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Államtitkári intézkedések

69/2012. (HK 13.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítõ és tartós külföldi tanul-
mányokat folytató személyi állomány nemzeti támogatásával össze-
függõ 2012. évi ellátási normákról szóló 49/2012. (HK 10.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról 1364

70/2012. (HK 13.)
HM KÁT–HVKF
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73/2012. (HK 13.)
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sáról, felszámolásáról, a kapcsolódó pénzügyi és számviteli szakfel-
adatok végrehajtásáról 1381

20/2012. (HK 13.)
HM VGHÁT szakutasítás

A Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezet befektetett eszkö-
zeinek és készleteinek számítógépes analitikus nyilvántartásának
rendjérõl 1381

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

302/2012. (HK 13.)
HVKF parancs

Az „Alapos Bázis 2012” rendszergyakorlat során települõ MH stratégiai
szintû vezetési elemek valós egészségügyi biztosításáról 1382

306/2012. (HK 13.)
HVKF parancs

Az önkéntes tartalékos állomány 2012. évi tevékenységének elõkészí-
tésérõl és végrehajtásáról szóló 178/2012. (HK 9.) HVKF parancs mó-
dosításáról 1382

307/2012. (HK 13.)
HVKF parancs

Az „Alapos Bázis 2012” rendszergyakorlat során települõ MH stratégiai
szintû vezetési elemek valós személyügyi biztosításáról 1382

309/2012. (HK 13.)
HVKF parancs

A 2012. évi Magyar Honvédség szintû lõkiképzési oktató-módszertani
foglalkozás megtervezésére, megszervezésére vonatkozó feladatok
végrehajtásáról 1382

311/2012. (HK 13.)
HVKF parancs

A 2012. október 23-ai Nemzeti Ünnep megünneplésével, valamint a
Halottak Napi koszorúzások és Kegyeleti Gyertyagyújtás végrehajtá-
sával összefüggõ feladatokról 1382

315/2012. (HK 13.)
HVKF parancs

Az önkéntes mûveleti tartalékos állomány kiképzésének és tartalékos
katonai esküjének elõkészítésérõl és végrehajtásáról szóló 290/2012.
(HK 12.) HVKF parancs módosításáról 1382

316/2012. (HK 13.)
HVKF parancs

A „CSAT 2012 õsz” C.IED helyzet- és veszélyfelismerõ gyakorlattal
kapcsolatos feladatok törlésérõl 1382

301/2012. (HK 13.)
HVKF parancs

A katonai térképészeti képességek integrációjához kapcsolódó szer-
vezési feladatok végrehajtásáról szóló 174/2012. (HK 8.) HVKF pa-
rancs módosításáról 1382

158/2012. (HK 13.)
HVKFH szakutasítás

Egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és
hatályba léptetésérõl, valamint az Egységes NATO Elõírások elfoga-
dásáról szóló 19/2004. (HK 17.) HVKFH közlemény módosításáról 1383

Fõnöki rendelkezések

2/2012. (HK 13.)
HVK KIKCSF szakutasítás

A szakszolgálati vizsgára történõ felkészítés képzési kézikönyvének
kiadásáról 1385
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3/2012. (HK 13.)
HVK KIKCSF szakutasítás

Az Önkéntes Mûveleti Tartalékos állomány 2012. évi kiképzésének
elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló
1/2012. (HK 10.) HVK KIKCSF szakutasítás módosításáról 1385

49/2012. (HK 13.)
HM FHH intézkedés

A „Kezelési és karbantartási utasítás általános ellátó konténerhez”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 1385

50/2012. (HK 13.)
HM FHH intézkedés

A „Kezelési és karbantartási utasítás hússzállító (SS2WN6-B-1) és ke-
nyérszállító (SS2WN6-B-2) hûtõkonténerhez” címû fõnökségi kiad-
vány hatályba léptetésérõl 1385

51/2012. (HK 13.)
HM FHH intézkedés

A „Kezelési és karbantartási utasítás vízszállító felépítményhez
(TA3)” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 1386

55/2012. (HK 13.)
HM FHH intézkedés

A tartós külszolgálatot teljesítõ személyek részére a szolgálatteljesítés
helyén beszerzett honvédségi, valamint a tartósan bérelt jármûvek
igénybevételének sajátos szabályairól szóló 36/2010. (HK 9.) HM
FLÜ intézkedés hatályon kívül helyezésérõl 1386

Szerzõdések

MH Légijármû Javítóüzem 1387

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 1387

MH Honvédkórház 1388

Szervezeti hírek

MH VDK tájékoztatója „A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Doktrína 3. kiadás” 1389
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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
21/2012. (X. 11.) HM

rendelete
a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának

kiadásáról szóló
9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdésének k) pontjában, a) pont ag) és ah) al-
pontjában, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-
ségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ in-
tézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény f) pontjában
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) bekezdése szerinti fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának ki-
adásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet hatálya a hivatásos és szerzõdéses kato-
nákra, az önkéntes mûveleti tartalékos katonára, az önkén-
tes védelmi tartalékos katonára, a honvéd tisztjelöltre,
a honvéd altiszt-jelöltre, továbbá – megelõzõ védelmi
helyzet és rendkívüli állapot idején, a hadkötelezettség be-
vezetése után – a hadköteles katonára (a továbbiakban:
tényleges állomány), a hivatásos állományból nyugállo-
mányba helyezett és a szolgálati járandóságban részesülõ
személyekre (a továbbiakban: nyugállományú), valamint
a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire terjed ki.”

2. §

Az R. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 21/2012. (X. 11.) HM rendelethez

1. Az R. Melléklet 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. Katonai egyenruhát – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.), és a Hjt. alapján – visel az e rendelet hatálya alá
tartozó tényleges állomány, így a hivatásos és szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós, altiszt, tisztesi rendfokozattal
rendelkezõ, illetve a közkatona, a címzetes önkéntes tartalékos, az önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tar-
talékos katona, valamint a honvéd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt, továbbá – megelõzõ védelmi helyzet és rendkívüli
állapot idején, a hadkötelezettség bevezetése után – a hadköteles katona.”

2. Az R. Melléklet 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. A hadi- (gyakorló-) öltözet a tényleges állomány alapruházata békeidõben és békétõl eltérõ idõszakban egyaránt.

A hadi- (gyakorló-) öltözetet a hivatásos, a szerzõdéses, a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt állomány béketá-
mogató és az MH feladatát képezõ egyéb mûveletek, gyakorlatok, valamint kiképzési tevékenységek során, a szolgálatot
teljesítõ önkéntes mûveleti és önkéntes védelmi tartalékos felkészítés, megelõzõ védelmi helyzet és rendkívüli állapot
idején, továbbá a hadkötelezettség bevezetése után a hadköteles katona, valamint a próbaidõs szerzõdéses állomány
a próbaidõ alatt állandó jelleggel viseli.

A hadi- (gyakorló-) ruházat általános, ejtõernyõs, repülõszerelõ, repülõmûszaki és repülõhajózó öltözetekre
tagozódik.”

3. Az R. Melléklet 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. A köznapi öltözet – ha más öltözet nincs elrendelve – a hivatásos, a szerzõdéses tiszti, altiszti állomány, továbbá

a honvéd tisztjelöltek ruházata, valamint az öltözetet viselheti a szerzõdéses legénységi, az önkéntes mûveleti tartalékos,
önkéntes védelmi tartalékos állomány a szolgálati tevékenységük ellátása során.

A köznapi ruházat általános, légierõ által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.”
4. Az R. Melléklet 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. Ünnepi öltözetet visel a hivatásos, a szerzõdéses tiszt, altiszt, valamint a honvéd tisztjelölt, viselhet a szerzõdéses

legénységi, az önkéntes mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány laktanyán belül és kívül ünnepi
állománygyûlések, rendezvények alkalmával.

Ezt az öltözetet viseli a honvéd tisztjelölt, továbbá viselheti a szerzõdéses legénységi, az önkéntes mûveleti tartalékos,
önkéntes védelmi tartalékos állomány nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedõ társadalmi és ünnepélyes katonai
rendezvényeken.

Az ünnepi ruházat általános, légierõ által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.”
5. Az R. Melléklet 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. A társasági öltözet a hivatásos és a szerzõdéses tiszti, altiszti állomány alkalmi ruházata nemzeti és állami ünnepe-

ken, kiemelkedõ katonai és társadalmi rendezvényeken, katonai temetésen. Társasági öltözetet lehet viselni jelentõsebb
családi események alkalmával.

A társasági ruházat általános, légierõ által viselt és hadihajós öltözetekre tagolódik.
A címzetes önkéntes tartalékos katona a vele megkötött szerzõdés hatálya alatt általános társasági öltözetet viselhet.”
6. Az R. Melléklet 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. A díszelgõ öltözet a Nemzeti Honvéd Díszegység – azon belül a Honvéd Koronaõrség, a Honvéd Palotaõrség és

a Honvéd Díszzászlóalj (a továbbiakban: Díszzászlóalj) – valamint a katonazenekarok állományának ruházata díszelgési
szakfeladataik végrehajtása során, nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedõ katonai és társadalmi rendezvényeken,
temetéseken, továbbá az elöljáró által meghatározott alkalmak esetén.

Honvéd tisztjelölti díszöltözetet visel az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) állományába tartozó hon-
véd tisztjelölt a tisztavatáson, az MH és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakaban: NKE) ünnepélyes katonai-,
valamint kulturális eseményein.

A katonazenekarok díszruházata általános és légierõ által viselt öltözetekre tagolódik.”
7. Az R. Melléklet 15. pont b) alpontjának ba) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szervezet vezetõje egyes meghatározott feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan az Öltözködési Szabályzat rendelke-

zéseitõl eltérõ öltözet viselését rendelheti el)
„ba) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ),”
8. Az R. Melléklet 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. Ha a parancsnok másképp nem rendelkezik, a fegyver és haditechnikai eszközök nélkül sorakozó, felvonuló hi-

vatásos és a szerzõdéses tiszti, altiszti állomány társasági- vagy ünnepi-, a honvéd tisztjelölt honvéd tisztjelölti dísz-
vagy ünnepi-, a honvéd altiszt-jelölt, a tisztesi rendfokozattal rendelkezõ szerzõdéses katona, illetve a közkatona hadi-
(gyakorló-) öltözetet visel.”
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9. Az R. Melléklet a következõ 23/A. ponttal egészül ki:
„23/A. A katona szolgálati idõben, szolgálati feladata végrehajtása során az állományilletékes parancsnok engedélyé-

vel gondozott, rendezett, a konszolidált megjelenés kritériumait kielégítõ polgári ruhát viselhet. Az erre vonatkozó írá-
sos engedélyt a katona a katonai objektumon kívül köteles magánál tartani és azt felszólításra bemutatni.”

10. Az R. Melléklet 40. pont f) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A katonának tilos:)
„f) a ruha fazonján, gallérhajtókán gyászszalagot viselni, élõ vagy mûvirágot feltûzni,”
11. Az R. Melléklet 45. A) pont nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„45. A) A 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet viseli – az ejtõernyõs – mélységi és csapatfelderítõ –,

a tûzszerész és hadihajós, a repülõszerelõ és a szakfeladatot végrehajtó repülõhajózó állomány kivételével – az MH tény-
leges állománya. A 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet viseli az állomány béketámogató és az MH fel-
adatát képezõ egyéb mûveletek – különösen katasztrófa-elhárítás, humanitárius segítségnyújtás, terrorelhárítás – során,
harcászati gyakorlaton, terepen végrehajtott foglalkozások alkalmával, alaki szemlén, készenlét fokozásakor, katonai
rendezvényeken, továbbá ha a sorakozás, felvonulás fegyverrel vagy haditechnikával történik.

Az öltözetet a hivatásos és a szerzõdéses fõtiszt, tiszt, zászlós, altiszt, valamint a tisztesi rendfokozatú szerzõdéses ál-
lomány és a közkatona, továbbá a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt viseli az egység-, illetve ennél alacsonyabb
szintû 24 órás ügyeleti szolgálatban; továbbá a próbaidõs szerzõdéses, az önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes vé-
delmi tartalékos állomány szolgálati idejében, továbbá õr- és ügyeleti szolgálatban.

Az öltözetet a hivatásos és a szerzõdéses állomány a napi szolgálati tevékenysége során is viselheti.”
12. Az R. Melléklet 45. C) pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód

változatai:]
„d) nyáron és átmeneti idõszakban 90 M nyári gyakorló sapkát visel
da) a nem szervezetszerû díszalegység alkalmazása során a díszalegységbe beosztott állomány,
db) a csapatzászló kísérésére kijelölt állomány,
dc) koszorúzási ünnepségeken a koszorúvivõ és díszõrséget adó állomány,
dd) kiemelkedõ katonai és társadalmi rendezvényekre kirendelt állomány,
de) a temetésen részt vevõ katona, valamint a díszõrségbe és a díszalegységbe beosztott, illetve díszsortüzet adó

állomány,
df) a történelmi zászlók zászlóvivõi,
dg) az altisztavatáson az avatandó, a honvéd eskün az esküt tevõ, továbbá a feladat végrehajtásában részt vevõ,
dh) az egység, alegység sorakozón felsorakozó állomány,”
13. Az R. Melléklet 45. C) pont p) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változa-

tai:)
„p) átmeneti idõszakban az általános bakancs helyett a nyári bakancs, nyáron a nyári bakancs helyett az általános ba-

kancs, továbbá védõlábbeliként téli védõbakancs és gumicsizma is viselhetõ,”
14. Az R. Melléklet 45. C) pont z) alpontjának zb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtõernyõs és a 93 M repülõszerelõ hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód

változatai:]
(a 90 M gyakorlózubbony és a 90 M gyakorlónadrág alatt)
„zb) télen a gyakorlópóló és a 2008 M téli vékony felsõ fölött a 2008 M téli vastag felsõ, a 90 M gyakorlónadrág alatt

a 2008 M téli vékony alsón a 2008 M téli vastag alsó viselhetõ.”
15. Az R. Melléklet 45. pont a következõ G) ponttal egészül ki:
„G) Az önkéntes védelmi tartalékos békeidõben – a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésében meghatározott

õrzés-védelmi feladata ellátása során – formaruházatként 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet viselhet.
Az öltözet változatai:

Télen

26. változat
90 M téli gyakorló sapka
Csõsál
90 M gyakorlókabát
90 M kabátbélés
90 M gyakorlózubbony
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Gyakorlópóló
90 M gyakorlónadrág
Fekete csatos bõröv
Fekete bakancs
Téli ing
Téli alsó
Fekete kesztyû
Zokni

Átmeneti idõszakban

27. változat 28. változat

Fekete barett sapka Fekete barett sapka

90 M gyakorlókabát 90 M gyakorlózubbony

90 M gyakorlózubbony Gyakorlópóló

Gyakorlópóló 90 M gyakorlónadrág

90 M gyakorlónadrág Fekete csatos bõröv

Fekete csatos bõröv Fekete bakancs

Fekete bakancs Zokni

Zokni

Nyáron

29. változat 30. változat

Fekete barett sapka Fekete barett sapka

2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony

Gyakorlópóló 2000 M nyári gyakorlónadrág

2000 M nyári gyakorlónadrág Fekete csatos bõröv

Fekete csatos bõröv Fekete bakancs

Fekete bakancs Zokni

Zokni
Az önkéntes védelmi tartalékos által viselt 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:
a) télen:
aa) 90 M téli gyakorlókabát béléssel begombolt gallérral, csõsállal,
ab) 90 M téli gyakorlókabát felsõ gombja kigombolva, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt gallérral,
b) átmeneti idõszakban:
ba) 90 M téli gyakorlókabát – bélés nélkül – felsõ gombja kigombolva, alatta 90 M gyakorlózubbony begombolt

gallérral,
bb) 90 M gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, alatta póló,
c) nyáron:
ca) 90 M gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,
cb) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló,
cc) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva,
cd) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, ujja felhajtva, alatta gyakorlópóló,
ce) 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony felsõ gombja kigombolva, ujja felhajtva viselendõ,
cf) az önkéntes védelmi tartalékos a 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony helyett 2000 M rövid ujjú nyári gya-

korlózubbonyt viselhet,
d) télen a fûtetlen õrhelyen 96 M téli õrruha viselhetõ,
e) az önkéntes védelmi tartalékos csapadékos idõjárás esetén a hadi- (gyakorló-) öltözet összes változatához PVC kör-

gallért visel, a PVC körgallér helyett, tépõzáras hímzett beosztásjelzéssel ellátott, esõvédõ zubbony viselhetõ,
f) a 28. változat nyáron is viselhetõ,
g) az önkéntes védelmi tartalékos a hímzett önkéntes védelmi tartalékos sapkajelvénnyel ellátott fekete barett sapka

helyett 90 M nyári sapkát viselhet,
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h) az önkéntes védelmi tartalékos hadi- (gyakorló-) öltözete a szolgálati beosztás ellátása során bilinccsel, bilincstar-
tóval, gumibottal, gumibottartóval, FBÕ jelvénnyel és FBÕ igazolvánnyal egészül ki,

i) az önkéntes védelmi tartalékos a rendelkezésre állás idõszakában, kizárólag a szerzõdésében meghatározott MH ob-
jektumban végzett õrzés-védelmi alapfeladata ellátása során viselhet hadi- (gyakorló-) öltözetet. A szolgálati helyre,
munkahelyre, valamint az onnan történõ közlekedés, utazás alatt, továbbá a szolgálati feladattal nem összefüggõ
tevékenység során az öltözetet nem viselheti,

j) az önkéntes védelmi tartalékos katonanõkre az önkéntes védelmi tartalékos katona férfiakkal azonos elõírások
vonatkoznak.”

16. Az R. Melléklet 46. pont nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„46. Az öltözetet viseli a hivatásos és a szerzõdéses tiszti, altiszti, viselheti a szerzõdéses legénységi és az önkéntes

mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány a napi szolgálati tevékenysége során, valamint viseli a honvéd
tisztjelölt a tantermi foglalkozások alkalmával, ha más öltözetet nem rendeltek el, továbbá ügyeleti szolgálatban, ha
annak jellege nem teszi szükségessé a hadi- (gyakorló-) öltözetet.”

17. Az R. Melléklet 46. B) pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A köznapi öltözet hordmód változatai:)
„a) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tar-

talékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet vi-
selõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány sötétkék köznapi
sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi változatához,”

18. Az R. Melléklet 46. B) pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A köznapi öltözet hordmód változatai:)
„d) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tar-

talékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légierõ által viselt és
a hadihajós köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos
állomány a sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,”

19. Az R. Melléklet 46. B) pont e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A köznapi öltözet hordmód változatai:)
„e) csapadékos idõjárás esetén a 4–7. változat esõkabáttal, a 11–14. változat sötétkék esõkabáttal egészül ki, az 5–7.

változat viselése esetén az esõkabát, illetve a 12–14. változat viselése esetén a sötétkék esõkabát helyett, felsõ ruhada-
rabként, tépõzáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esõvédõ zubbony viselhetõ,”

20. Az R. Melléklet 46. B) pont u) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A köznapi öltözet hordmód változatai:)
„u) az általános köznapi öltözetet viselõ állomány – a szerzõdéses legénységi, az önkéntes mûveleti tartalékos és az

önkéntes védelmi tartalékos katona, valamint a honvéd tisztjelölt kivételével – a köznapi öltözet nyári változataihoz
a köznapi sapka helyett köznapi Bocskai sapkát is viselhet.”

21. Az R. Melléklet 46. B) pont a következõ x) alponttal egészül ki:
(A köznapi öltözet hordmód változatai:)
„x) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt és altiszt átmeneti idõszakban, az idõjárás függvényében a 4/4-es

ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.”
22. Az R. Melléklet 46. D) pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:)
„a) a honvéd tisztjelölt nõi, valamint az általános köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti

tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonanõi állomány köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadihajós köznapi
öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonanõi állomány
sötétkék köznapi sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi változatához,”

23. Az R. Melléklet 46. D) pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:)
„d) csapadékos idõjárás esetén a 17–20. változat nõi esõkabáttal, a 23–26. változat sötétkék nõi esõkabáttal egészül ki,

a 18–20. változat viselése esetén a nõi esõkabát, illetve a 24–26. változat viselése esetén a sötétkék nõi esõkabát helyett,
felsõ ruhadarabként, tépõzáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esõvédõ zubbony viselhetõ,”

24. Az R. Melléklet 46. D) pont k) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:)
„k) az általános nõi köznapi öltözetet viselõ állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához barna színû derék-

övet hord ezüstszínû csattal; a tábornok, a fõtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínû, az altiszt, a tisztes, valamint a honvéd
tisztjelölt ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,”

25. Az R. Melléklet 46. D) pont w) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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(A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:)
„w) az általános köznapi öltözetet viselõ katonanõ – kivétel a szerzõdéses legénységi, az önkéntes mûveleti tartalékos

és az önkéntes védelmi tartalékos katonanõ, valamint a honvéd tisztjelölt nõ – a köznapi öltözet nyári változataihoz
a köznapi sapka helyett nõi kalapot is viselhet,”

26. Az R. Melléklet 46. D) pont a következõ z) alponttal egészül ki:
(A nõi köznapi öltözet hordmód változatai:)
„z) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós és altiszt katonanõ átmeneti idõszakban, az idõjárás függ-

vényében a nõi ballonkabát helyett nõi posztóköpenyt, a sötétkék
nõi ballonkabát helyett sötétkék nõi posztóköpenyt viselhet.”
27. Az R. Melléklet 47. pont nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47. Ünnepi öltözetet visel a hivatásos, a szerzõdéses tiszti, altiszti, viselhet a szerzõdéses legénységi, az önkéntes mû-

veleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos állomány, valamint viseli a honvéd tisztjelölt a laktanyán belül és kí-
vül ünnepi állománygyûlések, rendezvények, továbbá külföldi katonai küldöttségek fogadása, baráti és nyugdíjas
találkozók, valamint egyéb kulturális események alkalmával.

Ezt az öltözetet viseli a honvéd tisztjelölt, továbbá viselheti a szerzõdéses legénységi, az önkéntes mûveleti tartalékos
és az önkéntes védelmi tartalékos állomány nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedõ társadalmi és ünnepélyes katonai
rendezvényeken, ha a sorakozás (felvonulás) fegyver és haditechnika nélkül történik, valamint az elöljáró által meghatá-
rozott alkalommal, katonai temetésen, illetve viselheti jelentõsebb családi eseményeken (különösen házasságkötés,
keresztelõ).”

28. Az R. Melléklet 47. B) pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ünnepi öltözet hordmód változatai:)
„a) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tarta-

lékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselõ
szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát
hord az ünnepi öltözet valamennyi változatához,”

29. Az R. Melléklet 47. B) pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ünnepi öltözet hordmód változatai:)
„c) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tarta-

lékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légierõ által viselt és a ha-
dihajós ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos
állomány a sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,”

30. Az R. Melléklet 47. B) pont j) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ünnepi öltözet hordmód változatai:)
„j) az általános ünnepi öltözetet viselõ állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához barna színû derékövet

hord ezüstszínû csattal, a tábornok, a fõtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínû, az altiszt, a tisztes, valamint a honvéd tisztje-
lölt ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,”

31. Az R. Melléklet 47. B) pont a következõ s) alponttal egészül ki:
(Az ünnepi öltözet hordmód változatai:)
„s) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt és altiszt átmeneti idõszakban, az idõjárás függvényében a 4/4-es

ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.”
32. Az R. Melléklet 47. D) pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi ünnepi öltözet hordmód változatai:)
„a) a honvéd tisztjelölt nõi, valamint az általános ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti

tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonanõi állomány köznapi sapkát, a légierõ által viselt és a hadihajós ünnepi
öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonanõi állomány
sötétkék köznapi sapkát hord az ünnepi öltözet valamennyi változatához,”

33. Az R. Melléklet 47. D) pont i) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi ünnepi öltözet hordmód változatai:)
„i) az általános nõi ünnepi öltözetet viselõ állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához barna színû derékövet

hord ezüstszínû csattal, a tábornok, a fõtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínû, az altiszt, a tisztes, valamint a honvéd tisztje-
lölt ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,”

34. Az R. Melléklet 47. D) pont a következõ r) alponttal egészül ki:
(A nõi ünnepi öltözet hordmód változatai:)
„r) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt és altiszt katonanõ átmeneti idõszakban, az idõjárás függvényében

a nõi ballonkabát helyett nõi posztóköpenyt, a sötétkék nõi ballonkabát helyett sötétkék nõi posztóköpenyt viselhet.”
35. Az R. Melléklet 48. pont nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„48. Az öltözetet az MH hivatásos és szerzõdéses fõtiszti, tiszti, zászlósi, altiszti állománya viseli nemzeti és állami
ünnepeken, kiemelkedõ katonai és társadalmi rendezvényeken, ha a sorakozás, felvonulás fegyver és haditechnika nél-
kül történik, valamint az elöljáró által meghatározott alkalommal, katonai temetésen, illetve viselheti jelentõsebb családi
– különösen keresztelõ, házasságkötés – eseményeken.

Általános társasági öltözetet viselhet a címzetes önkéntes tartalékos nemzeti és állami ünnepségek katonai rendezvé-
nyein, kiemelkedõ katonai és katonai vonatkozású társadalmi eseményeken, valamint katonai temetéseken.”

36. Az R. Melléklet 48. C) pont f) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A társasági öltözet hordmód változatai:)
„f) az általános társasági öltözetet viselõ állomány – az altiszt kivételével –, valamint a légierõ által viselt és a hadiha-

jós társasági öltözetet viselõ állomány a társasági öltözet valamennyi változatához fekete színû derékövet hord ezüstszí-
nû csattal, a tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós aranyszínû, a légierõ által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselõ altiszt
ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,”

37. Az R. Melléklet 48. C) pont a következõ o) alponttal egészül ki:
(A társasági öltözet hordmód változatai:)
„o) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt és altiszt átmeneti idõszakban, az idõjárás függvényében a 4/4-es

ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.”
38. Az R. Melléklet 48. F) pont f) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi társasági öltözet hordmód változatai:)
„f) az általános nõi társasági öltözetet viselõ állomány – az altiszt kivételével –, valamint a légierõ által viselt és a hadi-

hajós nõi társasági öltözetet viselõ állomány a társasági öltözet valamennyi változatához fekete színû derékövet hord
ezüstszínû csattal, a tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós aranyszínû, a légierõ által viselt és a hadihajós nõi társasági öltözetet
viselõ altiszt ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,”

39. Az R. Melléklet 48. F) pont a következõ p) alponttal egészül ki:
(A nõi társasági öltözet hordmód változatai:)
„p) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt és altiszt katonanõ átmeneti idõszakban, az idõjárás függvényében

a nõi ballonkabát helyett nõi posztóköpenyt, a sötétkék nõi ballonkabát helyett sötétkék nõi posztóköpenyt viselhet.”
40. Az R Melléklet 49. C) pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az estélyi öltözet hordmód változatai:)
„c) az általános estélyi öltözetet viselõ állomány – az altiszt kivételével –, valamint a légierõ által viselt és a hadihajós

estélyi öltözetet viselõ állomány az estélyi öltözet valamennyi változatához fekete színû derékövet hord ezüstszínû csat-
tal, a tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós aranyszínû, a légierõ által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselõ altiszt
ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,”

41. Az R. Melléklet 49. C) pont a következõ i) alponttal egészül ki:
(Az estélyi öltözet hordmód változatai:)
„i) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt és altiszt átmeneti idõszakban, az idõjárás függvényében a 4/4-es

ballonkabát helyett posztóköpenyt, a sötétkék 4/4-es ballonkabát helyett sötétkék posztóköpenyt viselhet.”
42. Az R. Melléklet 49. F) pont d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nõi estélyi öltözet hordmód változatai:)
„d) az általános nõi estélyi öltözetet viselõ állomány – az altiszt kivételével –, valamint a légierõ által viselt és a hadi-

hajós nõi estélyi öltözetet viselõ állomány az estélyi öltözet valamennyi változatához fekete színû derékövet hord ezüst-
színû csattal, a tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós aranyszínû, a légierõ által viselt és a hadihajós társasági öltözetet viselõ
altiszt ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,”

43. Az R. Melléklet 49. F) pont a következõ i) alponttal egészül ki:
(A nõi társasági öltözet hordmód változatai:)
„i) a hivatásos, szerzõdéses tábornok, fõtiszt, tiszt és altiszt katonanõ átmeneti idõszakban, az idõjárás függvényében

a nõi ballonkabát helyett nõi posztóköpenyt, a sötétkék nõi ballonkabát helyett sötétkék nõi posztóköpenyt viselhet.”
44. Az R. Melléklet 50. B) pont nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„B) A díszelgõ öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi állomány”
45. Az R. Melléklet 50. B) pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A díszelgõ öltözet hordmód változatai:)

„c) ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, a díszegység állománya a 45. A) pont szerint
meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet gyakorló sapkával, skarlátpiros színû szakmai sállal és fehér kesztyû-
vel kiegészítve viseli. +25 � C feletti hõmérséklet esetén a szakmai sál viselése – a feladatot elrendelõ állományilletékes
parancsnok külön parancsa alapján – mellõzhetõ,”
46. Az R. Melléklet 50. B) pont a következõ e) alponttal egészül ki:

(A díszelgõ öltözet hordmód változatai:)
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„e) a díszalegység állománya a tábori barna díszzubbony megkímélése érdekében, a díszelgés helyszínére történõ uta-
zás alatt, valamint a helyszínen a díszelgési feladat megkezdéséig a díszzubbony helyett az e szabályzatban elõírt
ékítményekkel ellátott

ea) télen és átmeneti idõszakban polárpulóvert,
eb) nyáron ingblúzt

viselhet.”
47. Az R. Melléklet a következõ alcímmel és 50/A–50/C. ponttal egészül ki:
„A Honvéd Koronaõrség díszelgõ öltözete
50/A. Az öltözetet a Honvéd Koronaõrség állománya viseli a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények proto-

kolláris díszelgési szakfeladattal egybekötött õrzése során.
A) A koronaõri díszelgõ öltözetet viselõ fõtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány öltözete:

Télen, nyáron és átmeneti idõszakban

1. változat

Koronaõri díszsapka

Tábori barna koronaõri díszzubbony

Tábori barna lovaglónadrág

Fekete koronaõri díszcsizma

Fekete díszöv arany (ezüst) csattal

Koronaõri mellzsinór

Fehér kesztyû

Gyakorlópóló

Nadrágtartó

Névkitûzõ

Zokni
A koronaõri díszelgõ öltözet hordmód változatai:
a) a tábori barna koronaõri díszzubbony díszelgõ paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínû – a Szent Koronát ábrázoló

– koronaõr fegyvernemi jelvénnyel, koronaõri állományt kifejezõ hímzett színes jelvénnyel, névkitûzõvel, koronaõri
karjelzéssel és koronaõri mellzsinórral viselendõ,

b) a koronaõr állomány a kitüntetést a tábori barna koronaõri díszzubbonyon, szalagsávon viseli,
c) a koronaõr fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány a fekete díszövet, aranyszínû stilizált Szent Koronával díszített, arany-

színû csattal, a fekete koronaõri díszcsizmát aranyzsinóros díszítéssel viseli,
d) a koronaõr altiszti állomány a fekete díszövet, ezüstszínû stilizált Szent Koronával díszített, ezüstszínû csattal, a fe-

kete koronaõri díszcsizmát feketebõr szegélyfonattal díszítve viseli,
e) a koronaõr fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány koronaõri díszelgõ öltözete külön intézkedésre gombos rézsarkantyú-

val és rézcsatos fekete sarkantyúszíjjal egészülhet ki.
B) A koronaõri díszelgõ szolgálati öltözetet viselõ fõtiszti, tiszti, zászlósi és altiszti állomány öltözete:

Télen, nyáron és átmeneti idõszakban

2. változat

Koronaõri köznapi Bocskai sapka

Koronaõri köznapi zubbony

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendõ

Deréköv

Félcipõ

Zokni

Koronaõri mellzsinór

Nadrágtartó
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Névkitûzõ

Nyakkendõcsíptetõ

Kézelõgomb
A koronaõri díszelgõ szolgálati öltözet hordmód változatai:
a) a koronaõri köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínû – a Szent Koronát ábrázoló – koro-

naõr fegyvernemi jelvénnyel, névkitûzõvel, koronaõri állományt kifejezõ hímzett színes jelvénnyel, koronaõri karjelzés-
sel és koronaõri mellzsinórral viselendõ,

b) a koronaõr állomány a kitüntetést a koronaõri köznapi zubbonyon, szalagsávon viseli,
c) a hosszú ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, koronaõri állományt kifejezõ hímzett színes se-

lyem jelvénnyel, névkitûzõvel, nyakkendõvel – a fõtiszt, a tiszt és a zászlós részére aranyszínû, az altiszt részére ezüst-
színû nyakkendõcsíptetõvel és kézelõgombbal kiegészítve – viselendõ,

d) a koronaõr állomány a koronaõri díszelgõ szolgálati öltözetéhez barna színû derékövet hord ezüstszínû csattal, a fõ-
tiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínû, az altiszt ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,

e) a koronaõr állomány, a szolgálati helyiségben történõ tartózkodása ideje alatt, a koronaõri díszelgõ szolgálati öltö-
zetét a koronaõri köznapi Bocskai sapka és a koronaõri köznapi zubbony nélkül viselheti,

f) a koronaõri díszelgõ szolgálati öltözet a biztonsági feladatok végrehajtása során patentbilinccsel és bilincstartóval
egészül ki,

g) a koronaõri díszelgõ szolgálati öltözet csak a speciális õrzésvédelmi feladatok teljesítése alkalmával viselhetõ.
A Honvéd Palotaõrség díszelgõ öltözete
50/B. Az öltözetet a Honvéd Palotaõrség állománya viseli a Sándor Palotával kapcsolatos protokolláris díszelgési és

egyéb speciális szakfeladata végrehajtása során.
A) A palotaõri díszelgõ öltözetet viselõ fõtiszt, tiszt, zászlós, altiszt és szerzõdéses legénységi állomány öltözet

változatai:

Télen Télen, nyáron és átmeneti idõszakban

1. változat 2. változat

Palotaõri díszsapka Palotaõri díszsapka

Palotaõri díszköpeny Tábori barna palotaõri díszzubbony

Tábori barna palotaõri díszzubbony Tábori barna palotaõri lovaglónadrág

Tábori barna palotaõri lovaglónadrág Fekete bokszcsizma

Fekete bokszcsizma Fekete díszöv arany, vagy ezüst csattal

Fekete díszöv arany, vagy ezüst csattal Palotaõri mellzsinór

Palotaõri mellzsinór Palotaõri vállfõdísz

Palotaõri vállfõdísz Fehér nyári kesztyû

Fehér téli kesztyû Gyakorlópóló

Gyakorlópóló Nadrágtartó

Nadrágtartó Névkitûzõ

Névkitûzõ Zokni

Zokni
A palotaõri díszelgõ öltözet hordmód változatai:
a) átmeneti idõszakban a palotaõri díszköpeny viselésérõl az állományilletékes parancsnok dönt,
b) a tábori barna palotaõri díszzubbony díszelgõ paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínû – Magyarország, két angyal

által tartott, koronás címerét ábrázoló – palotaõr fegyvernemi jelvénnyel, palotaõri állományt kifejezõ hímzett színes jel-
vénnyel, névkitûzõvel, palotaõri karjelzéssel, palotaõri mellzsinórral és palotaõri vállfõdísszel viselendõ,

c) a palotaõr állomány a kitüntetést a tábori barna palotaõri díszzubbonyon, szalagsávon viseli,
d) a palotaõr fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány a fekete díszövet, aranyszínû stilizált, Magyarország, két angyal által

tartott, koronás címerével díszített, aranyszínû csattal viseli,
e) a palotaõr altiszti és a szerzõdéses legénységi állomány a fekete díszövet, ezüstszínû stilizált, Magyarország, két an-

gyal által tartott, koronás címerével díszített, ezüstszínû csattal viseli,
f) a palotaõri díszelgõ öltözet az idõjárási körülményektõl függõen kiegészíthetõ téli inggel és téli alsóval, továbbá téli

fekete bokszcsizmával,
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g) a palotaõr fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány palotaõri díszelgõ öltözete külön intézkedésre gombos rézsarkantyúval
és rézcsatos fekete sarkantyúszíjjal egészülhet ki.

B) A palotaõri díszelgõ szolgálati öltözetet viselõ fõtiszti, tiszti, zászlósi, altiszti és szerzõdéses legénységi állomány
öltözet változatai:

Télen Télen, nyáron és átmeneti idõszakban

3. változat 4. változat

Palotaõri köznapi Bocskai sapka Palotaõri köznapi Bocskai sapka

Palotaõri díszköpeny Palotaõri köznapi zubbony

Palotaõri köznapi zubbony Köznapi ing

Köznapi ing Köznapi pantalló

Köznapi pantalló Nyakkendõ

Nyakkendõ Deréköv

Deréköv Félcipõ

Zokni Zokni

Félcipõ Palotaõri mellzsinór

Palotaõri mellzsinór Palotaõri vállfõdísz

Palotaõri vállfõdísz Nadrágtartó

Téli bõrkesztyû Névkitûzõ

Nadrágtartó Nyakkendõcsíptetõ

Névkitûzõ Kézelõgomb

Nyakkendõcsíptetõ

Kézelõgomb
A palotaõri díszelgõ szolgálati öltözet hordmód változatai:
a) átmeneti idõszakban a palotaõri díszköpeny viselésérõl az állományilletékes parancsnok dönt,
b) a palotaõri köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, aranyszínû – Magyarország, két angyal által tar-

tott, koronás címerét ábrázoló – palotaõr fegyvernemi jelvénnyel, névkitûzõvel, palotaõri állományt kifejezõ hímzett szí-
nes jelvénnyel, palotaõri karjelzéssel, palotaõri mellzsinórral és palotaõri vállfõdísszel viselendõ,

c) a palotaõr állomány a kitüntetést a palotaõri köznapi zubbonyon, szalagsávon viseli,
d) a hosszú ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, palotaõri állományt kifejezõ hímzett színes se-

lyem jelvénnyel, névkitûzõvel, nyakkendõvel – a fõtiszt, a tiszt és a zászlós részére aranyszínû, az altiszt és a szerzõdéses
legénységi állomány részére ezüstszínû nyakkendõcsíptetõvel és kézelõgombbal kiegészítve – viselendõ,

e) a palotaõr állomány a palotaõri díszelgõ szolgálati öltözetéhez barna színû derékövet hord ezüstszínû csattal, a fõ-
tiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínû, az altiszt és a szerzõdéses legénységi állomány ezüstszínû stilizált címerrel díszítve,

f) a palotaõr állomány, a szolgálati helyiségben történõ tartózkodása ideje alatt, a palotaõri díszelgõ szolgálati öltöze-
tét a palotaõri köznapi Bocskai sapka és a palotaõri köznapi zubbony nélkül viselheti,

g) a palotaõri díszelgõ szolgálati öltözet az idõjárási körülményektõl függõen kiegészíthetõ téli inggel, téli alsóval.
A honvéd tisztjelölti díszöltözet
50/C. Az öltözetet az MH LZ másod-, harmad- és negyedévfolyamos honvéd tisztjelölti állománya viseli nemzeti és

állami ünnepeken, a tisztavatáson, a Ludovika Fesztivál alkalmával, az MH és az NKE kiemelkedõ katonai-, oktatási-,
társadalmi- és kulturális rendezvényein, valamint az MH LZ parancsnokának külön engedélye alapján, családi
eseményeken.

A) A honvéd tisztjelölti díszöltözetet viselõ állomány öltözete:

Honvéd tisztjelölt Honvéd tisztjelölt nõ

alapváltozat

Hallgatói díszcsákó Hallgatói díszcsákó

Hallgatói díszzubbony Hallgatói nõi díszzubbony

Nyakgallér Nyakgallér

Fekete társasági pantalló Fekete nõi társasági pantalló
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Fekete deréköv Fekete deréköv

Fekete félcipõ Fekete nõi cipõ

Fekete zokni Harisnya

Fehér kesztyû Fehér kesztyû

Nadrágtartó Nadrágtartó

Gyakorlópóló Gyakorlópóló
A honvéd tisztjelölti díszöltözet hordmód változatai:
a) a hallgatói díszzubbony évfolyamjelzõvel viselendõ,
b) honvéd tisztjelölti díszöltözet alapváltozata az idõjárási körülményektõl és a rendezvény típusától függõen kiegé-

szíthetõ téli inggel (a gyakorlópóló helyett, vagy a pólón viselve), 4/4-es ballonkabáttal, fekete bõrkesztyûvel,
c) honvéd tisztjelölt nõi állomány díszöltözetének alapváltozata az idõjárási körülményektõl és a rendezvény típusától

függõen kiegészíthetõ téli inggel (a gyakorlópóló helyett, vagy a pólón viselve), nõi ballonkabáttal, fekete
bõrkesztyûvel.”

48. Az R. Melléklet 51. A) pont i) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A zenekari díszelgõ öltözet hordmód változatai:)
„i) ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, akkor a zenekar állománya a 45. A) pont

szerint meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet gyakorló sapkával, skarlátpiros színû (a „légierõ zenekar” ál-
lománya világoskék színû) szakmai sállal és fehér kesztyûvel kiegészítve viseli. +25 � C feletti hõmérséklet esetén
a szakmai sál viselése – a feladatot elrendelõ állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján – mellõzhetõ,”

49. Az R. Melléklet 51. B) pont j) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A zenekari nõi díszelgõ öltözet hordmód változatai:)
„j) ha a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, akkor a zenekar állománya a 45. A) pont

szerint meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet gyakorló sapkával, skarlátpiros színû (a „légierõ zenekar” ál-
lománya világoskék színû) szakmai sállal és fehér kesztyûvel kiegészítve viseli. +25 � C feletti hõmérséklet esetén
a szakmai sál viselése – a feladatot elrendelõ állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján – mellõzhetõ,”

50. Az R. Melléklet 56. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„56. Az MH hivatásos és szerzõdéses tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlós, altiszti állományú tagja – a pulóver kivételével

– a köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözeti változatokhoz, valamint a honvéd tisztjelölti állomány – a pulóver kivéte-
lével – a köznapi és ünnepi öltözeti változatokhoz névkitûzõt visel. Az MH teljes állománya a hadi- (gyakorló-) öltöze-
tekhez, így a 90 M és 2000 M általános, 93 M ejtõernyõs és repülõszerelõ, a 2003 M repülõhajózó, a 2003 M sivatagi
öltözethez a gyakorlópulóveren, a sötétkék pulóveren hímzett államjelzõt és hímzett nevet visel.”

51. Az R. Melléklet 57. pontja a következõ e) alponttal egészül ki:
(A feliratok tartalma, formája és viselésének módja:)
„e) az önkéntes védelmi tartalékos békeidõben, a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésében meghatározott õr-

zés-védelmi feladata ellátása során
ea) az a) alpontban részletezett hímzett név felirat helyett 105 x 25 mm méretben készülõ hímzett „FEGYVERES

BIZTONSÁGI ÕR” feliratot visel, továbbá a 90 M gyakorlókabát, a 90 M és a 2000 M gyakorlózubbony bal zsebtakaró-
ja alá gombolva FBÕ jelvényt, jobb zsebtakarója alá gombolva FBÕ igazolványt hord,

eb) a „FEGYVERES BIZTONSÁGI ÕR” felirat fehér színnel, olívzöld alapra hímzett.”
52. Az R. Melléklet 58. pontját megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Nemzeti színû pajzs, szalag, kokárda”
53. Az R. Melléklet 58/A. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58/A. A hivatásos, a szerzõdéses, az önkéntes mûveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos katona, továbbá

a honvéd tisztjelölt a köznapi- és a sötétkék köznapi-, a társasági- és a sötétkék társasági-, valamint a hadihajós társasági
zubbonyon, valamint a nõi és a sötétkék nõi köznapi zubbonyon, a nõi és a sötétkék nõi társasági kosztümkabáton a nem-
zeti hovatartozást kifejezõ, 35x20 mm méretû, nemzeti színû szövött szalagot visel. A nemzeti színû szalagot a bal váll-
csúcstól 4 cm-re úgy kell vízszintesen rögzíteni, hogy a nemzeti színû szalag középvonala a zubbony ujjának
hossztengelyétõl 1 cm-rel elõbbre helyezkedjen el.”

54. Az R. Melléklet a következõ 58/B. ponttal egészül ki:
„58/B. Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából rendezett állami és katonai rendezvényen nemzeti színû kokárdát

viselhet
a) a társasági öltözetet viselõ katona állomány
aa) a társasági-, a sötétkék társasági-, és a hadihajós társasági zubbony, továbbá a nõi társasági- és a sötétkék nõi társa-

sági kosztümkabát bal paroli alatti kihajtójára rögzítve úgy, hogy azon nem érhet túl,
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ab) a posztóköpeny és a sötétkék posztóköpeny bal paroli alatti kihajtóján a felsõ gomblyukra, a 4/4-es ballonkabát és
a sötétkék 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján rögzítve,

ac) a nõi posztóköpeny és a sötétkék nõi posztóköpeny bal mellvarrásának és a gallér csúcsának metszéspontjára, a nõi
ballonkabát és a sötétkék nõi ballonkabát bal gallércsúcsának magasságában, a gallércsúcs és a karöltõvarrás között kö-
zépre rögzítve,

b) az ünnepi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állo-
mány

ba) a köznapi-, a sötétkék köznapi-, a nõi köznapi- és a sötétkék nõi köznapi zubbony bal paroli alatti kihajtójára rög-
zítve úgy, hogy azon nem érhet túl,

bb) a posztóköpeny és a sötétkék posztóköpeny bal paroli alatti kihajtóján a felsõ gomblyukra, a 4/4-es ballonkabát és
a sötétkék 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján rögzítve,

bc) a nõi posztóköpeny és a sötétkék nõi posztóköpeny bal mellvarrásának és a gallér csúcsának metszéspontjára, a nõi
ballonkabát és a sötétkék nõi ballonkabát bal gallércsúcsának magasságában, a gallércsúcs és a karöltõvarrás között kö-
zépen rögzítve,

c) a honvéd tisztjelölt
ca) az általános ünnepi öltözettel ellátott állomány a köznapi és a nõi köznapi zubbony bal paroli alatti kihajtóján, to-

vábbá a nõi köznapi kosztümkabát bal kihajtóján rögzítve úgy, hogy azon nem érhet túl,
cb) a 4/4-es ballonkabát gallér alatti kihajtóján rögzítve,
cc) a nõi posztóköpeny bal mellvarrásának és a gallér csúcsának metszéspontjára, a nõi ballonkabát bal gallércsúcsá-

nak magasságában, a gallércsúcs és a karöltõvarrás között középen rögzítve,
cd) a honvéd tisztjelölti díszöltözetet viselõ állomány a hallgatói díszzubbony, a hallgatói nõi díszzubbony bal felsõ

két vízszintes irányú zsinór között középen, a felsõ zsinór középvonalához igazítottan rögzítve,
d) Az egyenruházaton formai megkötés nélkül viselhetõ kokárda, amely az 5 cm-es sugarú képzeletbeli kör méretét

nem haladhatja meg.
e) hadi- (gyakorló-) öltözeten a kokárda nem viselhetõ.”
55. Az R. Melléklet 59. pontja és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Csapatkarjelzés, karfelirat
59. A csapatkarjelzés az adott katonai szervezethez való tartozás jelképe.
a) hímzett színes köznapi és társasági, csapatkarjelzés:
aa) a hímzett színes csapatkarjelzést a hivatásos, valamint a szerzõdéses tiszt, altiszt állomány a köznapi- és a társasá-

gi-, a honvéd tisztjelölti állomány a köznapi zubbony bal ujján felvarrva viseli,
ab) azon csapatkarjelzés, amely a katona korábbi szolgálati helyére utal, az aa) pontban meghatározott öltözeti cikke-

ken, a zubbony jobb ujján felvarrva viselhetõ,
ac) a koronaõr és a palotaõr állomány a tábori barna koronaõri-, palotaõri díszzubbony, valamint a koronaõri-, palota-

õri köznapi zubbony bal ujján felvarrva koronaõri, illetve palotaõri karjelzést visel,
ad) a csapatkarjelzés a vállcsúcstól 13 cm-re, hossztengelye a zubbony ujjának hossztengelyétõl 1 cm-rel elõbbre he-

lyezkedik el,
b) hímzett gyakorló csapatkarjelzés:
ba) az MH hivatásos és szerzõdéses állománya gyakorló, illetve missziós – az ENSZ, EU, AU (Afrikai Unió), illetõleg

NATO béketámogató mûveletekben résztvevõ kontingensnek megfelelõen – csapatkarjelzést visel a gyakorlókabát és
a gyakorlózubbony jobb ujján,

bb) az önkéntes védelmi tartalékos állomány békeidõben, a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésében meghatá-
rozott õrzés-védelmi feladata ellátása során, gyakorló karjelzést visel a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony jobb ujján,

bc) a gyakorló csapatkarjelzést, illetve gyakorló karjelzést a vállcsúcstól 3 cm-re úgy kell rögzíteni, hogy hossztenge-
lye a gyakorlókabát, illetve a gyakorlózubbony ujjának hossztengelyétõl 1 cm-rel elõbbre helyezkedjen el,

c) a katona a köznapi- és a társasági zubbony ujjain egy-egy, a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony jobb ujján egy
csapatkarjelzést viselhet,

d) a külön parancs alapján adományozott karfelirat, a megszerzett különleges katonai képesség jelképe:
da) a katonaállomány a különleges katonai képesség megszerzését tanúsító hímzett színes karfeliratot a köznapi és

a társasági zubbony ujjain, a vállcsúcstól 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követõ felvarrással viselheti,
db) az MH hivatásos és szerzõdéses állománya a különleges katonai képesség megszerzését tanúsító hímzett gyakorló

karfeliratot a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony ujjain, a vállcsúcstól 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követõ felvarrással vi-
selheti,

dc) több megszerzett különleges katonai képesség esetén csak kettõ – a használó által kiválasztott – karfelirat viselhe-
tõ úgy, hogy az elsõ a bal, a második a jobb karon kerüljön elhelyezésre,

e) speciális szolgálatteljesítést kifejezõ színes karfeliratok:
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ea) az önkéntes mûveleti tartalékos állomány „ÖNKÉNTES MÛVELETI TARTALÉKOS” feliratú, az önkéntes vé-
delmi tartalékos állomány „ÖNKÉNTES VÉDELMI TARTALÉKOS” feliratú, hímzett színes karfeliratot visel a közna-
pi zubbony, gyakorló karfeliratot visel a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony bal ujján,

eb) a címzetes önkéntes tartalékos állomány „CÍMZETES ÖNKÉNTES TARTALÉKOS” feliratú, hímzett színes
karfeliratot a társasági zubbony bal ujján,

ec) a szolgálaton kívüli állomány „KÖZSZOLGÁLAT” feliratú, hímzett színes karfeliratot visel a köznapi és a társa-
sági zubbony bal ujján,

ed) a speciális szolgálatteljesítést kifejezõ színes karfeliratokat a zubbony vállcsúcsától 1 cm-re, a vállcsúcs ívét köve-
tõen kell felvarrni.”

56. Az R. Melléklet 60. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) Gyakorló sapka, gyakorló kalap:
aa) úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény az arc középvonalának meghosszabbításával egybeessen, és a sapkaernyõ

széle egy ujjnyival a szemöldök felett helyezkedjen el,
ab) az MH tényleges állománya a 90 M nyári és téli gyakorló sapkán hímzett tépõzáras gyakorló rendfokozati jelzést,

az önkéntes védelmi tartalékos békeidõben, a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésében meghatározott õrzés-vé-
delmi feladata ellátása során gyakorló beosztásjelzõt visel,

ac) a 90 M téli gyakorló sapka –5 � C alatt lehajtva viselhetõ.”
57. Az R. Melléklet 75. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„75. Nyakkendõcsíptetõ és kézelõgomb a hosszú ujjú köznapi és társasági ingen együttesen viselendõ kiegészítõk,

melyeken stilizált nemzetiszín pajzs található. A tábornok, a fõtiszt, a tiszt, a zászlós és a honvéd tisztjelölt aranyszínû, az
altiszt ezüstszínû nyakkendõcsíptetõt és kézelõgombot visel.

A nyakkendõcsíptetõt a hosszú ujjú ing zsebfedõjének aljával egyvonalban, a nyakkendõre és az ingre csíptetve kell
felhelyezni, és rögzíteni.”

58. Az R. Melléklet 77. pont d) és e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fegyvernemi jelzések viselésének rendje:)
„d) aranyszínû fegyvernemi jelvényt visel
da) a fõtiszt, tiszt, zászlós a köznapi és társasági parolin, valamint a posztóköpeny paroliján, a hadihajós állomány

a hadihajós társasági zubbony hajtókáján,
db) a Díszzászlóalj és a katonazenekarok fõtisztje, tisztje és zászlósa a díszelgõ parolin és a díszköpeny paroliján,
dc) a Honvéd Koronaõrség teljes állománya a díszelgõ parolin és a koronaõri köznapi zubbony paroliján,
dd) a Honvéd Palotaõrség fõtiszt, tiszt, zászlós állománya a díszelgõ parolin, a palotaõri köznapi zubbony és a palota-

õri díszköpeny paroliján,
de) a címzetes önkéntes tartalékos a címzetes önkéntes tartalékos társasági parolin,
e) ezüstszínû fegyvernemi jelvényt visel
ea) az altiszt a köznapi és társasági parolin, valamint a posztóköpeny paroliján, a hadihajós állomány a hadihajós társa-

sági zubbony hajtókáján,
eb) a Díszzászlóalj altiszti és szerzõdéses legénységi állománya, továbbá a katonazenekarok altisztje a díszelgõ paro-

lin és a díszköpeny paroliján,
ec) a Honvéd Palotaõrség altiszti és szerzõdéses legénységi állománya a díszelgõ parolin, a palotaõri köznapi zubbony

és a palotaõri díszköpeny paroliján.”
59. Az R. Melléklet 79. pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) Aranyszínû hímzett kerek sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselõ hivatásos, szerzõdéses, önkén-

tes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos fõtiszt, tiszt, zászlós katona és katonanõ, a honvéd tisztjelölt és
a honvéd tisztjelölt nõ a köznapi sapkán.”

60. Az R. Melléklet 85. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) Ezüstszínû hímzett kerek sapkajelvényt visel a légierõ által viselt köznapi öltözetet viselõ – nem a repülõ fegyver-

nemhez tartozó – hivatásos, szerzõdéses, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos altiszt, tisztes, va-
lamint a hadihajós köznapi öltözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi
tartalékos állományú altiszt, tisztes katona és katonanõ a sötétkék köznapi sapkán.”

61. Az R. Melléklet a következõ 88/A.–88/C. ponttal egészül ki:
„88/A. a) Szent Koronát ábrázoló aranyszínû koronaõr sapkajelvényt visel a koronaõr fõtiszt, tiszt, zászlós a koronaõri

díszsapkán és a koronaõri köznapi Bocskai sapkán,
b) Szent Koronát ábrázoló ezüstszínû koronaõr sapkajelvényt visel a koronaõr altiszt a koronaõri díszsapkán és a ko-

ronaõri köznapi Bocskai sapkán.
88/B. a) Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerét ábrázoló aranyszínû palotaõr sapkajelvényt visel a pa-

lotaõr fõtiszt, tiszt, zászlós a palotaõri díszsapkán és a palotaõri köznapi Bocskai sapkán,
b) Magyarország, két angyal által tartott, koronás címerét ábrázoló ezüstszínû palotaõr sapkajelvényt visel a palotaõr

altiszt és a palotaõr szerzõdéses legénységi állomány a palotaõri díszsapkán és a palotaõri köznapi Bocskai sapkán.
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88/C. Aranyszínû csákódíszt, valamint aranyszínû színes csákórózsát visel a honvéd tisztjelölt és honvéd tisztjelölt nõ
a hallgatói díszcsákón.”

62. Az R. Melléklet a következõ 93/B. ponttal egészül ki:
„93/B. Az önkéntes védelmi tartalékos békeidõben – a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésében meghatáro-

zott õrzés-védelmi feladata ellátása során – a fekete barett sapkán olívzöld alapra hímzett önkéntes védelmi tartalékos
sapkajelvényt viselhet.”

63. Az R. Melléklet 96. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„96. Topánt és topánalátétet visel a tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós, altiszt a köznapi és társasági Bocskai sapkán,

a Díszzászlóalj állománya a díszsapkán, a katonazenekar tagja a zenész díszsapkán, továbbá a koronaõr a koronaõri dísz-
sapkán és a koronaõri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaõr a palotaõri díszsapkán és a palotaõri köznapi Bocskai
sapkán.

a) A topán a tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány részére arany, az altiszt, valamint a szerzõdéses legénységi ál-
lománya részére ezüstszínû,

b) A topánalátét a paroli rendfokozati jelzés fegyvernemi színével megegyezõ színû, csúcsára állított egyenlõ szárú
háromszög.”

64. Az R. Melléklet 99. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„99. A fõtiszt, tiszt, zászlós aranyszínû – pirossal átszõtt – sapkazsinórt visel a társasági Bocskai sapkán, a sötétkék és

a hadihajós társasági tányérsapkán, a Díszzászlóalj állománya a díszsapkán, a katonazenekar tagja a zenész díszsapkán,
továbbá a koronaõr a koronaõri díszsapkán, valamint a palotaõr a palotaõri díszsapkán.”

65. Az R. Melléklet 100. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„100. A fõtiszt, tiszt, zászlós aranyszínû sapkazsinórt visel a köznapi Bocskai sapkán, a hadihajós köznapi tányérsap-

kán, a koronaõr a koronaõri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaõr a palotaõri köznapi Bocskai sapkán.”
66. Az R. Melléklet 101. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„101. Az altiszt ezüstszínû – pirossal átszõtt – sapkazsinórt visel a társasági Bocskai sapkán, a sötétkék és a hadihajós

társasági tányérsapkán, a Díszzászlóalj állománya a díszsapkán, a katonazenekar tagja a zenész díszsapkán, továbbá
a koronaõr a koronaõri díszsapkán, valamint a palotaõr és a palotaõr szerzõdéses legénységi állomány a palotaõri dísz-
sapkán.”

67. Az R. Melléklet 102. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„102. Az altiszt ezüstszínû sapkazsinórt visel a köznapi Bocskai sapkán, a hadihajós köznapi tányérsapkán, a korona-

õr a koronaõri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaõr és a palotaõr szerzõdéses legénységi állomány a palotaõri
köznapi Bocskai sapkán.”

68. Az R. Melléklet 104. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) A Díszzászlóalj fõtiszt, tiszt, zászlós állománya a tábori barna díszzubbony, a katonazenekar tagja a társasági-, il-

letve a sötétkék társasági zubbony, továbbá a koronaõr a tábori barna koronaõri díszzubbony bal vállán aranyszínû – pi-
rossal átszõtt – és fegyvernemi színû alátéttel ellátott vállzsinórt visel,”

69. Az R. Melléklet 104. pontja a következõ c) és d) alponttal egészül ki:
„c) A Díszzászlóalj altiszti állománya a tábori barna díszzubbony, a katonazenekar tagja a társasági-, illetve a sötétkék

társasági zubbony, továbbá a koronaõr a tábori barna koronaõri díszzubbony bal vállán ezüstszínû – pirossal átszõtt – és
fegyvernemi színû alátéttel ellátott vállzsinórt visel,

d) a Honvéd Palotaõrség fõtiszt, tiszt, zászlós állománya aranyszínû, altiszti és szerzõdéses legénységi állománya
ezüstszínû, hármas zsinórfonatból készült, Magyarország koronás címerét ábrázoló gombbal díszített és fegyvernemi
színû alátéttel ellátott vállfõdíszt visel a tábori barna palotaõri díszzubbony és a palotaõri köznapi zubbony bal vállán,
valamint a palotaõri díszköpeny mindkét vállán az ujja bevarrástól 1 cm-re keresztben elhelyezve.”

70. Az R. Melléklet 105. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) Aranybevonatú szárnysegédi díszzsinórt visel a köznapi és a társasági zubbonyon a Köztársasági Elnök fõhadse-

gédje, a parancsõrtiszt és a Honvéd Vezérkar fõnökének segédtisztje.”
71. Az R. Melléklet 105. pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„d) Fegyvernemi színû koronaõri mellzsinórt visel a koronaõr a tábori barna koronaõri díszzubbonyon és a koronaõri

köznapi zubbonyon, valamint viselhet a társasági zubbonyon, palotaõri mellzsinórt visel a palotaõr a tábori barna palota-
õri díszzubbonyon és a palotaõri köznapi zubbonyon, valamint viselhet a társasági zubbonyon.”

72. Az R. Melléklet 105. pontja a következõ e) alponttal egészül ki:
„e) A szárnysegédi díszzsinórt, a díszzsinórt, a koronaõri és palotaõri mellzsinórt, valamint a mellzsinórt a köznapi és

a társasági zubbony, valamint a tábori barna díszzubbony jobb vállcsúcsára, illetve a zubbony felsõ, a díszelgõ állomány
esetében a díszzubbony második gombjára gombolva kell viselni.”

73. Az R. Melléklet 106. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„106. a) Aranydíszítésû, aranyszínû köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a tábornok a köznapi- és

a társasági zubbonyon, a sötétkék köznapi- és a sötétkék társasági zubbonyon,
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b) Aranydíszítésû, fegyvernemi színû címzetes önkéntes tartalékos társasági paroli rendfokozati jelzést visel a címze-
tes önkéntes tartalékos tábornok a társasági zubbonyon.”

74. Az R. Melléklet 107. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) Aranydíszítésû, fegyvernemi színû
aa) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi-, társasági öltözetet viselõ fõtiszt,

tiszt a köznapi- és a társasági zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanõ a köz-
napi nõi zubbonyon és a társasági kosztümkabáton, a katonazenekarnál a zenész társasági kosztümkabáton,

ab) díszelgõ paroli rendfokozati jelzést visel a fõtiszt, tiszt a Honvéd Koronaõrségnél, a Honvéd Palotaõrségnél és
a Díszzászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon,

ac) címzetes önkéntes tartalékos társasági paroli rendfokozati jelzést visel a címzetes önkéntes tartalékos fõtiszt, tiszt
a társasági zubbonyon.”

75. Az R. Melléklet 108. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) Ezüst- és aranydíszítésû, fegyvernemi színû
aa) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi-, társasági öltözetet viselõ zászlós

a köznapi- és a társasági zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanõ a köznapi
nõi zubbonyon és a társasági kosztümkabáton, a katonazenekarnál a zenész társasági kosztümkabáton,

ab) díszelgõ paroli rendfokozati jelzést visel a zászlós a Honvéd Koronaõrségnél, a Honvéd Palotaõrségnél és a Dísz-
zászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon.”

76. Az R. Melléklet 109. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) Ezüstdíszítésû, fegyvernemi színû
aa) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi-, társasági öltözetet viselõ altiszt

a köznapi- és a társasági zubbonyon, a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, valamint a katonanõ a köznapi
nõi zubbonyon és a társasági kosztümkabáton, a katonazenekarnál a zenész társasági kosztümkabáton,

ab) díszelgõ paroli rendfokozati jelzést visel az altiszt a Honvéd Koronaõrségnél, a Honvéd Palotaõrségnél és a Dísz-
zászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon.”

77. Az R. Melléklet 109. pont c) és d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) Ezüstdíszítésû, fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselõ,

ezüstdíszítésû, világoskék fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierõ által viselt köznapi öltö-
zetet viselõ önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos altiszt a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbo-
nyon, illetve a nõi köznapi- és a sötétkék nõi köznapi zubbonyon,

d) Szürkedíszítésû, fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi öltözetet viselõ,
szürkedíszítésû, világoskék fegyvernemi színû köznapi paroli rendfokozati jelzést visel a légierõ által viselt köznapi öl-
tözetet viselõ szerzõdéses legénységi, önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állományú tisztes
a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a nõi köznapi- és a sötétkék nõi köznapi zubbonyon.”

78. Az R. Melléklet 111–113. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„111. Fehérselyem díszítésû, fegyvernemi színû díszelgõ paroli rendfokozati jelzést visel a szerzõdéses legénységi ál-

lomány a Honvéd Palotaõrségnél és a Díszzászlóaljnál a tábori barna díszzubbonyon.”
112. A honvéd tisztjelölt ékoronaõri köznapi Bocskai sapkán,
bd) és a szerzõdéses legénységi állományú palotaõr Magyarország koronás címerét ábrázoló ezüstszínû gombot visel

a palotaõri díszköpenyen, a tábori barna palotaõri díszzubbonyon, a palotaõri díszsapkán, a palotaõri köznapi zubbonyon
és a palotaõri köznapi Bocskai sapkán, valamint a palotaõri vállfõdíszen,”

85. Az R. Melléklet 1s a honvéd tisztjelölt nõ az évfolyamának megfelelõ
a) sárgadíszítésû barna paroli évfolyamjelzést visel a köznapi zubbonyon, illetve a köznapi nõi zubbonyon,
b) aranydíszítésû meggypiros hallgatói évfolyamjelzést visel a hallgatói díszzubbonyon, illetve a hallgatói nõi dísz-

zubbonyon.
113. a) Aranydíszítésû, aranyszínû hímzett rendfokozati jelzést visel a tábornok a 3/4-es és a 4/4-es ballonkabáton, az

esõkabáton, a gyakorlópulóver köznapi változatán, a köznapi és a társasági ingen, valamint az ingblúzon,
b) Aranydíszítésû hímzett címzetes önkéntes tartalékos rendfokozati jelzést visel az önkéntes tartalékos tábornok

a 4/4-es ballonkabáton és a társasági ingen.”
79. Az R. Melléklet 114. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) Aranydíszítésû hímzett
aa) rendfokozati jelzést visel a fõtiszt, tiszt,
ab) címzetes önkéntes tartalékos rendfokozati jelzést visel a címzetes önkéntes tartalékos fõtiszt, tiszt,”
80. Az R. Melléklet 114. pont e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„e) sárgadíszítésû hímzett hallgatói évfolyamjelzést visel a honvéd tisztjelölt a 3/4-es és 4/4-es ballonkabáton, a nõi

ballonkabáton, az esõkabáton, a nõi esõkabáton, a gyakorlópulóver köznapi változatán, a köznapi- és társasági ingen,
a nõi köznapi- és társasági ingen, az ingblúzon, a nõi ingblúzon és a nõi mellényen.”

81. Az R. Melléklet 116. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

1330 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 13. szám



„116. A tábornok, fõtiszt, tiszt, zászlós, altiszt, valamint a katonanõ posztóköpeny rendfokozati jelzést – a honvéd
tisztjelölt nõ az évfolyamának megfelelõ posztóköpeny évfolyamjelzést – visel a posztóköpeny, illetve a nõi köpeny két
ujján zöld, a légierõ által viselt öltözetet viselõ és a hadihajós öltözetet viselõ állomány a sötétkék posztóköpeny, illetve
a nõi sötétkék köpeny két ujján sötétkék alapszínben.”

82. Az R. Melléklet 117. és 118. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„117. a) Az MH állománya barna színû gyakorló paroli rendfokozati jelzést – a honvéd tisztjelölt és a honvéd al-

tiszt-jelölt az évfolyamának megfelelõ gyakorló paroli évfolyamjelzést – visel, zöld alapszínre hímzetten a gyakorlózub-
bony és a gyakorlókabát, valamint barna alapszínre hímzetten a sivatagi gyakorlózubbony gallérján,

b) az önkéntes védelmi tartalékos békeidõben, a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésében meghatározott õr-
zés-védelmi feladata ellátása során, a gyakorló paroli rendfokozati jelzés helyett fehér színnel, olívzöld alapra hímzett
gyakorló paroli beosztásjelzést visel.

118. a) Az MH állománya barna színû gyakorló rendfokozati jelzést – a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az
évfolyamának megfelelõ gyakorló évfolyamjelzést – visel, zöld alapszínre hímzetten a gyakorlósapkán, a 2008 M gya-
korló esõvédõ kabát és az esõvédõ zubbony mellrészén, a gyakorlópóló, a matróztrikó, a 2008 M polárpulóver, a 2003 M
repülõhajózó overall és dzseki ujján, továbbá barna alapszínre hímzetten a sivatagi kabát mellrészén, valamint a sivatagi
kabátbélés (polárpulóver) és a sivatagi öltözethez viselt gyakorlópóló ujján az arra kialakított helyen,

b) az önkéntes védelmi tartalékos békeidõben, a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésében meghatározott õr-
zés-védelmi feladata ellátása során, a gyakorló rendfokozati jelzés helyett fehér színnel, olívzöld alapra hímzett gyakorló
beosztásjelzést visel.”

83. Az R. Melléklet 121. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Aranyozott gombot visel:)
„b) a fõtiszt, tiszt, zászlós
ba) a díszzászlóaljnál a díszköpenyen, a tábori barna díszzubbonyon és a díszsapkán,
bb) koronaõr Szent Koronát ábrázoló aranyozott gombot visel a tábori barna koronaõri díszzubbonyon, a koronaõri

díszsapkán, a koronaõri köznapi zubbonyon és a koronaõri köznapi Bocskai sapkán,
bc) palotaõr Magyarország koronás címerét ábrázoló aranyozott gombot visel a palotaõri díszköpenyen, a tábori barna

palotaõri díszzubbonyon, a palotaõri díszsapkán, a palotaõri köznapi zubbonyon és a palotaõri köznapi Bocskai sapkán,
valamint a palotaõri vállfõdíszen,”

84. Az R. Melléklet 123. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ezüstszínû gombot visel:)
„b) az altiszt
ba) és a szerzõdéses legénységi állomány a díszzászlóaljnál a díszköpenyen, a tábori barna díszzubbonyon és a dísz-

sapkán,
bb) a katonazenekaroknál a posztóköpenyen, a zenész társasági zubbonyon és a zenész díszsapkán,
bc) koronaõr Szent Koronát ábrázoló ezüstszínû gombot visel a tábori barna koronaõri díszzubbonyon, a koronaõri

díszsapkán, a koronaõri köznapi zubbonyon és a 32. pont h) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„h) A „Kardokkal Ékesített Szolgálati Érdemjel” arany, ezüst és bronz fokozata, továbbá a sebesülések számának

megfelelõ „Sebesülési Szolgálati Érdemjel” a hadi- (gyakorló-) zubbony, valamint a sivatagi gyakorlózubbony balolda-
lán közvetlenül az államjelzõ felett, gyakorló kivitelû szalagsáv (gyakorló változata barna színû zöld alapszínre, sivatagi
változata barna színû barna alapszínre hímzett) formában – az f) pontban meghatározott módon – viselendõ,”

86. R. Melléklet 134. pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Állománykategóriát kifejezõ hímzett jelvény viselése:)
„d) a hivatásos állományt kifejezõ hímzett jelvény helyett
da) a nyugállományú katona nyugállományt kifejezõ hímzett jelvényt,
db) a szerzõdéses állományú katona szerzõdéses állományt kifejezõ hímzett jelvényt,
dc) az önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katona önkéntes tartalékos állományt kifejezõ hím-

zett jelvényt,
dd) a címzetes önkéntes tartalékos katona címzetes önkéntes tartalékos állományt kifejezõ hímzett jelvényt visel az

a)–c) alpontban meghatározottak szerint,
de) a koronaõr koronaõri állományt kifejezõ színes jelvényt visel a tábori barna koronaõri díszzubbonyon, a koronaõri

köznapi zubbonyon és a köznapi ingen skarlátpiros alapra hímzetten,
df) a palotaõr palotaõri állományt kifejezõ színes jelvényt visel a tábori barna palotaõri díszzubbonyon, a palotaõri

köznapi zubbonyon és a köznapi ingen palack zöld alapra hímzetten.”
87. Az R. Melléklet 145. C) pont j) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„j) a 2000 M rövid ujjú nyári gyakorlózubbony 2018. december 31-ig viselhetõ,”
88. Az R. Melléklete 145. E) pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
„E) A 90 M és 2000 M általános hadi-(gyakorló-) öltözethez a 90 M téli gyakorlókabát béléssel, a 95 M gyakorlópuló-

ver, valamint a téli ing és téli alsó 2018. december 31-ig viselhetõ.”
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89. Az R. Melléklet 80. pont c) alpontjában, 84. pont b) alpontjában, 107. pont c) alpontjában, 108. pont c) alpontjá-
ban, 110. pont c) alpontjában, 114. pont d) alpontjában, 122. pont d) alpontjában, 123. pont d) alpontjában az „önkéntes
tartalékos” szövegrész helyébe az „önkéntes mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos” szöveg lép.

90. Az R. Melléklet
a) 46. B) pont g), k) és l) alpontjában, a 47. B) pont f) és h) alpontjában, 122. pont a) alpontjában, 145. A) pontban

a „hallgató” szövegrész helyébe a „honvéd tisztjelölt”,
b) 45. C) pont v) pontjának vi) alpontjában, 145. A) pontban a „hallgató” szövegrész helyébe a „honvéd tisztjelölt,

honvéd tiszthelyettes-jelölt”,
c) 77. pont nyitó szövegrészében a „hallgatók” szövegrész helyébe a „honvéd tisztjelöltek”,
d) 45. C) pont r) alpontjában a „hallgatói” szövegrész helyébe a „honvéd tisztjelölti, honvéd tiszthelyettes-jelölti”,
e) 46. A) pont nyitó szövegrészében, a 46. B) pont h)–j) alpontjában, 47. A) pont nyitó szövegrészében, 47. B) pont g)

és i) alpontjában, 47. D) pont h) alpontjában a „hallgatói” szövegrész helyébe a „honvéd tisztjelölti”,
f) 46. C) pont nyitó szövegrészében, 46. D) pont f)–j) alpontjában, 47. C) pont nyitó szövegrészében, 47. D) pont e) és

f) alpontjában a „hallgatónõi” szövegrész helyébe a „honvéd tisztjelölt nõi”,
g) 47. D) pont g) alpontjában, 122. pont a) alpontjában, 150/A. pontjában a „hallgatónõ” szövegrész helyébe a „hon-

véd tisztjelölt nõ” szöveg lép.
91. Az R. Melléklet
a) 44. pontjában a „Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõ-

nöke” szöveg lép,
b) 45. D) pont e) alpontjában a „HM Honvéd Vezérkar fõnöke” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke”,
c) 45. E) pont m) alpontjában, 45. F) pont i) alpontjában a „Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök” szö-

vegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke”,
d) 105. pont c) alpontjában a „HM Honvéd Vezérkarnál” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkarnál”,
e) 132. pont b) alpontjában a „Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnöktõl” szövegrész helyébe a „Honvéd

Vezérkar fõnökétõl” szöveg lép,
f) 139. pont d) alpontjában a „HM Honvéd Vezérkar” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar” szöveg lép,
g) 151. pontjában a „HM Honvéd Vezérkar fõnök” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke” szöveg lép.
92. Az R. Melléklet
a) 76. pont a) alpontját követõ felsorolás „koronaõr” és „palotaõr”, „címzetes önkéntes tartalékos”,
b) 76. pont b) alpontjában a „skarlátpiros” alcímet követõ felsorolás „koronaõr”, címzetes önkéntes tartalékos,
c) 76. pont b) alpont „palack zöld” alcímmel és az azt követõ felsorolás „palotaõr” szöveggel egészül ki.
93. Az R. Melléklet 50. pontjának nyitó szövegrészében az „a Magyar Köztársaság lobogójának” szövegrész helyébe

a „Magyarország zászlajának” szöveg lép.
94. Az R. Melléklet 132. pont a) alpontjában az „A Magyar Köztársaság elnöke” szövegrész helyébe az „A köztársasá-

gi elnök” szöveg lép.
95. Az R. Melléklet
a) 8. pontjában, 48. B) pont, 48. C) pont, 48. E) pont és 48. F) pont nyitó szövegrészében, 49. B) pont, 49. C) pont,

49. E) pont és 49. F) pont nyitó szövegrészében, 50. A) pont nyitó szövegrészében, 50. B) pont d) alpontjában,
51. B) pont nyitó szövegrészében, 53. pont 5. francia bekezdésében a „tiszthelyettesi” szövegrész helyébe az „altiszti”

b) 21. pontjában, 46. B) pont l) és m) alpontjában, 46. D) pont l) alpontjában, 47. B) pont k) alpontjában, 47. D) pont
j) alpontjában, 48. C) pont k) alpontjában, 51. A) pont f) alpontjában, 51. B) pont f) alpontjában, 70. pont a) alpontjában,
88. pont b) alpontjában, 95. pontjában, 105. pont b) alpontjában, 110. pont a) és c) alpontjában, 114. pont c) alpontjában,
124. pontjában, 134. pont a)–c) alpontjában, 146. pontjában, 147. pontjában „a tiszthelyettes” szövegrész helyébe „az al-
tiszt”

c) 45. C) pont nyitó szövegrészében, 46. B) pont b) és w) alpontjában, 46. D) pont b) és y) alpontjában, 47. B) pont
b) alpontjában, 47. D) pont b) alpontjában, 48. C) pont g) alpontjában, 48. F) pont g) alpontjában, 49. pontjának nyitó
szövegrészében, 49. C) pont d) alpontjában, 49. F) pont c) alpontjában, 51. A) pont nyitó szövegrészében, 80. pont
a)–c) alpontjában, 83. pont a) és b) alpontjában, 85. pont a) alpontjában, 87. pont a)–c) alpontjában, 88. pont b) alpontjá-
ban, 109. pont b) alpontjában, 110. pont b) alpontjában, 123. pont a), c) és d) alpontjában, 129. pontjában, 131. pontjá-
ban, 135. pont b) alpontjában, 137. pont c) és d) alpontjában, 138. pontjában a „tiszthelyettes” szövegrész helyébe az „al-
tiszt”

szöveg lép.
96. Az R. Melléklet 45. C) pont v) alpont vh) alpontjában, 76. pont a) és b) alpontjában, a „KBH” szövegrész helyébe

a „KNBSZ” szöveg lép.
97. Az R. Melléklet 137. pont e) és f) alpontjában a „rendfokozat nélküli szerzõdéses állomány” szövegrész helyébe

a „közkatona” szöveg lép.
98. Az R. Melléklet
a) 1. pontjában az „a Magyar Honvédséghez (a továbbiakban: Honvédség)” szövegrész helyébe az „az MH-hoz”
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b) 8. pontjában, 10. pontjában, 45. B) pont nyitó szövegrészében, 45. C) pont nyitó szövegrészében, 45. C) pont g) és
m) alpontjában, 45. D) pont nyitó szövegrészében, 49. pont nyitó szövegrészében, 50. pont nyitó szövegrészében,
52/A. pontjában, 89. pont nyitó szövegrészében, 125. pontjában, 127. pontjában, 145. D) pont nyitó szövegrészében az
„a Honvédség” szövegrész helyébe az „az MH”

c) 40. pont a) alpontjában az „a Honvédségnél” szövegrész helyébe az „az MH-nál”

d) 45. E) pont nyitó szövegrészében, 45. F) pont nyitó szövegrészében az „a Magyar Honvédség” szövegrész helyébe
az „az MH”

e) 58. pontjában, 137. pont nyitó szövegrészében az „A Honvédség” szövegrész helyébe az „az MH”

szöveg lép.

99. Hatályát veszti az R. Melléklet 15. pont b) alpontjának bb) alpontja, 146–150. pontja.
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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
266/2012. (X. 16.) KE

határozata
államtitkári kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a köz-
ponti államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. tör-
vény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javas-
latára – Vargha Tamást 2012. október 16-ai hatállyal a
Honvédelmi Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2012. október 15.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. október 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/06154/2012.

A Honvédelmi Minisztérium Protokoll Rekreációs
és Kulturális Fõigazgatóság alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján
– figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) be-
kezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehaj-
tásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, to-
vábbá a honvédelmi szervezetek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a
Honvédelmi Minisztérium Protokoll Rekreációs és Kultu-
rális Fõigazgatóság alapító okiratát (a továbbiakban: Ala-
pító Okirat) a következõk szerint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.
január 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Mi-
nisztérium Protokoll Rekreációs és Kulturális Fõigazgatóság.

Rövidített megnevezése: HM PRKF
Angol nyelvû megnevezése: Ministry of Defence Protocol

Recreational and Cultural General Directorate.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1143 Budapest, Ste-
fánia út 34–36.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Telephelyei: Hotel Hadik: 1145 Budapest, Ajtósi Dürer

sor 29/A–B
Istenhegyi úti Vendégház: 1125 Budapest, Istenhegyi út

73–75.
8173 Balatonkenese, Tompa M. út 1.
3233 Mátraháza, Üdülõtelep 15.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

A költségvetési szerv a Honvédelmi Minisztérium Fej-
lesztési és Logisztikai Ügynökség (1135 Budapest XIII.,
Lehel út 35–37.) egyes szervezeti egységeinek kiválásával
jött létre.



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

a) Pénzügyi-gazdasági feladatait a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó, a
pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehaj-
tására kijelölt költségvetési szerve látja el.

b) Logisztikai gazdálkodási feladatait – a vendégházak,
üdülõk és a Honvéd Kulturális Központ üzemeltetéséhez
szükséges szakanyagok és szolgáltatások, valamint az
utaztatáshoz, a reprezentációhoz, a rendezvényszervezés-
hez és a protokolláris feladatokhoz, az üdültetéshez, a kul-
turális szolgáltatáshoz kapcsolódók kivételével – az MH
kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szerve látja el.

c) Ingatlan-fenntartáshoz, -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 842220 Védel-
mi képességek fenntartása 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 Miniszteri Kabinet
kabinetfõnökének közvetlen irányítása alatt végzi.

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:

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek

(kivéve ár- és belvízvédelem);

842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842191 Katonai diplomáciai tevékenység;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti

zerepvállalás béketámogató
és válságkezelõ mûveletekben;

842193 Külföldön lévõ magyar hadisírok feltárása,
rendezése;

842194 Nonproliferáció, leszerelés,
fegyverzetellenõrzés;

552001 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót 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 vállalkozási tevékenységének
felsõ határa 20% a módosított kiadási elõirányzatok
arányában.

16. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar
Államkincstár végzi.

17. 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 költ-
ségvetési szerv közvetlen irányítását végzõ minisztériumi
vezetõ részére.

18. Jelen Alapító Okirat 2012. október 15-én lép hatály-
ba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2011. december 23-án
aláírt, 144–55/2011. számú, egységes szerkezetû Alapító
Okirat.

Budapest, 2012. szeptember 26-án.

Nyt. szám: 772–48/2012.

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

HM közigazgatási államtitkár
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
71/2012. (X. 9.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei

feladatkörének módosításával összefüggõ feladatokról
szóló 37/2012. (V. 31.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei
feladatkörének módosításával összefüggõ feladatokról
szóló 37/2012. (V. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: uta-
sítás) 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkereten
belül

a) a kabinetfõnök közvetlen irányítása alá tartozó sze-
mélyi állomány együttes létszáma legfeljebb 45 fõ,

b) a parlamenti államtitkár közvetlen irányítása alá tarto-
zó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 17 fõ,

c) a HM KÁT közvetlen irányítása alá tartozó személyi
állomány együttes létszáma legfeljebb 99 fõ,

d) a jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes állam-
titkár közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány
együttes létszáma legfeljebb 53 fõ,

e) a védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó sze-
mélyi állomány együttes létszáma legfeljebb 52 fõ,

f) a védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes
létszáma legfeljebb 36 fõ,

g) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) együttes
létszáma legfeljebb 208 fõ.”

2. §

Az utasítás 8. §-a a következõ (6)–(8) bekezdésekkel
egészül ki:

„(6) A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság (a to-
vábbiakban: HM KÁT Titkárság) feladatrendszere és lét-
száma kiegészül a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgá-

lat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartal-
máról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egy-
séges nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM
rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (3) bekezdésében meg-
határozott jogkörök gyakorlásához kapcsolódó és a köz-
szolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogviszonnyal
összefüggõ személyügyi szakfeladatokkal és az azok ellá-
tásához szükséges szakállománnyal.

(7) A HM Humánpolitikai Fõosztály létszáma csökken,
feladatrendszerébõl kikerülnek az R. 8. § (2) bekezdés
b)–d) pontjaiban meghatározott jogkörök gyakorlásához
kapcsolódó és a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény hatálya alá tartozó kormányzati szolgála-
ti jogviszonnyal összefüggõ személyügyi szakfeladatok és
az azokat ellátó HM Személyügyi Osztály. A feladatok és
azok ellátásához szükséges szakállomány átadásra kerül a
HM KÁT Titkárság és a HVK Személyzeti Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK SZCSF) részére.

(8) A HVK SZCSF feladatrendszere és létszáma kiegé-
szül az R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörök
gyakorlásához kapcsolódó szakfeladatokkal és az azok el-
látásához szükséges szakállománnyal.”

3. §

Az utasítás 9. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül
ki:

„(1a) Az (1) bekezdés alapján elõkészített HM
KÁT–HVKF együttes intézkedésnek a 8. § (6)–(8) bekez-
déseiben meghatározottaknak megfelelõ módosítását a
HM TKF fõosztályvezetõje 2012. október 26-ig készíti
elõ.”

4. §

Az utasítás
a) 3. § (2) bekezdésében a „2012. augusztus 1.” szöveg-

rész helyébe a „2012. november 15.”,
b) 7. § (1) bekezdés a) pontjában az „az utasítás hatály-

balépését követõ második napig” szövegrész helyébe a
„2012. október 9-ig”,

c) 7. § (1) bekezdés b) pontjában az „az utasítás hatály-
balépését követõ negyedik napig” szövegrész helyébe a
„2012. október 10-ig”,

d) 7. § (1) bekezdés c) pontjában az „az utasítás hatály-
balépését követõ ötödik napig” szövegrész helyébe a
„2012. október 11-ig”,
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e) 7. § (1) bekezdés d) pontjában a „2012. július 27-ig”
szövegrész helyébe a „2012. október 16-ig”,

f) 7. § (4) bekezdésében „2012. augusztus 1.” szöveg-
rész helyébe „2012. november 15.”
szöveg lép.

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
72/2012. (X. 12.) HM

utasítása
a HM Tárca Kontrolling Rendszerének

kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl szóló
55/2011. (V. 13.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján a HM Tárca Kontrolling
Rendszerének kialakításáról, mûködtetésérõl és fejleszté-
sérõl szóló 55/2011. (V. 13.) HM utasítás módosításáról a
következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A HM Tárca Kontrolling Rendszerének kialakításáról,
mûködtetésérõl és fejlesztésérõl szóló 55/2011. (V. 13.)
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az utasítást a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) tekintetében azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a fõigazgató a szolgáltatandó adatok
tartalma vonatkozásában saját hatáskörében korlátozással
élhet azok nemzetbiztonsági tartalmára tekintettel.”

2. §

Az Utasítás 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A HM KOF operatív kontrolling feladatai a

TKR mûködtetése keretében a következõk:

a) vizsgálja és értékeli a HM tervezési és gazdálkodási
folyamataiban a gazdaságosság, a hatékonyság és az ered-
ményesség érvényesülését;

b) szükség szerint javaslatot tesz a TKR-t meghatározó
tárcaszintû normatív szabályozók módosítására;

c) az erõforrások optimális elosztásának, eredményes és
hatékony felhasználásának biztosítása érdekében vizsgálja
az ellátandó feladatok és a rendelkezésre álló erõforrások
összhangját, nyomon követi az operatív tervek végrehajtását;

d) havi rendszerességgel kontrollingjelentést készít,
amelyet közvetlenül felterjeszt a HM állami vezetõk, vala-
mint a Honvéd Vezérkar fõnöke és a Honvéd Vezérkar fõ-
nökének helyettese részére;

e) eseti jelentéseket, költségelemzéseket készít a HM
gazdálkodását érintõen a folyamatok gazdaságosságának
javítása és a vezetõi döntések szakmai alátámasztása érde-
kében, a d) pontban meghatározott vezetõk eseti igénye
szerint;

f) a rendszeres és eseti jelentések tartalmát a HM KOF a
d) pont szerinti vezetõk által támasztott követelmények
alapján alakítja ki;

g) a d) pont szerinti kontrollingjelentést tájékoztatásul
megküldi a kabinetfõnök, a fõosztályvezetõk, a Honvéd
Vezérkar Vezérkari Iroda irodavezetõje, az MH Összhade-
rõnemi Parancsnokság parancsnoka, továbbá a KNBSZ, a
HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban:
HM KPH) és a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõ-
igazgatói részére.

(2) A havi, rendszeres kontrollingjelentések a HM feje-
zet költségvetés gazdálkodási információs rendszer (a to-
vábbiakban: HM KGIR) költségvetési elõirányzat és telje-
sítési adatainak felhasználásával, valamint honvédelmi
szervezetek kiegészítõ információi alapján készülnek, az
alábbi ütemezéssel:

a) a HM Számviteli Politikában és a pénzbeni juttatások
folyósításának rendjérõl és számviteli elszámolásuk egyes
kérdéseirõl szóló HM KÁT–HVKF együttes intézkedésben
meghatározott határidõk szerint a HM KPH végrehajtja a
tárgyhavi pénzforgalmi könyveléseket az elõirányzat-fel-
használási keretszámlák egyenlegeinek megfelelõen;

b) az a) pont szerinti könyvelések zárását követõ 3 mun-
kanapon belül, a tárgyhót követõ hó 12-én, illetve az azt
követõ elsõ munkanapon a HM KOF lekérdezi és feldol-
gozza a kontrollingjelentés összeállításához szükséges
adatokat a HM KGIR adatállományából;

c) a HM KOF szükség esetén bekéri az érintett honvé-
delmi szervezetektõl a tervezett finanszírozástól lényege-
sen eltérõ elõirányzat-teljesítések indokolását, amit a hon-
védelmi szervezetek kontrolling kapcsolattartó személyei
– a honvédelmi szervezetek vezetõi, parancsnokai jóváha-
gyásával – 2 munkanapon belül megküldenek;

d) a HM KOF pontosítja a honvédelmi szervezetektõl
beérkezett információkat és véglegesíti a jelentést, ame-
lyet a – b) pont szerinti – HM KGIR lekérdezést követõ
10 munkanapon belül felterjeszt az (1) bekezdés d) pontjának
megfelelõen.
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(3) A HM KOF stratégiai kontrolling feladatai a TKR
mûködtetése keretében a következõk:

a) nyomon követi a tárca védelmi tervezõ rendszer kere-
tében összeállításra kerülõ stratégiai és operatív tervek ki-
dolgozásának folyamatát, vizsgálja a stratégiai céloktól
való eltéréseket, és a tervek közötti összhang megteremté-
se érdekében javaslatot tesz a korrekciós intézkedésekre;

b) nyomon követi a tárca védelmi tervezõ rendszer kere-
tében összeállított stratégiai és operatív tervek idõarányos
végrehajtását, elemezi és kiszûri a HM stratégiai céljaitól
való eltérések okait, javaslatot tesz a korrekciós intézkedé-
sekre;

c) a tárca védelmi tervezõ rendszer mûködésével kap-
csolatosan javaslatokat dolgoz ki az eredményesség javítá-
sára, és azt felterjeszti a HM közigazgatási államtitkár ré-
szére;

d) vizsgálja az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a to-
vábbiakban: NATO), az Európai Unió, az Egyesült Nem-
zetek Szervezete, az Európai Biztonsági és Együttmûkö-
dési Szervezet tagságból és egyéb nemzetközi megállapo-
dásokból adódó jövõbeni felajánlások, vállalások teljesíté-
séhez szükséges képességek kialakításához, a készségek
megvalósításához, valamint a nemzetközi katonai feladatok
végrehajtásához szükséges erõforrások biztosítottságát.

(4) A rendszeres és eseti jelentések elkészítéséhez, vala-
mint a HM KOF (1)–(3) bekezdés szerinti feladatainak el-
látásához szükséges információk, adatok határidõre törté-
nõ bekéréséhez a HM KOF jogosult közvetlenül az érintett
honvédelmi szervezetek vezetõjének megkeresésére, a 4. §
(2) bekezdésben megjelölt kontrolling kapcsolattartó sze-
mélyek egyidejû tájékoztatásával.

(5) A kontrolling kapcsolattartó személyek a meghatáro-
zott határidõig, a kért tartalommal és formában – a honvé-
delmi szervezetek vezetõi, parancsnokai jóváhagyásával –
adatot, információt szolgáltatnak a HM KOF részére.

(6) A TKR mûködtetése keretében az adatok, informá-
ciók cseréje lehetõség szerint elektronikus ügyintézés for-
májában történjen.

(7) A HM KOF szükség szerint továbbképzést, felkészí-
tést tart a 4. § (2) és (5) bekezdésekben megjelölt szemé-
lyek részére.

(8) A HM KOF fõosztályvezetõje az éves szakmai fóru-
mok, továbbképzések keretében segítséget nyújt a TKR
mûködtetését végzõ állomány részére a gyakorlatban tör-
ténõ alkalmazáshoz.”

3. §

Az Utasítás 6. § (1) helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A TKR fejlesztése keretében a HM KOF:
a) tanulmányozza a NATO tag- és partnerállamok kont-

rollingtevékenységét, továbbá a közszféra és az üzleti
szektor kontrollingmódszereit és javaslatokat dolgoz ki a

hasznosítható gyakorlat átvételére és annak a TKR-be tör-
ténõ beépítésére;

b) egységes kontrolling fejlesztési koncepció és egyen-
szilárd adatstruktúrák kialakítása érdekében felügyeli a
kontrolling adatszolgáltatás alapjául szolgáló gazdálkodás
információs rendszerek, alrendszerek, alkalmazások (kü-
lönösen: humán, pénzügy- és számvitel, logisztika, terve-
zés) összehangolt fejlesztését;

c) a Magyar Honvédség Informatikai Szabályzata alap-
ján, az érintett szakterületekkel együttmûködve kialakítja
a TKR informatikai fejlesztési koncepcióját.”

4. §

Az Utasítás
a) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 4. §

(4) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében a „HM KF” szö-
vegrész helyébe a „HM KOF”;

b) 4. § (4) bekezdésében a „HM KF-et” szövegrész he-
lyébe a „HM KOF-ot”
szöveg lép.

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
73/2012. (X. 18.) HM

utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján, a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekez-
désében foglalt jogkörömben eljárva, a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

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

(2) A miniszteri biztos tevékenységét 2012. október
1-jétõl 2013. március 31-ig terjedõ idõtartamra látja el.

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

2. §

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

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

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

gyelemmel a miniszteri biztos irányítja és koordinálja a
vizsgálat tárgyává tett területek racionalizálására vonatkozó
javaslatok kidolgozását.

3. §

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

(2) A miniszteri biztos megkeresését a honvédelmi szer-
vezetek feladat- és hatáskörükben eljárva, határidõre telje-
sítik.

4. §

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

(2) A miniszteri biztos az összefoglaló jelentését 2013.
március 31-ig terjeszti fel a HM KÁT útján a honvédelmi
miniszter részére.

5. §

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

(2) A miniszteri biztos munkáját – a Ksztv. 38. §
(10) bekezdés b) pontjára figyelemmel a miniszteri kabi-
netben mûködõ titkárság helyett – erre kijelölt szakértõk
segítik.

6. §

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

(2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezésérõl
szóló 47/2012. (VII. 16.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
74/2012. (X. 18.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium Ruházati Mûhely

szolgáltatásainak igénybevételérõl,
az igényjogosultság engedélyezésérõl,

valamint a készíttethetõ egyenruházati termékek
körérõl

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, a 2. § (5) bekezdés a) pont af) és
ag) alpontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztérium (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó
szervezetek, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezetei hivatásos és szerzõdéses tiszti, altiszti
állományára, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény alapján nyugállományba helye-
zett, továbbá szolgálati járandóságban részesülõ szemé-
lyekre terjed ki.

2. §

(1) A HM Ruházati Mûhely (a továbbiakban: HM RM)
alaptevékenységeként végzi a köznapi és társasági egyen-
ruházati cikkek, így különösen: posztóköpeny, zubbony,
pantalló, lábbeli, nõi posztóköpeny, nõi zubbony, nõi
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kosztümkabát, nõi szoknya, nõi pantalló mérték utáni ké-
szítését, valamint átalakítását és méretre igazítását.

(2) A HM RM szolgáltatás keretében végrehajtja a rend-
fokozati jelzések és egyéb díszítõelemek felvarrását, cse-
réjét, elvégzi a rendszeresített cipõk talpalását, sarkalását.

(3) A HM RM nem készít civil ruházati terméket, nem
végez civil ruházati termék átalakítást.

3. §

A HM RM a ruházati fejlesztés keretében, a HM Fegy-
verzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH)
szakmai útmutatása alapján, végrehajtja a különbözõ öltö-
zetek mintatermékeinek, prototípusainak kimintázását és
elõállítását, továbbá közremûködik a kialakított új ruháza-
ti cikkek szabásával, összeállításával és kivitelezésével
kapcsolatos mûszaki-technológiai követelmények megha-
tározásában, kidolgozásában.

4. §

(1) A 2. § szerinti szolgáltatás igénybevételére az 1. §
hatálya alá tartozó tábornokok, tábornoki rendfokozattal
rendszeresített beosztást betöltõ fõtisztek, továbbá a nyug-
állományú és szolgálati járandóságban részesülõ táborno-
kok alanyi jogon jogosultak.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyek
részére – indokolással ellátott kérelmükre – a szolgáltatás
rendszeres, vagy eseti igénybevételét, egyedi elbírálás
alapján, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-
biakban: MH ÖHP) logisztikai erõk fõnöke engedélyez-
heti. Az engedély egyszeri alkalomra, vagy határozott ide-
ig érvényes, melyben pontosan meg kell jelölni, hogy az
mely egyenruházati cikkekre, és azok milyen mennyiségé-
re vonatkozik.

5. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatá-
lya alá tartózó szervezetek tábornoki rendfokozatot viselõ
állománya a HM RM kiegészítõ tevékenység keretében
végzett szolgáltatásait, a meglévõ szabad kapacitás terhére
– a ruházati termékek készítéséhez szükséges, honvédség-
nél rendszeresítettõl eltérõ, alapanyag és egyéb díszítõ-
elem biztosítása mellett –, térítés ellenében veheti igénybe.

6. §

(1) Az igényjogosultak, vagy az arra engedéllyel rendel-
kezõk az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét – a szolgá-
lati, vagy a nyugdíjas-igazolvány felmutatása mellett – a

részükre kiadott érvényes ruházati utalványfüzet utalvány-
szelvényének kitöltésével és annak átadásával, valamint
készpénzzel egyenlíthetik ki.

(2) A HM RM által végezhetõ szolgáltatások térítési dí-
jait a HM FHH fõigazgató javaslata alapján – az éves ruhá-
zati gazdálkodási árjegyzék kiadásáról szóló – szakutasí-
tásban kell meghatározni.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba.

8. §

A honvédelmi szervezetek alaptevékenysége ellátására
rendelkezésre álló szabad kapacitás kihasználását célzó te-
vékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevé-
kenységgel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 11/2012.
(II. 16.) HM utasítás 2. § (3) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:

(Kiegészítõ tevékenység:)
„e) az MH Logisztikai Ellátó Központ által üzemeltetett

HM Ruházati Mûhely méretes ruházat- és lábbeli készítési
szabad kapacitásának kihasználása.”

9. §

Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium Ruházati
Mûhely szolgáltatásainak igénybevételérõl, a jogosultság
engedélyezésérõl, valamint a készíttethetõ egyenruházati
cikkek körérõl szóló 32/2007. (HK 6.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
75/2012. (X. 24.) HM

utasítása
az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési,

valamint nemzetközi biztonságpolitikai
egyezmények által elõírt feladatok

végrehajtásáról szóló 64/2011. (VI. 10.) HM utasítás
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján az európai fegyverzetkorlá-
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tozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai
egyezmények által elõírt feladatok végrehajtásáról szóló
64/2011. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, vala-
mint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által
elõírt feladatok végrehajtásáról szóló 64/2011. (VI. 10.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 4. § (1)–(2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Szerzõdések elõírásainak végrehajtása érdeké-
ben a tárgyévet követõ év fegyverzet-ellenõrzési feladatai-
ra vonatkozó tervezési irányelveit a HM VPF – a Külügy-
minisztérium Biztonságpolitikai és Non-proliferációs Fõ-
osztály (a továbbiakban: KüM BPNF), valamint az MH
VDK javaslatainak bekérését követõen február 28-ig állít-
ja össze és – a HM Jogi Fõosztállyal egyeztetve, a Honvéd
Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) útján – terjeszti
fel a miniszter részére.

(2) Az MH VDK az (1) bekezdés szerinti irányelvekben
foglaltak alapján – a feladatok végrehajtásában érintett
honvédelmi szervezetek, a HM VPF és a KüM BPNF be-
vonásával – összeállítja a tárgyévet követõ év nemzeti
fegyverzet-ellenõrzési feladatai végrehajtásának részletes
tervét (a továbbiakban: NEFET) és azt március 31-ig – a
Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese (a továbbiakban:
HVKFH) útján – jóváhagyásra felterjeszti a HM VPVT
HÁT részére.”

(2) Az Ut. 4. § (3) bekezdés a)–b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A fegyverzet-ellenõrzési feladatokban érintett honvé-
delmi szervezetek a jóváhagyott és részükre megküldött
NEFET alapján:)

„a) a honvédelmi tárca 1+n évekre vonatkozó rövid távú
tervének kidolgozásáról szóló, évente kiadásra kerülõ eljá-
rásrend szerint pontosítják a tárgyévet követõ év fegyver-
zet-ellenõrzési feladatainak erõforrásigényét,

b) a költségvetés tervezése során a tervezésre vonatko-
zó, évente kiadásra kerülõ eljárásrendekben meghatáro-
zottak szerint készítik el az intézményi és központi elõ-
irányzatokra vonatkozó költségvetési tervjavaslataikat.”

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
76/2012. (X. 27.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
feladatrendszerének módosításával összefüggõ

feladatokról

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

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), továbbá a feladat-végrehajtásban érin-
tett, a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezetekre
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (a to-
vábbiakban: HM HH) szervezeti keretei között az ágazati
munka-, tûz- és környezetvédelem szakirányításához kap-
csolódó döntés-elõkészítési feladatok ellátására osztály
szintû új szervezeti elem kerül létrehozásra.

(2) Az osztály rendszeresített létszáma 5 fõ.
(3) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat ellátó osztály

állományába a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ
szakirányú felsõfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal
rendelkezõ személy nevezhetõ ki.

3. §

(1) A szervezési idõszak
a) kezdete: az utasítás hatályba lépését követõ nap;
b) befejezése: 2013. április 30.
(2) Az új szervezeti rend szerinti mûködés kezdõnapja:

2012. december 1.

2. Mûködési alapokmányok elõkészítése

4. §

(1) A jelen utasításban meghatározott szervezeti válto-
zással összefüggõ feladatok végrehajtására a honvédelmi
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szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatai-
ról szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás vonatkozó ren-
delkezései az irányadóak.

(2) A HM HH Munkaköri Jegyzékének módosítását a
HM jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtit-
kár javaslata alapján a munkaköri jegyzékekrõl és az állo-
mánytáblákról szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás
szerinti eljárásrendben – a HM HH igazgatójával (a továb-
biakban: igazgató) együttmûködésben – a HM Tervezési
és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF) ké-
szíti elõ az alábbi határidõk betartásával:

a) az igazgató javaslatot állít össze a HM HH Munkakö-
ri Jegyzékének módosításához és azt az utasítás hatályba
lépését követõ tizedik napig megküldi a HM TKF részére;

b) a HM HH Munkaköri Jegyzék módosítástervezeté-
nek egyeztetése, elõkészítése és jóváhagyásra történõ fel-
terjesztése az utasítás hatályba lépését követõ tizenötödik
napig;

c) az okmány jóváhagyása: 2012. október 30-ig;
d) a jóváhagyott okmány kiadása: 2012. október 31-ig.

3. Az ágazati munka-, tûz- és környezetvédelmi
szakirányítással kapcsolatos elõkészítési és tájékoztatási

feladatok

5. §

(1) Az igazgató a szakmai feladatok meghatározásával
kapcsolatos elõkészítõ tevékenység során jegyzéket állít
össze, mely alapján az ágazati munka-, tûz- és környezet-
védelmi szakfeladatok ellátásában érintett honvédelmi
szervezetek – különösen a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi
Hivatal, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal, az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság, valamint az MH Hon-
védkórház – vezetõitõl a 2009–2011. évekrõl adatszolgál-
tatást kér az utasítás hatályba lépését követõ 30. napig

a) a szakirányítási feladatok ellátásának személyi, kép-
zettségi és költségvetési helyzetérõl, valamint a szakmai
irányítási feladatok irányítási rendszer szerinti tagozódá-
sáról;

b) a munkahelyek létesítése, üzemeltetése, fenntartása,
valamint az üzemeltetett hadfelszerelési anyagok, munka-
eszközök, katonai és egyéni védõeszközök jellemzõ ada-
tairól és költségeirõl;

c) a munka-egészségügyi hatósági és szakirányítási, va-
lamint a környezetvédelmi szakmai irányítási és döntésho-
zatali tevékenység helyzetérõl, jellemzõ adatairól.

(2) Az igazgató az (1) bekezdés szerinti adatokat értékeli
és elemzi az utasítás hatályba lépését követõ 90. napig.

(3) Az igazgató a (2) bekezdés szerinti elemzések alapján
a munka-, tûz- és környezetvédelmi szaktevékenységgel

összefüggõ javaslatát 2013. március 31-ig – a HM köz-
igazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) útján –
felterjeszti a miniszter részére.

(4) Az igazgató – a HM KÁT által meghatározottak sze-
rint – 2013. április 20-ig megszervezi, elõkészíti és leveze-
ti a minisztériumi vezetõk, a parancsnoki állomány, vala-
mint a munka-, tûz- és környezetvédelmi szaktevékenysé-
get ellátó szakállomány felkészítését biztosító MH szintû
tájékoztató értekezletet.

6. §

Az igazgató az 5. § (3) bekezdés szerinti miniszteri dön-
tés alapján elõkészíti, és egyeztetésre megküldi a HM Jogi
Fõosztály részére az ágazati szakirányítási feladatok ellá-
tása érdekében szükséges új jogszabály és közjogi szerve-
zetszabályozó eszköztervezeteket, valamint jogszabály és
közjogi szervezetszabályozó eszköz módosítások terveze-
teit, különösen:

a) az MH foglalkozás-egészségügyi tevékenysége, va-
lamint az ágazat munkaköri alkalmassági vizsgálatának
rendje megszervezésére vonatkozó jogszabály tervezetét;

b) a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiz-
tonsági szolgálatokra vonatkozó eltérõ munkavédelmi kö-
vetelményekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009.
(I. 30.) HM rendelet módosítását;

c) a tûzvédelem és a mûszaki mentés honvédelmi ága-
zatra vonatkozó különös szabályairól szóló 18/2008.
(VIII. 6.) HM rendelet esetleges módosítását, valamint a
Magyar Honvédség tûzvédelmi tevékenysége irányításá-
nak és felügyeletének, valamint a honvédségi tûzoltó al-
egységek szervezésének szabályairól szóló 102/2008.
(HK 15.) HM JSZÁT intézkedést felváltó belsõ rendelke-
zést;

d) a Magyar Honvédség környezetvédelmi megbízottai-
nak alkalmazási és képesítési feltételeirõl szóló 24/1997.
(XI. 6.) HM rendelet esetleges módosítását.

4. Záró rendelkezések

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2013. július 31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
77/2012. (X. 27.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség adatvédelmének

szakirányításáról és felügyeletérõl,
valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi,

Adatbiztonsági és Közérdekû adatok kezelésére
vonatkozó Szabályzatának kiadásáról

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII.
törvény, a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatósá-
gáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 24. § (3) bekezdése, a közérdekû
adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatke-
resõ rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmá-
ra, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. §-a, a közpén-
zekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.)
Korm. rendelet, a közzétételi listákon szereplõ adatok köz-
zétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet figyelembevételével, 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 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján az alábbi

utasítást

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Ma-
gyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti
szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerve-
zetek), továbbá a honvédelmi szervezetek személyi állo-
mányára.

(2) Nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányá-
ban az utasítást alkalmazni kell a külföldön szolgálatot tel-
jesítõ honvédelmi szervezetek adatkezelésekkel kapcsolatos
eljárására is.

(3) Az utasítás hatálya nem terjed ki a minõsített ada-
tokra és a közhitelû nyilvántartásból történõ adatszolgálta-
tásra, valamint különleges jogrend ideje alatt folytatott
adatkezelésekre.

2. §

(1) A Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági
és Közérdekû adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatát
(a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak
szerint határozom meg.

(2) A HM Hatósági Hivatal Adatvédelmi Felügyeleti
Osztály (a továbbiakban: AFO) a Szabályzatot szükség
szerint, de legalább évente felülvizsgálja.

3. §

Az utasítást a kapcsolódó jogszabályokkal és közjogi
szervezetszabályozó eszközökkel együtt kell alkalmazni.
Az utasítás alkalmazásában az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. §-ában megha-
tározott fogalmak az irányadók.

2. Az adatvédelem felsõszintû irányítása

4. §

(1) A honvédelmi szervezetek adatkezelésével, adatto-
vábbításával és adatfeldolgozásával kapcsolatos tevé-
kenységének szakirányítását és felügyeletét a közigazga-
tási államtitkár a jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyet-
tes államtitkár (a továbbiakban: JIHÁT) útján gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkörgyakorlás szakmai
elõkészítése és végrehajtása érdekében az AFO az 5. §-ban
meghatározott szakmai irányítási és felügyeleti jogkörrel
rendelkezik.

(3) Az AFO osztályvezetõje a HM belsõ adatvédelmi fe-
lelõseként ellátja az Infotv. 24. §-ában meghatározott fel-
adatokat.

5. §

(1) Az AFO az 5. § (2) bekezdésében meghatározott
szakmai irányítási jogkörében

a) összeállítja és november 30-ig jóváhagyásra felter-
jeszti a JIHÁT részére az éves adatvédelmi ellenõrzési
tervet,

b) összeállítja és a tárgyévet követõ január 31-ig felter-
jeszti a JIHÁT útján a közigazgatási államtitkár részére az
éves adatvédelmi összefoglaló jelentést,

c) közremûködik az adatvédelemmel kapcsolatos vezetõi
döntések meghozatalában, valamint az érintett jogainak
biztosításában,

d) állást foglal a honvédelmi szervezetek által részére
megküldött, az adatvédelemmel kapcsolatos megkeresé-
sekrõl,

1342 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 13. szám



e) jóváhagyja az adatkezelési hozzájárulást tartalmazó
és az adatfeldolgozási szerzõdéseket,

f) összesíti a honvédelmi szervezetek adatvédelmi és
adattovábbítási nyilvántartását.

(2) Az AFO az 5. § (2) bekezdésében meghatározott
szakmai felügyeleti jogkörében az utasításban foglaltak
szerint adatvédelmi ellenõrzéseket és adatvédelmi vizsgá-
latokat folytat.

6. §

Az AFO feladatainak végrehajtása érdekében folyama-
tosan kapcsolatot tart a Nemzeti Adatvédelmi és Informá-
ciószabadság Hatósággal (a továbbiakban: NAIH), a köz-
ponti államigazgatási szervek belsõ adatvédelmi felelõsei-
vel, valamint a Szabályzatban meghatározott belsõ és helyi
adatvédelmi felelõsökkel.

3. Adatvédelmi ellenõrzés

7. §

(1) Az adatvédelmi ellenõrzés célja a (2) bekezdésben
meghatározott szempontrendszer figyelembevételével an-
nak megállapítása, hogy az ellenõrzött honvédelmi szerve-
zet adatkezelése megfelel-e a jogszabályoknak és egyéb
szabályozók elõírásainak.

(2) Az adatvédelmi ellenõrzés fõbb szempontjai
a) az adatkezelés személyi feltételeinek megléte, az

adatkezelést végzõ személyek felkészültsége, leterheltsége,
b) az adatkezelés tárgyi feltételei rendelkezésre állása,
c) az adatkezelési feladatok technikai lebonyolítása

ügyfélforgalom mellett vagy anélkül,
d) az elektronikus és papíralapú adathordozók tárolása,

biztonsága,
e) az adatkezelés módja,
f) a honvédelmi szervezetekhez érkezett adatvédelmi

megkeresésekre adott válaszok jogszerûsége,
g) egyéb, adatvédelmet érintõ rendszerek, különösen a

beléptetõ, a zárt láncú kamera, valamint az elektronikus
nyilvántartási rendszerek üzemeltetésének jogszerûsége.

(3) Az adatvédelmi ellenõrzést az éves adatvédelmi el-
lenõrzési terv szerint kell végrehajtani.

(4) Adatvédelmi ellenõrzést rendelhet el eseti jelleggel
a honvédelemért felelõs miniszter, a 4. § (1) bekezdés sze-
rinti jogkörében eljárva a közigazgatási államtitkár vagy a
JIHÁT. Az eseti adatvédelmi ellenõrzést írásban kell el-
rendelni, amelyben meg kell határozni különösen

a) az ellenõrzés alá vont honvédelmi szervezetet,
b) a 8. § (2) bekezdése szerint azt, aki az adatvédelmi el-

lenõrzés lefolytatására kötelezett,
c) az (5)–(6) bekezdésre figyelemmel az adatvédelmi el-

lenõrzésre nyitva álló idõtartamot,

d) a (7) bekezdésre figyelemmel az adatvédelmi ellenõr-
zés tárgyát.

(5) Az adatvédelmi ellenõrzést az elrendeléstõl számí-
tott 60 napon belül be kell fejezni. E határidõbe nem szá-
mít bele az az idõtartam, amely alatt az ellenõrzés alá vont
honvédelmi szervezet az adatvédelmi ellenõrzést végzõ
felhívására a 9. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli
felvilágosítást készíti, feltéve, hogy enélkül az ellenõrzés
nem folytatható. Az adatvédelmi ellenõrzést végzõ javas-
latára az adatvédelmi ellenõrzés idõtartamát, annak lejárta
elõtt,

a) az éves adatvédelmi ellenõrzési terv szerinti adatvé-
delmi ellenõrzés esetén a JIHÁT,

b) eseti adatvédelmi ellenõrzés esetén az azt elrendelõ
állami vezetõ

egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbít-
hatja.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározottaktól a honvé-
delemért felelõs miniszter az általa elrendelt eseti adatvé-
delmi ellenõrzés esetén eltérhet.

(7) Az adatvédelmi ellenõrzés – eltérõ rendelkezés hiá-
nyában – kiterjed az ellenõrzés alá vont honvédelmi szer-
vezet minden adatkezelésére.

(8) Az adatvédelmi ellenõrzés megkezdését az ellenõr-
zés alá vont honvédelmi szervezetnek elõzetesen nem kell
bejelenteni.

8. §

(1) Az éves adatvédelmi ellenõrzési terv szerinti adatvé-
delmi ellenõrzést az AFO végzi.

(2) Eseti adatvédelmi ellenõrzést végezhet az adatvédel-
mi ellenõrzést elrendelõ döntése alapján

a) a honvédelemért felelõs miniszter által írásban kije-
lölt személy,

b) az AFO,
c) az adatkezelõ honvédelmi szervezet belsõ vagy helyi

adatvédelmi felelõse, ezek hiányában az adatkezelõ hon-
védelmi szervezet állományába tartozó, írásban kijelölt
más személy, az adatkezelõ honvédelmi szervezetre kiter-
jedõen (a továbbiakban együtt: adatvédelmi ellenõrzést
végzõ).

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben, illetve amennyi-
ben az adatvédelmi ellenõrzést a (2) bekezdés alapján az
AFO folytatja le, az AFO állományából a konkrét adatvé-
delmi ellenõrzés elvégzésére kötelezett személyt az AFO
vezetõje jelöli ki. Az AFO állományába tartozó, adatvé-
delmi ellenõrzést végzõ személy jogosultságát az ellenõr-
zés megkezdésekor az MH Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság által kiállított igazolvány fel-
mutatásával igazolja. A (2) bekezdés a) és c) pontja szerint
adatvédelmi ellenõrzést végzõ e jogkörének igazolása ér-
dekében írásbeli kijelölését kell felmutatnia.

(4) Az AFO állományába tartozó, adatvédelmi ellenõr-
zést végzõ személy a HM Hatósági Hivatal (a továbbiak-
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ban: HM HH) adatvédelmi ellenõrzése tekintetében a HM
HH igazgatója által nem utasítható. E rendelkezést megfe-
lelõen alkalmazni kell a (2) bekezdés a) és c) pontja szerint
adatvédelmi ellenõrzést végzõ szolgálati elöljárójára és hi-
vatali felettesére is.

9. §

(1) Az adatvédelmi ellenõrzést végzõ a szükséges sze-
mélyi biztonsági feltételek megléte esetén

a) az ellenõrzés alá vont honvédelmi szervezet kezelé-
sében levõ, a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható
összes iratba betekinthet, azokról másolatot kérhet,

b) az ellenõrzés során az üggyel összefüggésbe hozható
adatkezelést megismerheti, az adatkezelés helyszínéül
szolgáló helyiségbe beléphet és

c) az ellenõrzés alá vont honvédelmi szervezet vezetõjé-
tõl, az adatkezelõ bármely munkatársától írásbeli és szó-
beli felvilágosítást kérhet, továbbá a vizsgált üggyel össze-
függésbe hozható bármely honvédelmi szervezettõl vagy
személytõl írásbeli felvilágosítást kérhet.

(2) Az adatvédelmi ellenõrzést úgy kell lefolytatni,
hogy az az ellenõrzés alá vont honvédelmi szervezet fel-
adatainak ellátását csak a szükséges mértékben korlátozza.

(3) Amennyiben az adatvédelmi ellenõrzés során az
adatvédelmi ellenõrzést végzõ olyan szabálytalanságot
észlel, amely a helyszínen orvosolható, javaslatot tesz annak
rendezésére.

(4) Az ellenõrzés alá vont honvédelmi szervezet vezetõje

a) az adatvédelmi ellenõrzés lefolytatását elõsegíti, így
különösen az adatvédelmi ellenõrzést végzõ megkeresé-
seit határidõn belül teljesítenie kell azzal, hogy a határidõ
az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben tizenöt napnál
nem lehet rövidebb,

b) tartózkodik minden olyan magatartástól és döntéstõl,
amely az adatvédelmi ellenõrzés indokolatlan elhúzódásával
jár, vagy arra vezethet,

c) az adatvédelmi ellenõrzéssel kapcsolatban észrevételt,
javaslatot tehet.

10. §

(1) Az adatvédelmi ellenõrzést végzõ az adatvédelmi el-
lenõrzésrõl annak befejezését követõ 20 napon belül jelen-
tést készít, amely tartalmazza az adatvédelmi ellenõrzés
(2) bekezdés szerinti megállapításait, ennek függvényében
indokolt javaslatot a jogszerû állapot helyreállításához
szükséges intézkedés megtételére, adatvédelmi vizsgálat
lefolytatására, illetve felelõsségre vonásra irányuló más el-
járás megindítására.

(2) Az adatvédelmi ellenõrzést végzõ a jelentésben az
adatvédelmi ellenõrzés során feltárt tényállás alapján meg-
állapíthatja, hogy

a) az adatkezelés megfelel a jogszabályoknak és egyéb
szabályozóknak, és ezért további intézkedés nem indokolt,

b) a 9. § (3) bekezdése szerinti szabálytalanságot az el-
lenõrzés alá vont honvédelmi szervezet a helyszínen orvo-
solta, és ezért további intézkedés nem indokolt, vagy

c) az adatkezelés nem felel meg a jogszabályoknak és
egyéb szabályozóknak, a b) pont nem vagy csak részben
alkalmazható, ezért a jogszerû állapot helyreállítása érde-
kében további intézkedés megtétele szükséges.

(3) Az adatvédelmi ellenõrzést végzõ a (2) bekezdés
c) pontja esetén a jelentés tervezetét véleményezésre meg-
küldi az ellenõrzés alá vont honvédelmi szervezet vezetõ-
jének, aki írásbeli álláspontját elektronikus úton 10 napon
belül köteles megküldeni. Az adatvédelmi ellenõrzést vég-
zõ az ellenõrzés alá vont honvédelmi szervezet vezetõjé-
nek álláspontja alapján a jelentés tervezetét felülvizsgálja,
és egyetértése esetén pontosítja azt.

(4) Az adatvédelmi ellenõrzést végzõ a jelentést és az
annak alátámasztására szolgáló ügyiratokat jóváhagyásra
felterjeszti a JIHÁT részére. Amennyiben az adatvédelmi
ellenõrzést nem a JIHÁT rendelte el, a JIHÁT a jelentést
az ügyiratokkal, az azzal kapcsolatos álláspontjával, javas-
lataival együtt továbbterjeszti az adatvédelmi ellenõrzés
elrendelõjéhez.

(5) A jóváhagyott jelentés alapján az adatvédelmi el-
lenõrzést végzõ tájékoztatja az ellenõrzés alá vont honvé-
delmi szervezet vezetõjét az adatvédelmi ellenõrzés lezá-
rásáról, és a (2) bekezdés függvényében

a) felhívja a jogszerû állapot helyreállításához szükséges
intézkedés soron kívüli megtételére,

b) tájékoztatja az adatvédelmi vizsgálat elrendelésérõl,
illetve

c) felelõsségre vonásra irányuló más eljárás megindítá-
sáról.

4. Adatvédelmi vizsgálat

11. §

(1) Adatvédelmi vizsgálat folytatható le a 12. § szerinti
bejelentés alapján vagy az adatvédelmi ellenõrzést követõ-
en, a 10. § (4) bekezdése szerint jóváhagyott jelentésnek
megfelelõen, ha a személyes adatok kezelésére vonatkozó
szabályok, a közérdekû adatok vagy a közérdekbõl nyilvá-
nos adatok megismeréséhez fûzõdõ jogok gyakorlása
megsértésének gyanúja merül fel.

(2) Az adatvédelmi vizsgálat elrendelésére a JIHÁT jo-
gosult. Az adatvédelmi vizsgálatot az AFO az elrendelésé-
tõl számított 30 napon belül köteles befejezni. A határidõt
indokolt esetben a HM HH igazgatója egy alkalommal,
legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.
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12. §

(1) Az adatvédelmi vizsgálat alapjául szolgáló bejelen-
tést az AFO-nál kell megtenni. A honvédelmi szervezet
vezetõje a hozzá benyújtott bejelentést a beérkezését kö-
vetõ 5 napon belül átteszi az AFO-hoz.

(2) Az AFO megvizsgálja a bejelentést, és azt a beérke-
zésétõl számított 5 napon belül

a) az adatvédelmi vizsgálat elrendelésére vagy elutasítá-
sára vonatkozó indokolt javaslatával felterjeszti a JIHÁT
részére, vagy

b) a (3) bekezdés szerint érdemi vizsgálat nélkül eluta-
sítja.

(3) Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a bejelen-
tést, amennyiben

a) az adatvédelmi vizsgálat lefolytatása nem tartozik az
AFO hatáskörébe,

b) a bejelentés nyilvánvalóan nem megalapozott, vagy
c) az ismételt bejelentés új tényt, körülményt vagy adatot

nem tartalmaz.
(4) Az AFO az adatvédelmi vizsgálatot a 13. § (2) be-

kezdés szerinti jelentés készítése nélkül megszünteti, ha
annak során kiderül, hogy a (3) bekezdés alapján a bejelen-
tés elutasításának lett volna helye, azonban az elutasítási
okról az AFO csak az adatvédelmi vizsgálat megindítását
követõen szerzett tudomást.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel megálla-
pítása esetén az AFO a bejelentést 5 napon belül átteszi a
NAIH-hoz.

(6) A JIHÁT az AFO felterjesztése alapján dönt az adat-
védelmi vizsgálat elrendelésérõl vagy elutasításáról. A JIHÁT
döntésérõl, a bejelentés érdemi vizsgálat nélküli elutasítá-
sáról, a bejelentés NAIH-hoz történõ áttételérõl az AFO
írásban, elektronikus úton 5 napon belül értesíti a beje-
lentõt.

13. §

(1) Az adatvédelmi vizsgálatra az utasítás 8. § (3) és
(4) bekezdését, a 9. §-át és a 10. § (3) és (5) bekezdését
megfelelõen alkalmazni kell.

(2) Az AFO az adatvédelmi vizsgálatról annak befejezé-
sét követõ 10 napon belül jelentést készít. A jelentés tartal-
mazza az adatvédelmi vizsgálat megállapításait, továbbá
jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye esetén az AFO
indokolt javaslatát annak megszüntetésére, illetve felelõs-
ségre vonásra irányuló más eljárás megindítására.

14. §

(1) Az AFO a jelentést és annak alátámasztására szolgáló
ügyiratokat jóváhagyásra felterjeszti a JIHÁT részére.

(2) A JIHÁT – egyetértése esetén – jóváhagyja a jelen-
tést, és hatáskörébe tartozóan feladatot szab, megteszi a

szükséges intézkedéseket, illetve kezdeményezi a hatáskö-
rébe nem tartozó intézkedéseket.

(3) Amennyiben a JIHÁT adatvédelmi vizsgálat to-
vábbfolytatását tartja szükségesnek, elrendeli a jelentés ki-
egészítését. A jelentés kiegészítésére és a kiegészített je-
lentés felterjesztésére a 13–14. § rendelkezéseit azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy az adatvédelmi vizsgálat
határidejérõl és meghosszabbításáról a JIHÁT dönt.

15. §

(1) Az adatkezelõ honvédelmi szervezetnél a NAIH az
Infotv. 38. §-a alapján vizsgálatot, hatósági eljárást, titok-
felügyeleti hatósági eljárást folytathat, illetve az Infotv.
38. § (3) bekezdés d) pontja szerint bírósághoz fordulhat.

(2) Az eljárás alá vont adatkezelõ honvédelmi szervezet
a vizsgálat során köteles együttmûködni a NAIH-hal.

5. Záró rendelkezés

16. §

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

(2) A honvédelmi szervezetek az utasítás hatálybalépé-
sét megelõzõen folytatott adatkezelésükre vonatkozó, a
Szabályzat 1. függeléke szerint kitöltött ûrlapot 2013. ja-
nuár 31-ig megküldik az AFO részére.

(3) Az utasítás hatálybalépésétõl számított 120 napon
belül a Szabályzat alapján belsõ adatvédelmi felelõs kine-
vezésére vagy megbízására köteles országos adatállomány
kezelését végzõ honvédelmi szervezetek vezetõi helyi
Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekû adatok keze-
lésére vonatkozó Szabályzatot (a továbbiakban: helyi Sza-
bályzat) adnak ki.

(4) A helyi Szabályzat meghatározza különösen az adat-
kezelések jogalapjára, céljára, idõtartamára, helyére, az
adatok kezelésére, a megismerésére jogosultak személyé-
re, az adattovábbítás szabályaira, az adattárolás módjaira,
az adatok törlésének, zárolásának módosításának, vala-
mint az egyedi adatkezelések speciális szabályait. A helyi
Szabályzatot kiadás elõtt szakmai jóváhagyásra fel kell
terjeszteni az AFO részére.

17. §

Az Infotv. 15. § (5) bekezdése és 29. § (3) bekezdése
alapján a dokumentumokról készült egyes másolatokkal
kapcsolatos költségtérítéseket a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Hivatal állapítja meg, és azt elõször a Szabályzat
hatálybalépését követõ 30 napon belül, majd évente január
31-ig közzététel céljából megküldi a HM Sajtóirodának.
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18. §

Hatályát veszti
a) a Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatról szóló

93/2002. (HK 28.) HM utasítás,
b) a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használa-

tának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenõrzésé-
nek bõvítésével összefüggõ adatszolgáltatás és közzétételi
kötelezettség szabályairól szóló 21/2004. (HK 6.) HM uta-
sítás,

c) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
nak Magyar Honvédségre vonatkozó eljárási szabályairól
szóló 52/2008. (HK 11.) HM utasítás,

d) a közérdekû adatok közzétételérõl és az adatigénylé-
sek teljesítésének a rendjérõl szóló 57/2008. (HK 12.) HM
utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet
a 77/2012. (X. 27.) HM utasításhoz

A Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági
és Közérdekû adatok kezelésére vonatkozó

Szabályzata

1. A Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági
és Közérdekû adatok kezelésére vonatkozó

Szabályzatának hatálya

1. A Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági
és Közérdekû adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatá-
nak (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a Hon-
védelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), honvédel-
mi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) had-
rendje szerinti szervezetekre (a továbbiakban együtt: hon-
védelmi szervezetek), továbbá a honvédelmi szervezetek
személyi állományára.

2. A Szabályzatot a honvédelmi szervezetek tevékeny-
sége során keletkezõ közérdekû adatokra, közérdekbõl
nyilvános adatokra és a személyes vagy különleges ada-
tokhoz kapcsolódó adatkezelésre és adatfeldolgozásra kell
alkalmazni.

3. A Szabályzatot az adatvédelemre, adatbiztonságra,
adatkezelésre és adattovábbításra vonatkozó jogszabá-
lyokkal, közjogi szervezetszabályozó eszközökkel és belsõ
rendelkezésekkel együtt kell alkalmazni.

4. A Szabályzat alkalmazásában az információs önren-
delkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. §-ában megha-
tározott fogalmak az irányadók.

2. Értelmezõ rendelkezések
(az Infotv. 3. §-ához)

5. A Szabályzat alkalmazásában
a) HM adatközlõ: HM Sajtóiroda (a továbbiakban:

HM SI);
b) általános közzétételi lista: az Infotv. 1. mellékletében

szereplõ lista, amelynek adatait valamennyi közzétételre
kötelezett honvédelmi szervezet a 3. függelékben megha-
tározottak szerint köteles közzétenni;

c) egyedi közzétételi lista: a honvédelmi miniszter által
meghatározott egyéb közzéteendõ adatok köre;

d) belsõ adatvédelmi felelõs: az Infotv. 24. § (1) bekez-
désében meghatározott személy;

e) helyi adatvédelmi felelõs: a Szabályzat 13. pontjában
meghatározott személy;

f) az adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje: a HM
szerv vagy a HM szervezet vezetõje, az MH katonai szerve-
zeteinek parancsnoka.

3. A Szabályzat célja
(az Infotv. 4. §, 14–18. §-aihoz)

6. A Szabályzat az Infotv.-hez és a végrehajtására ki-
adott jogszabályokhoz kapcsolódóan meghatározza azo-
kat az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat, vala-
mint eljárási rendet, amelyeket a honvédelmi szervezetek
tevékenységük során a személyes adatok védelméhez fû-
zõdõ jog érvényesüléséhez és a kezelt személyes adatok
jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdeké-
ben kötelesek betartani.

7. A Szabályzat célja a hon védelmi szervezetek feladata-
inak ellátása során keletkezõ közérdekû adatok nyilvános-
ságának biztosítása, a közérdekû adatok megismeréséhez
fûzõdõ alapvetõ jog érvényesítéséhez a jogszabályokban
meghatározott valamennyi feltétel biztosítása, az adat-
igénylések gyors teljesítése és ezzel a közvélemény tájé-
koztatásának elõsegítése.

8. A Szabályzatnak megfelelõen úgy kell kialakítani és
mûködtetni az adatok keletkezésének, nyilvántartásának,
továbbításának feltételeit, hogy azok biztosítsák az ada-
tokhoz történõ jogosulatlan hozzáférés megakadályozását.

9. Az adatkezelõ honvédelmi szervezetek biztosítják az
érintett jogainak érvényesülését.

10. A Szabályzat céljainak megvalósítása érdekében az
adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje felelõs:

a) a honvédelmi szervezet adatkezelése és adatfeldolgo-
zása során a jogszabályi rendelkezések és Szabályzatban
foglaltak betartásáért,

b) az alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezet
adatvédelmi és adatbiztonsági intézményrendszerének ki-
építéséért és mûködtetéséért, a honvédelmi szervezet által
kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi,
tárgyi és technikai feltételek biztosítását célzó, hatáskörébe
tartozó intézkedések megtételéért,
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c) az alárendelt személyi állomány adatvédelmi oktatásá-
ért és továbbképzéséért az adatvédelmi felelõs bevonásával.

4. Az adatkezelés jogalapja
(az Infotv. 5–6. §, 20. §-ához)

11. Az érintett érdekében történõ adatkezeléshez való
hozzájárulás szerzõdésben is megadható. A szerzõdésnek
tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a sze-
mélyes adatkezelés szempontjából az érintettnek ismernie
kell, valamint azt, hogy az érintett az aláírásával hozzájá-
rul adatainak a szerzõdésben meghatározott módon törté-
nõ kezeléséhez. Az adatkezelési hozzájárulást tartalmazó
szerzõdést a HM Hatósági Hivatal Adatvédelmi Felügye-
leti Osztály (a továbbiakban: AFO) hagyja jóvá.

5. Az adatvédelmi felelõs
(az Infotv. 24. §-ához)

12. A HM belsõ adatvédelmi felelõse az AFO osztály-
vezetõje. Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság (a továbbiakban: MH HKNYP) parancsno-
ka, az MH Honvédkórház parancsnoka és a HM Hatósági
Hivatal belsõ adatvédelmi felelõst jelöl ki.

13. Az adatkezelõ honvédelmi szervezetek vezetõi – a
12. pontban meghatározottak, illetve a HM szervek kivéte-
lével – helyi adatvédelmi felelõst jelölnek ki a vezetésük
alá tartozó szervezetbõl.

14. Az adatvédelmi felelõsök e tevékenységük ellátása
során közvetlenül az adatkezelõ honvédelmi szervezet ve-
zetõjének vannak alárendelve. Az adatvédelmi felelõsök
munkaköri leírását a kijelölést követõen haladéktalanul
módosítani kell.

15. A belsõ adatvédelmi felelõs személyérõl a kineve-
zést vagy megbízást követõ 5 napon belül értesíteni kell a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot
(a továbbiakban: NAIH) és az AFO-t. A helyi adatvédelmi
felelõsök kijelölésérõl a fenti határidõn belül az AFO-t
kell értesíteni.

16. A belsõ adatvédelmi felelõs nevét közzé kell tenni a
honvédelmi szervezet saját honlapján és közzététel céljá-
ból meg kell küldeni azt a HM adatközlõ részére.

17. A helyi adatvédelmi felelõs ellátja az Infotv. 24. §
(2) bekezdés a)–c) és e)–f) pontjaiban meghatározott fel-
adatokat.

18. Az adatvédelmi felelõs az Infotv.-ben és a fentiek-
ben meghatározottakon felül a következõ tevékenységeket
végzi:

a) részt vesz az adatvédelmet érintõ jogszabályterveze-
tek kidolgozásában és annak koordinációja során képviseli
szervezete álláspontját;

b) kapcsolatot tart az AFO-val és a többi adatvédelmi
felelõssel;

c) végzi a NAIH adatvédelmi nyilvántartásába történõ
bejelentésekkel összefüggõ feladatokat;

d) összesíti az adatkezelõ honvédelmi szervezet jelenté-
seit a személyes és közérdekû adatokkal kapcsolatos meg-
keresések tekintetében;

e) folyamatosan figyeli az adatvédelemmel kapcsolatos
jogszabályváltozásokat.

6. Az adatvédelmi nyilvántartás
[az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pont, 24. § (2) bekezdés

e) pont, 66. §, 68. § (7) bekezdéséhez]

19. A személyes adatokra vonatkozó adatkezelésrõl
adatvédelmi nyilvántartást vezet:

a) AFO;
b) adatkezelõ honvédelmi szervezet.
20. A kötelezõ adatkezelés esetén az adatkezelést elõíró

törvény hatálybalépését követõ 10 napon belül, egyéb ese-
tekben az adatkezelés megkezdése elõtt a nyilvántartási
célú adatállomány létrehozataláról az adatkezelõ honvé-
delmi szervezet vezetõje az 1. függelékben meghatározott
adatlap kitöltésével értesíti az AFO-t. Ezt követõen
az AFO a jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes ál-
lamtitkár (a továbbiakban: JIHÁT) nevében kiadmányoz-
za a nyilvántartásba vételi kérelmet, és megküldi a
NAIH-nak.

21. A NAIH által a nyilvántartásba vételekor adott nyil-
vántartási számot az AFO közli az adatkezelõ honvédelmi
szervezet vezetõjével.

22. Az Infotv. 65. § (3) bekezdésében meghatározott
adatkezeléseket az AFO részére be kell jelenteni a honvédelmi
szervezetek adatvédelmi nyilvántartásba vétele végett.

23. Az adatkezelõ honvédelmi szervezet a változásbe-
jegyzési kérelemnek a NAIH-hoz történõ eljuttatásával
egyidejûleg tájékoztatja az AFO-t.

7. Az adatbiztonság
(az Infotv. 7. §-ához)

24. Adatbiztonsági és kockázatkezelési elõírások rész-
letes meghatározását a honvédelmi tárca információbiz-
tonság politikájáról szóló 94/2009. (XI. 27.) HM utasítás
15–16. §-ai, valamint a honvédelmi tárca általános elektro-
nikus információbiztonsági követelményeinek meghatáro-
zásáról és a védelmi rendszabályok pontosításáról szóló
3/2012. (I. 13.) HM utasítás tartalmazza.

25. Az iratkezelésre a Magyar Honvédség Egységes
Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról, valamint a Honvé-
delmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Titokvédelmi
és Ügyviteli Szabályzata kiadásáról szóló 11/1996.
(HK 7.) HM utasításban foglaltak az irányadóak.

26. A személyes adatok kezelése során fokozott figyelmet
kell fordítani:

a) jogi és igazgatási szakterületen;
b) személyügyi, humángazdálkodási szakterületen;
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c) pénzügyi tevékenység során;
e) egészségügyi tevékenység során;
f) oktatási tevékenység során;
g) iratkezelés során;
h) beléptetõ rendszerekkel kapcsolatban keletkezõ adatok

kezelése során;

i) honvédelmi balesetekkel kapcsolatos tevékenység során;

j) a polgári személyeket is érintõ kérelmekkel kapcsolatos
tevékenységek során.

27. Az adatbiztonsági követelményeket a napi munka-
végzés során biztosítani kell.

28. Az ügyintézõ gondoskodik arról, hogy jogosulatlan
személyek ne tekinthessenek be személyes vagy különle-
ges adatokba, továbbá arról, hogy a személyes vagy külön-
leges adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra,
hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáfér-
hetõ, megismerhetõ, megváltoztatható, megsemmisíthetõ.

29. Az ügyintézõ a nap folyamán úgy hagyhatja el az
olyan helyiséget, ahol adatkezelés vagy adatfeldolgozás
folyik, hogy az adathordozókat elzárja vagy az irodát be-
zárja. A munkavégzés befejeztével az adathordozót el kell
zárni.

8. Az adatfeldolgozás szabályai
(az Infotv. 10. §-a, 23. §-a)

30. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerzõdés megkö-
tésére

a) a HM tekintetében a JIHÁT,
b) az a) pont alá nem tartozó adatkezelõ honvédelmi

szervezet esetén annak vezetõje az AFO jóváhagyásával
jogosult.

31. Az adatfeldolgozó az adatkezelési mûveletekhez
kapcsolódó technikai feladatokat végzi, és e minõségében
gyakorolja az adatkezelõ honvédelmi szervezet által átru-
házott jogosultságokat, teljesíti kötelezettségeit az adatfel-
dolgozásra vonatkozó szerzõdés alapján.

32. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerzõdésben:
a) a Szabályzat betartását elõ kell írni,
b) az adatkezelés célját meg kell határozni, valamint
c) meg kell határozni az érdemi döntések meghozatalára

vonatkozó szabályokat.
33. Az adatfeldolgozó feladatainak ellátása során más

adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
34. Az adatfeldolgozó az adatkezelõ honvédelmi szer-

vezettel szemben, a tevékenységi körén belül és az adatke-
zelõ honvédelmi szervezet által meghatározott keretek kö-
zött felelõs a személyes adatok feldolgozásáért, továbbá
minden olyan kárért, amit az adatkezelõ honvédelmi szer-
vezet utasításának vagy az adatfeldolgozásra vonatkozó
szerzõdésben foglaltaknak a megszegésével okozott.

35. Az adatkezelési mûveletekre vonatkozó utasítások
jogszerûségéért az adatkezelõ honvédelmi szervezet felel.

9. Adattovábbítás és adatigénylés
(az Infotv. 15. § (2) bekezdéséhez)

36. Az adattovábbításra is alkalmazni kell a jogszabá-
lyokban és a Szabályzatban meghatározott, a személyes
adatok kezelésének elveire és jogalapjára vonatkozó ren-
delkezéseket.

37. Az adattovábbítás feltételeinek meglétét az adatot
továbbító honvédelmi szervezet minden egyes személyes
adattal összefüggésben ellenõrizni köteles, és kérelemre
– ha törvény másként nem rendelkezik – tájékoztatnia kell
az érintettet arról, hogy kinek és milyen célból adta vagy
adja tovább az adatokat.

38. Az adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje dönt a
harmadik személy vagy szervezet által benyújtott adatto-
vábbítási kérelem elbírálásáról a jogszabályban kötelezõ-
en elõírt adattovábbítás esetét kivéve. Az adatkezelõ hon-
védelmi szervezet vezetõje a döntés meghozatala elõtt kö-
teles kikérni az AFO állásfoglalását. A kérelem AFO
egyetértése esetén akkor teljesíthetõ, ha az tartalmazza:

a) az adatigénylés célját,
b) az adatigénylés jogalapját, különösen az alapul szol-

gáló jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését;
c) a kért adatok pontos meghatározását;
d) az érintett személy azonosításához szükséges adato-

kat, több személyre vonatkozó adatigénylés esetén az érin-
tettek azonosításához szükséges ismérveket.

39. Az adatkezelõ honvédelmi szervezet az adattováb-
bításról az 1. függelék 4. pontjában szereplõ adatok meg-
küldésével 5 napon belül tájékoztatja az AFO-t.

40. A 38. ponttól eltérõen a jogszabályok által elõírt
rendszeres adattovábbítás tekintetében az 1. függelék
4. pontja szerinti nyilvántartást kizárólag az elsõ alkalommal
kell felfektetni, és annak egy példányt az AFO részére
megküldeni.

41. Számítógépes adatállomány mûködtetése esetén az
adattovábbítás naplózását programtechnikailag kell bizto-
sítani. A már mûködõ adatállományok esetében a techni-
kai és költségvetési lehetõségek függvényében kezdemé-
nyezni kell az adattovábbítás céljának naplózásához szük-
séges technikai feltételek megteremtését.

42. Az adattovábbítási nyilvántartás adatait az adatto-
vábbítástól számított 5, különleges adatok esetén 20 évig
meg kell õrizni.

10. Az érintett jogainak érvényesítésével összefüggõ
feladatok

(az Infotv. 14–23. §-aihoz)

43. Az Infotv. 18. §-a szerinti értesítést az adatkezelõ
honvédelmi szervezetek közvetlenül végzik, és annak egy
példányát megküldik az AFO részére. Az adatkezelõ hon-
védelmi szervezetek vezetõi minden negyedévet követõ
hónap 15. napjáig az AFO részére elektronikus úton meg-
küldik a 2. függelék szerinti formanyomtatványt. Az AFO
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az elutasított tájékoztatás iránti kérelmekrõl, illetve az el-
utasítások indokairól évente egy alkalommal tájékoztatja a
tárgyévet követõ év január 31-ig a NAIH-ot.

44. Az adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje a tilta-
kozás kézhezvételétõl számított 5 napon belül a tiltakozás-
ról tájékoztatja az AFO-t.

45. Az adatkezelõ honvédelmi szervezetnek a tiltako-
zást a legrövidebb idõn belül, legfeljebb azonban a kére-
lem benyújtásától számított 15 napon belül meg kell vizs-
gálnia és – az AFO szakmai állásfoglalásának figyelembe-
vételével – döntést kell hoznia.

46. Az adatkezelést a tiltakozás elbírálásának idõtarta-
mára az adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje felfüg-
geszti.

47. Az adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje az
ügy perré alakulásáról köteles tájékoztatni a HM Igazgatá-
si és Jogi Képviseleti Fõosztályt (a továbbiakban: HM
IJKF) és az AFO-t.

11. Az elektronikus közzététel szabályai
[az Infotv. 33–37/B. §-hoz, a közérdekû adatok

elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresõ
rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára,

az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez,

a közzétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez
szükséges közzétételi mintákról szóló
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez]

48. Az általános és az egyedi közzétételi listában meg-
határozott adatok közzétételére a HM hivatalos honlapján
(http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium)
digitális formában, kerül sor úgy, hogy az bárki számára
személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, díj-
mentesen hozzáférhetõ legyen.

49. Az adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje az ál-
talános közzétételi listában meghatározott, a felelõsségi
körébe tartozó adatokat, illetve azok változását a változás
elrendelésének vagy megtörténtének napján, elektronikus
úton, az AFO-n keresztül a HM adatközlõnek továbbítja.

50. Az adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje az
adatot

a) dokumentum (pdf, doc, docx, xls, xlsx, rtf),
b) hangfájl (wav, wma, mp3),
c) videofájl (mp4),
d) kép (jpg) vagy
e) tömörített (zip)

formátumokban küldheti meg a HM adatközlõ részére.
51. Az adatkezelõ az 50. pontban szereplõ formátumok

helyett más formátumot csak akkor alkalmazhat, ha azok
egyike sem alkalmas vagy jelentõsen hátrányosabb feltételek
(méret, sebesség) mellett alkalmas ugyanazon információ
megjelenítésére. A HM honlapján az informatikai üzemel-
tetésért felelõs technikai segítséget ad azok használatához.

52. Az Infotv.-ben meghatározottakon túl az adatkezelõ
honvédelmi szervezet vezetõje felel a közzétételre javasolt
adatok tartalmának valódiságáért, valamint azért, hogy az
adatok nem minõsítettek vagy egyéb okból megismerhetõ-
ségük nem korlátozott. Az adatok közzétehetõségét az
AFO vizsgálja és állapítja meg.

53. A HM adatközlõ az adatokat a közzétételi listákon
szereplõ adatok közzétételéhez szükséges közzétételi min-
tákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. mellékle-
tében elõírt minta alapján teszi közzé.

54. A HM adatközlõ az átvett és közzétett adatokról biz-
tonsági mentést készít.

55. Ha az adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje tu-
domást szerez arról, hogy a kezelésébe tartozó közzétett
adat pontatlan, illetve téves, haladéktalanul jelzi ezt a HM
adatközlõnek, aki késedelem nélkül javítja a hibát.

56. Amennyiben a HM egyedi közzétételi listát kíván
kiadni, abban az esetben az AFO kikéri a NAIH vélemé-
nyét. Az egyedi közzétételi listára a 48–55. pontokat meg-
felelõen alkalmazni kell.

12. A közpénzekbõl nyújtott támogatások közzétételének
különös eljárási szabályai

[a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvényhez, a minisztériumok

és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió
forintot el nem érõ értékû szerzõdésekre vonatkozó

adatok közzétételérõl szóló
85/2010. (III. 25.) Korm. rendelethez]

57. A pályázói nyilatkozat mintáját a 4. függelék, az
érintettséget megalapozó körülmények közzétételének
kezdeményezésére szolgáló kérelem mintáját az 5. függe-
lék tartalmazza.

58. A pályázatot befogadó honvédelmi szervezet közzé-
tételi eljárást kezdeményez:

a) a pályázat befogadásától számított 5 munkanapon be-
lül a 6. függelék szerinti adatlap elektronikus úton történõ
megküldésével,

b) a pályázat elbírálását követõen haladéktalanul,
c) a pályázat megvalósításáról készített elszámolásról a

kézhezvételtõl számított 15 napon belül
a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nél.
59. Közzétételi eljárás kezdeményezése esetén a köz-

pénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvényben (a továbbiakban: Knytv.)
meghatározott adatok közzétételéért és törlésért a pályáza-
tot befogadó honvédelmi szervezet felelõs.

60. A pályázatban benyújtott adatok és a közzétételre
megküldött adatok tartalmának egyezéséért a közzétételi
eljárást kezdeményezõ, pályázatot befogadó honvédelmi
szervezet felel.

61. A pályázatot befogadó honvédelmi szervezet által
kijelölt személyek jogosultak a Knytv. szerinti adatok köz-
zétételében való közremûködésre. A kijelölt személyek
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nevérõl, hivatali elérhetõségérõl, elektronikus levélcímé-
rõl a HM belsõ adatvédelmi felelõst tájékoztatni kell.

62. A pályázatot befogadó honvédelmi szervezet veze-
tõje gondoskodik az állományában lévõ kijelölt személyek
Knytv.-ben foglalt közzétételi kötelezettséggel összefüg-
gõ tárcaszintû feladatainak munkaköri leírásában történõ
rögzítésérõl.

13. Jogszabálytervezetek közzététele
[a jogszabályok elõkészítésében való társadalmi
részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. törvényhez,

és a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók
közzétételérõl és véleményezésérõl szóló
301/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

63. A HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF) a
közigazgatási egyeztetéssel egyidejûleg elektronikus úton
megküldi a jogszabálytervezetek és szakmai indokolások
tervezeteit a HM adatközlõ részére közzététel céljából.

64. A HM JF a jogszabálytervezet szakmai kidolgozójá-
val együttmûködésében a nyilvánosság részérõl megfogal-
mazott észrevételeket mérlegeli, és az észrevételekrõl, va-
lamint az elutasított észrevételek esetében – a nyilvánvaló-
an alaptalan észrevételek kivételével – az elutasítás indo-
kairól összefoglalót készít, amelyet – törvény esetén az
Országgyûléshez történõ benyújtást, kormányrendelet és
miniszteri rendelet esetén a kihirdetést követõen – meg-
küld a HM adatközlõ részére.

14. Közérdekû adatok egyedi igénylésének
és teljesítésének rendje

(az Infotv. 26–27. §, 28–31. §-aihoz)

65. Ha a közérdekû adat megismerése iránti igényt szó-
ban terjesztik elõ, azt az adatvédelmi felelõs írásba foglalja
kivéve, ha a megkeresés azonnal teljesíthetõ.

66. Az adatigénylés teljesítésére vagy megtagadására az
adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje jogosult.

67. Az adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje meg-
vizsgálja, hogy fennállnak-e az igényelt adat megismerhetõ-
ségének feltételei. A vizsgálatnak ki kell terjednie arra,
hogy az igényelt adat, illetve az adathordozó tartalmaz-e
minõsített adatot, egyéb korlátozás alá esõ adatot.

68. A közérdekû adat megismerése iránti igény teljesíté-
se során a honvédelmi szervezetek kölcsönösen együttmû-
ködve kötelesek eljárni, ennek érdekében egymás rendel-
kezésére bocsátják az igény teljesítéséhez szükséges ada-
tokat. A honvédelmi szervezetek a hozzájuk érkezõ, de
nem a hatáskörükbe tartozó közérdekû adat megismerésé-
re vonatkozó igényeket azok kézhezvétele napján továb-
bítják az adatkezelõ honvédelmi szervezet részére.

69. Az adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje meg-
küldi az AFO részére a megkeresésre írt válasz tervezetét.
Az AFO a választervezettel kapcsolatos álláspontjáról ha-
ladéktalanul tájékoztatja az adatkezelõ honvédelmi szer-
vezetet. Az adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje a
válaszlevelet az igénylõnek kizárólag az AFO egyetértése
esetén küldheti meg.

70. Az adatkezelõ honvédelmi szervezet a hozzá érke-
zett adatigénylésekrõl, azok teljesítésérõl, elutasításáról,
az elutasítás indokairól nyilvántartást vezet, amelyrõl az
AFO-t elektronikus úton tájékoztatja. Az elektronikus tá-
jékoztatáshoz szükséges ûrlap mintáját az AFO határozza
meg.

71. Az adatkezelõ honvédelmi szervezetek a beérkezett
adatigénylésekrõl, azok teljesítésérõl, illetve az elutasítás-
ról és indokairól külön nyilvántartást vezetnek.

72. Az elutasított igények nyilvántartásában szereplõ
adatok vonatkozásában az adatkezelõ honvédelmi szerve-
zet vezetõje a 43. pont második mondatában meghatáro-
zottak szerint jár el.

15. Egyéb korlátozás alá esõ adatokra vonatkozó
adatigénylés

73. A honvédelmi szervezet kezelésében lévõ, UNC-
LASSIFIED, a CONTROLLED és a LIMITED vagy az
egyéb kezelési jelzéssel ellátott adathordozók, valamint a
minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény
hatálya alá nem tartozó, de más jogszabály által védendõ
adat, így különösen üzleti, bank-, orvosi, ügyvédi és egyéb
szakmai titok, a posta és a távközlési törvény által védett
adatok megismerésére a Szabályzat közérdekû adatra vo-
natkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a kére-
lem kizárólag az érintett, illetve a kezelési jelzést megálla-
pító személy hozzájárulásával ismerhetõ meg.
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1. függelék

Fejléc sz. példány
„Elektronikus úton továbbítandó!”

Ûrlap adatvédelmi nyilvántartásba vételhez

1. Adatkezelõ

1.1. Az adatkezelõ megnevezése: .................................................................................................................................
1.2. Címe: ......................................................................................................................................................................
1.3. Telefonszáma: ........................................................................................................................................................
1.4. Belsõ adatvédelmi felelõs neve, elérhetõségei: .....................................................................................................

Adatkezelés

1.5. Elõzõ adatkezelés
1.5.1. Az adatkezelõ megváltozásának jogcíme: ............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
1.5.2. Elõzõ nyilvántartási azonosító:
........................................................................................................................................................................................
1.6. Az adatkezelés megnevezése:
........................................................................................................................................................................................
1.7. Az adatkezelés célja, idõtartama:
........................................................................................................................................................................................

1.8. Az adatkezelés jogalapja
1.8.1. Jogszabályhely vagy más jogalap:
........................................................................................................................................................................................
1.8.2. Jogszabály címe:
........................................................................................................................................................................................
1.9. A tényleges adatkezelés helye:
........................................................................................................................................................................................
1.10. Az adatkezelés automatizáltsága:
........................................................................................................................................................................................

2. Az adatfeldolgozás

2.1. Az adatfeldolgozó megnevezése: ...........................................................................................................................
2.2. Címe: ......................................................................................................................................................................
2.3. Telefonszáma: ........................................................................................................................................................
2.4. Belsõ adatvédelmi felelõs neve, elérhetõségei: .....................................................................................................

3. Az adatok forrása
........................................................................................................................................................................................
3.1. Adatfajta megnevezése:
........................................................................................................................................................................................
3.2. Adatforrás megnevezése:

3.3. Adatfelvétel (átvétel) jogalapja
3.3.1. Jogszabályhely vagy más jogalap:
........................................................................................................................................................................................
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3.3.2. Jogszabály címe:
........................................................................................................................................................................................
3.4. Adatfelvétel (átvétel) módja:
........................................................................................................................................................................................
3.5. Az adat törlési határideje:
........................................................................................................................................................................................

4. Adattovábbítás(ok)

4.1. Adatfajta megnevezése:
........................................................................................................................................................................................
4.2. Címzett neve:
........................................................................................................................................................................................
4.3. Az adattovábbítás jogalapja
........................................................................................................................................................................................
4.3.1. Jogszabályhely vagy más jogalap:
........................................................................................................................................................................................
4.3.2. Jogszabály címe:
........................................................................................................................................................................................
4.4. Az adattovábbítás módja:
........................................................................................................................................................................................
4.5. Az adattovábbítás idõpontja:
........................................................................................................................................................................................

5. Érintettek

5.1. Az érintettekre vonatkozó adatok leírása:
........................................................................................................................................................................................
5.2. Érintettek száma:
........................................................................................................................................................................................

6. Egyéb:

Dátum: ………………………………………

Aláírás: ……………………………………

Záradék
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2. függelék

Fejléc sz. példány
„Elektronikus úton továbbítandó!”

Ûrlap az adatkezelõ honvédelmi szervezetek részére az érintett jogainak gyakorlására
és a közérdekû adatok megismerésére vonatkozó kérelmek kimutatásához

Az érintett személyes adatainak megismerésére vonatkozó kérelmek:

A kérelem jellege Teljesített Részben teljesített Elutasított

Tájékoztatás kérése saját
nyilvántartott személyes adatra
vonatkozóan

Tájékoztatás kérése
adattovábbításra vonatkozóan

Helyesbítés iránti
kérelem

Törlés iránti kérelem

A részben teljesített vagy elutasított kérelmek indokolása:

A közérdekû adatok megismerésére vonatkozó kérelmek:

Teljesített Részben teljesített Elutasított

Az elutasított vagy részben elutasított közérdekû adatok megismerésére vonatkozó kérelmek indokolása:

Dátum

Aláírás: ………………………………………

Záradék
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3. függelék

A honvédelmi tárca általános közzétételi listája

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

1. A honvédelmi szervezetek hivatalos neve,
székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme, honlapja,
ügyfélszolgálatának elérhetõségei

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

HM SI

2. A HM szervezeti felépítése szervezeti egységek
megjelölésével, az egyes szervezeti egységek
feladatai

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot törlendõ

HM SI

3. A honvédelmi szervezetek vezetõinek
és az egyes szervezeti egységek vezetõinek
neve, beosztása, elérhetõsége (telefon-
és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

HM Tervezési és Koordinációs
Fõosztály
(a továbbiakban: HM TKF)

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati
vezetõ neve, elérhetõsége (telefon-
és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
és az ügyfélfogadási rend

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot törlendõ

HM IJKF

5. A honvédelmi miniszter irányítása alatt álló
vagy alárendeltségében mûködõ más
közfeladatot ellátó szervek megnevezése,
és 1. pontban meghatározott adatai

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

HM TKF

6. A HM vagyonkezelésében lévõ gazdálkodó
szervezetek neve, székhelye, elérhetõsége
(postai címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme), tevékenységi köre,
képviselõjének neve, a gazdálkodó szervezetben
a Magyar Állam tulajdoni részesedésének
mértéke

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

HM Hadfelszerelési és Vagyon-
felügyeleti Fõosztály

7. A HM által alapított közalapítványok neve,
székhelye, elérhetõsége (postai címe, telefon-
és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító
okirata, kezelõ szervének tagjai

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

HVK Személyzeti
csoportfõnökség (a
továbbiakban: HVK SZCSF)

8. A HM által alapított költségvetési szervek neve,
székhelye, a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító
határozat, a költségvetési szerv alapító okirata,
vezetõje, honlapjának elérhetõsége, mûködési
engedélye

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

HM TKF

9. A honvédelmi szervezetek által alapított lapok
neve, a szerkesztõség és kiadó neve és címe,
valamint a fõszerkesztõ neve

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

HM SI

10. A honvédelmi szervezet felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági döntései
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult
szervnek, ennek hiányában a honvédelmi szerv
felett törvényességi ellenõrzést gyakorló
szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

HM IJKF
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II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

1. A honvédelmi szervezetek feladatát, hatáskörét
és alaptevékenységét meghatározó, a
szervezetre vonatkozó alapvetõ jogszabályok,
közjogi szervezetszabályozó eszközök,
valamint a szervezeti és mûködési szabályzat
vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat hatályos és teljes szövege,
amennyiben az nem minõsített adat

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

HM TKF;
HM JF

2. A honvédelmi szervezetek feladatáról,
tevékenységérõl szóló tájékoztató magyar
és angol nyelven

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot törlendõ

HM TKF;
érintett honvédelmi szervezet;
HM Protokoll, Kulturális és
Rendezvény-
szervezõ Fõigazgatóság

3. Államigazgatási és hatósági ügyekben
ügyfajtánként és eljárástípusonként
a hatáskörrel rendelkezõ honvédelmi szervezet
megnevezése, hatáskör gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése, illetékességi területe,
az ügyintézéshez szükséges dokumentumok,
okmányok, eljárási illetékek, igazgatási
szolgáltatási díjak meghatározása, alapvetõ
eljárási szabályok, az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye, ideje),
ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje,
elintézési, fellebbezési határidõ, az ügyek
intézését segítõ útmutatók, az ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez
használt letölthetõ formanyomtatványok,
az igénybe vehetõ elektronikus programok
elérése, idõpontfoglalás, az ügytípusokhoz
kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás
az ügyfelet megilletõ jogokról és az ügyfelet
terhelõ kötelezettségekrõl

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot törlendõ

HM HH; HM KPH; MH
HKNYP; Honvédkórház;
ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke
tekintetében
a HM JF

4. A honvédelmi szervezetek által nyújtott
vagy költségvetésébõl finanszírozott
közszolgáltatások megnevezése, tartalma,
a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendõ díj mértéke,
az abból adott kedvezmények

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

Érintett honvédelmi szervezet

5. A honvédelmi szervezetek által fenntartott
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai:
név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja,
idõtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,
kérdõíves adatfelvétel esetén a kitöltendõ
kérdõív. Az adatvédelmi nyilvántartásba
bejelentendõ nyilvántartásoknak az Infotv.
szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó
szerv által – alaptevékenysége keretében –
gyûjtött és feldolgozott adatok fajtái, a
hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

Érintett honvédelmi szervezet

6. A honvédelmi szervezetek nyilvános
kiadványainak címe, témája, a hozzáférés
módja, a kiadvány ingyenessége, illetve
a költségtérítés mértéke

Negyedévente Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

HM SI
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Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

7. Törvény alapján közzéteendõ
jogszabálytervezetek és kapcsolódó
dokumentumok.

Törvény eltérõ
rendelkezése
hiányában a
benyújtás
idõpontját
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

HM JF;
HM SI

8. A honvédelmi szervezetek által közzétett
hirdetmények, közlemények

Folyamatosan Legalább 1
évig
archívumban
tartásával

Érintett honvédelmi szervezet

9. A honvédelmi szervezetek által kiírt pályázatok
szakmai leírása, azok eredményei és
indokolásuk

Folyamatosan Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

Érintett honvédelmi szervezet;
HM SI

10. A honvédelmi szervezeteknél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
ellenõrzések nyilvános megállapításai

A vizsgálatról
szóló jelentés
megismerését
követõen
haladéktalanul

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

HM HH; HM Belsõ Ellenõrzési
Fõosztály
(a továbbiakban: HM BEF)

11. A közérdekû adatok megismerésére irányuló
igények intézésének rendje, az illetékes
szervezeti egység neve, elérhetõsége,
s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelõs
vagy az információs jogokkal foglalkozó
személy neve

Negyedévente Az elõzõ
állapot törlendõ

HM HH

12. A honvédelmi szervezetek tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyûjtés eredményei, idõbeli változásuk

Negyedévente Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

HM KPH;
HM BEF; HM HH; HM SI; HM
TKF

13. A közérdekû adatokkal kapcsolatos kötelezõ
statisztikai adatszolgáltatás adott szervezetre
vonatkozó adatai

Negyedévente Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

HM KPH;
HM BEF, HM HH, HM SI; HM
TKF

14. Azon közérdekû adatok hasznosítására irányuló
szerzõdések listája, amelyekben honvédelmi
szervezet az egyik szerzõdõ fél

Negyedévente Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

Érintett honvédelmi szervezet

15. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévõ
közérdekû adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerzõdési
feltételek

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot 1 évig
archívumban
tartásával

Érintett honvédelmi szervezet

16. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös
és egyedi közzétételi lista

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ
állapot törlendõ

HM HH
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III. Gazdálkodási adatok

Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

1. A HM éves költségvetése, számviteli törvény
szerinti beszámolója vagy éves költségvetési
beszámolója

A változásokat
követõen azonnal

A közzétételt követõ
10 évig

HM KPH;
HM Gazdasági
Tervezési és
Szabályozási Fõosztály

2. A honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatottak
létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó
összesített adatok, illetve összesítve a vezetõk
és vezetõ tisztségviselõk illetménye,
munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint
költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak
nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Negyedévente A külön jogszabályban
meghatározott ideig,
de legalább 1 évig
archívumban tartásával

HM KPH

3. A honvédelmi szervezetek által nyújtott,
az államháztartásról szóló törvény szerinti
költségvetési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás
céljára, összegére, továbbá a támogatási
program megvalósítási helyére vonatkozó
adatok, kivéve, ha a közzététel elõtt
a költségvetési támogatást visszavonják
vagy arról a kedvezményezett lemond

A döntés
meghozatalát
követõ hatvanadik
napig

A közzétételt követõ
5 évig

HM Fegyverzeti és
Hadbiztosi Hivatal
(a továbbiakban: HM
FHH)

4. Az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ
ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó
értékû, a HM vonatkozásában értékhatártól
független árubeszerzésre, építési beruházásra,
szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni
értékû jog átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése,
típusa, tárgya, a szerzõdést kötõ felek neve,
a szerzõdés értéke, határozott idõre kötött
szerzõdés esetében annak idõtartama, valamint
az említett adatok változásai, a
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel
közvetlenül összefüggõ, így különösen
haditechnikai eszköznek és készletnek besorolt
eszközök és készletek, katonai feladatok
ellátásához szükséges speciális szolgáltatások,
nemzetközi szerzõdésben meghatározott külön
eljárás keretében történõ beszerzések adatai,
a minõsített adatok kivételével. A szerzõdés
értéke alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított –
ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet
esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke
közül a magasabb összeget kell figyelembe
venni. Az idõszakonként visszatérõ – egy évnél
hosszabb idõtartamra kötött – szerzõdéseknél
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy
évre számított összegét kell alapul venni.
Az egy költségvetési évben ugyanazon szerzõdõ
féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét
egybe kell számítani

A döntés
meghozatalát
követõ hatvanadik
napig

A közzétételt követõ
5 évig

HM FHH;
és az érintett
honvédelmi szervezetek
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Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

5. A koncesszióról szóló törvényben
meghatározott nyilvános adatok: pályázati
kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról
készített emlékeztetõk, pályázat eredménye

Negyedévente A külön jogszabályban
meghatározott ideig,
de legalább 1 évig
archívumban tartásával

HM FHH

6. A honvédelmi szervezetek által nem
alapfeladatai ellátására, így különösen egyesület
támogatására, foglalkoztatottai szakmai
és munkavállalói érdek-képviseleti szervei
számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási,
kulturális, szociális és sporttevékenységet segítõ
szervezet támogatására, alapítványok által
ellátott feladatokkal összefüggõ kifizetésre
fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Negyedévente A külön jogszabályban
meghatározott ideig,
de legalább 1 évig
archívumban tartásával

HM KPH;
HM SI; HVK SZCSF

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerzõdések

Negyedévente Legalább 1 évig
archívumban tartásával

HM FHH

8. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés
az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött
szerzõdésekrõl

Negyedévente Legalább 1 évig
archívumban tartásával

HM FHH
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4. függelék

NYILATKOZAT
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló

2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról
vagy hiányáról

A pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselõjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselõjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az … pont alapján

�

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az … pont alapján

�

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön ûrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:
Aláírás/Cégszerû aláírás
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5. függelék

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló

2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségérõl

A pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselõjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselõjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése:

A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.)

A töltés során az alábbi fogalmakat kell használni és a megfelelõ helyre beírni:
Közjogi tisztség megjelölése:
köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ, országgyû-

lési és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester- helyettes, helyi
önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv –
a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelõszülõ,

testvér

Kijelentem, hogy a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) be-
kezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert:

a) A pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jog-
viszonyban állok, de a törvény értelmében nem minõsülök döntés-elõkészítõnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag termé-
szetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselõ vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Az alábbi közjogi tisztséggel rendelkezem: ...................................................................................................................
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c) Az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
– Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ, vagy döntéshozó szervnél munka-

végzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minõsül döntés-elõkészítõnek vagy döntéshozónak.
– Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselõ.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése: ..............................................................................................................

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdoná-
ban áll. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)

Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet

neve, székhelye beírandó):
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Közjogi tisztségének megjelölése:
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, civil szervezet, egyház vagy szakszervezet tekintetében az érintettség
fennáll, mert

– vezetõ tisztségviselõje,
– az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselõje vagy
– más civil szervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervének tagja,
a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irá-

nyuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselõ, vagy e személyek közeli hozzátartozója.
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
........................................................................................................................................................................................
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
........................................................................................................................................................................................
Közjogi tisztség megjelölése: ........................................................................................................................................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése: ..............................................................................................................

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetõen. A nyilatkozatban szereplõ adatok a va-
lóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:
Aláírás/Cégszerû aláírás
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6. függelék

A D A T L A P
a befogadott, a nyertes, a kizárt pályázatok (egyedi támogatási kérelmek) és pályázók (kérelmezõk) adatainak megküldéséhez,

közzétételéhez

(A kitöltött adatlapot a pályázatokat vagy az egyedi támogatási kérelmet befogadó szerv – a 2007. évi CLXXXI. törvény szerint – a pályázat befogadásától számított öt munkanapon belül
köteles elektronikus úton, a kozpenzpalyazat@nisz.hu címre megküldeni a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nek, az általa üzemeltetett honlapon történõ közzététel céljából.
Ugyanennek az adatlapnak az alkalmazásával, ugyanilyen módon történik – a pályázat elbírálását követõ 15 napon belül – a nyertesekrõl, valamint a kizárásról történõ adatszolgáltatás is.)

Pályázat vagy egyedi támogatási kérelem:

I. Az adatszolgáltató (pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet befogadó) adatai

1. A befogadó szerv neve1:

2. A befogadó szerv székhelye
Irányítószám: Település:

Közterület neve, típusa: Házszám:

3. A befogadó szerv elérhetõségei Telefonszám: E-mail cím:

II. A pályázatkiíró és a pályázati felhívás adatai 2

1. A pályázatkiíró szerv neve1:

2. A pályázatkiíró szerv székhelye
Irányítószám: Település:

Közterület neve, típusa: Házszám:

3. A pályázati felhívás megnevezése (tárgya):

4. A pályázati felhívás azonosítója:

III. A döntéshozó(k)4

Név, beosztás
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Sor-
szám

Pályázat
vagy

egyéni
támogatási

kérelem
egyedi
azono-
sítója5

Pályázat
státusza6

Pályázat
tárgya
(címe)

Pályázó7

Igényelt összeg
(E Ft)9 Érintettség

a Knytv. 8. §
(1) bek.
alapján

(igen/nem)

Pályázat
elbírálás
dátuma3

Pályázatból
kizárás

dátuma3

Nyertes pályázat
adatai8 Elszámolás adatai

neve1 irányító
szám

település
neve

közterület
neve,

típusa,
házszám

születési adatok
(természetes személy)

nyilvántartása
(gazdasági társaság

vagy egyéb szervezet)

Elnyert
támogatás

összege
(E Ft)9

Szerzõdés
összege

(E Ft)8

Lezárás
idõpontja3

Lezárás összege
(E Ft)9

helye
(település-

név)
ideje

nyilván-
tartásba

vételi okirat
száma

nyilván-
tartásba

vevõ szerv
neve

nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1 A hivatalos (alapító, illetve nyilvántartásba vételi okiratban szereplõ) teljes nevet kell rögzíteni a befogadó szerv neve (I/1.), a pályázatkiíró szerv neve (II/1.), a pályázó szervezet neve (IV/4.) rubrikákban.
2 A II. táblázat rubrikáit egyedi támogatások esetén üresen kell hagyni.
3 Minden dátum adatformátuma: 0000.00.00. Amennyiben a benyújtás, illetve a döntés folyamatosan történik, a végsõ idõpontot kell beírni. A dátum megadásakor valódi naptári napot adjon meg!
4 Ha testület a döntéshozó, minden tagjának nevét és beosztását fel kell sorolni a III. tábla rubrikájában. Az egyes testületi tagok adatait vesszõvel kell elválasztani.
5 A pályázat azonosítója (IV/1.) a befogadó által képzett egyedi azonosító, egyéni támogatási kérelem esetén az iktatószám.
6 A IV/2. oszlop rubrikájában a pályázat állapotát, státuszát kell feltüntetni. A lehetséges státuszok: Befogadott, Nyert, Nem nyert, Kizárt, Elszámolt.
7 A pályázóval kapcsolatos IV/4–7. oszlopok rubrikáit természetes személy és szervezet vonatkozásában is ki kell tölteni, 8–9. oszlopokét csak akkor, ha a pályázat kizárásra került és a pályázó természetes személy, a
10–11. oszlopokét pedig akkor, ha a pályázat kizárásra került és a pályázó szervezet.
8 A IV/17–18. oszlopok rubrikáit csak a nyertes pályázat adatainak beküldésekor kell kitölteni.
9 Az igényelt, az elnyert támogatás összegét, valamint a szerzõdés és a lezárás összegét a kerekítés szabályai szerint ezer forintban kell feltüntetni. Az összegeket egész számokban kell megadni, egybeírva, csoportosító jelek
(vesszõ, pont) nélkül.
10 A pályázók lapon, a táblázat kitöltésekor kérjük ügyeljen arra, hogy ne tegyen üres sort az adatok közé, mert a feltöltés az elsõ üres sorig veszi figyelembe az adatokat, így az üres sor alatti pályázatok már nem kerülnek
be a rendszerbe.
11 Az excel ûrlap felépítése, munkalapjainak neve, sorrendje, mennyisége nem módosítható.
12 A IV. (pályázók) munkalapra tetszõleges mennyiségû (tíznél több) pályázat is beírható.

13.szám
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1363



ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának és a Honvéd Vezérkar fõnökének

69/2012. (HK 13.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése

a nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítõ
és tartós külföldi tanulmányokat folytató

személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggõ
2012. évi ellátási normákról szóló

49/2012. (HK 10.) 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, valamint a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, a különleges
jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekez-
dés a) pontja és 11. § p) pontja, valamint a Nemzeti Támo-
gató Rendszer racionalizálásából adódó feladatok végre-
hajtásáról szóló 6/2012. (HK 3.) HM KÁT – HVKF együt-
tes intézkedés alapján – figyelemmel 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 rendeletre – a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. A nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítõ és tar-
tós külföldi tanulmányokat folytató személyi állomány
nemzeti támogatásával összefüggõ 2012. évi ellátási nor-
mákról szóló 49/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együt-
tes intézkedés (a továbbiakban: Int.) a következõ 5a–5b.
ponttal egészül ki:

„5a. Az utazási költségátalányra vonatkozó normákra
az 5. mellékletet kell alkalmazni.

5b. A személyi ingóság és lakberendezés szállítására
vonatkozó normákra a 6. mellékletet kell alkalmazni.”

2. Az Int. 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. A 2. mellékletben meghatározott lakásbérleti nor-

máktól, valamint a 6. mellékletben meghatározott szállítási
normáktól történõ eltérést indokolt esetben az MH Össz-
haderõnemi Parancsnokság parancsnokának javaslata
alapján – alárendeltségtõl függõen – a HM közigazgatási
államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT), vagy a Honvéd
Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) engedélyezhet.”

3. Az Int. kiegészül jelen intézkedés 1. mellékletével.

4. Az Int. kiegészül jelen intézkedés 2. mellékletével.

5. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
a Honvéd Vezérkar fõnöke
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1. melléklet a 69/2012. (HK 13.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

„5. melléklet a 49/2012. (HK. 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez”

Utazási költségátalány normaösszegei

Ország Helyõrség Norma összege (forint)

Albánia Tiran 63 780

Algéria Algír 195 820

Ausztria Bécs 16 110

Belgium Brüsszel 89 835

Belgium Casteau – Mons 92 485

Belgium Glons 84 330

Bosznia-Hercegovina Szarajevó 38 190

Csehország Vyskov 23 470

Egyiptom Kairó 187 735

Észtország Tallinn 112 440

Franciaország Párizs 98 720

Görögország Athén 97 060

Görögország Larissza 73 920

Hollandia Brunnsum 82 340

Hollandia Eindhoven 86 185

Hollandia Enschede 86 053

Horvátország Zágráb 22 805

India Új-Delhi 214 725

Izrael Tel-Aviv 238 905

Kanada Cold Lake 302 925

Kanada Moose Jaw 295 230

Kanada Ottawa 289 230

Kenya Nairobi 284 810

Kína Peking 296 285

Lengyelország Bydgoszcz 56 220

Lengyelország Varsó 45 880

Luxemburg Capellen 79 625

Nagy-Britannia London 114 365

Nagy Britania Molesworth 122 055

Németország Berlin 58 805

Németország Geilenkirchen 81 015

Németország Hamburg 78 035
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Ország Helyõrség Norma összege (forint)

Németország Heidelberg 63 380

Németország Kalkar 84 465

Németország Oberammergau 48 130

Németország Potsdam 60 065

Németország Ramstein 69 615

Németország Wilhelmshaven 82 675

Norvégia Stavanger 136 640

Olaszország Motta di Livenza 43 690

Olaszország Nápoly 93 810

Olaszország Poggio Renatico 53 700

Olaszország Róma 81 150

Olaszország Solbiate Olona 65 305

Olaszország Udine 40 970

Oroszország Moszkva 123 515

Pakisztán Iszlámábád 322 500

Portugáli Lisszabon 205 725

Portugáliaa Monsanto 205 725

Románia Bukarest 54 035

Románia Nagyvárad 17 435

Spanyolország Madrid 167 135

Spanyolország Torrejon 165 745

Spanyolország Moron 192 200

Svájc Genf 83 070

Svédország Göteborg 116 355

Svédország Stockholm 139 160

Szerbia Belgrád 24 730

Szlovákia Trencsén 17 437

Törökország Ankara 118 475

Törökország Izmír 108 995

Ukrajna Kijev 75 380

USA Monterey, USA 369 500

USA Norfolk, USA 368 930

USA Tampa, USA 321 109

USA Washington 254 000
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2. melléklet a 69/2012. (HK 13.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

„6. melléklet a 49/2012. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez”

1. Személyi ingóság és lakásberendezés szállítási normaösszegei közúton történõ szállítás esetén (forintban)

Helyõrség

Egyedülálló Kiküldött+1GY Kiküldött+2GY Kiküldött+H. társ Kiküldött+H+1GY Kiküldött+H+2GY Kiküldött+H+3GY Bútorzat Bútorzat

Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp.

200Kg 250Kg 300Kg 350Kg 400Kg 450Kg 500Kg 2800Kg/76m3 2300Kg/58m3

Ankara 145 694 147 082 182 079 183 878 218 541 220 677 254 922 257 393 291 213 294 105 327 678 330 904 364 236 367 796 1 090 795 1 090 795 881 919 881 919

Athén 142 469 143 402 165 320 166 372 206 682 208 036 235 004 236 510 256 749 258 433 284 499 286 329 305 273 307 273 902 727 902 727 729 864 729 864

Bécs 38 783 38 982 47 196 47 349 55 383 55 566 63 553 63 739 67 651 67 855 74 580 74 810 81 467 81 723 225 682 225 682 182 466 182 466

Belgrád 39 801 40 166 49 686 50 156 59 647 60 222 69 609 70 291 79 485 80 274 89 448 90 255 99 503 100 416 867 924 867 924 701 725 701 726

Berlin 66 195 66 408 74 872 75 113 83 022 83 289 90 760 91 052 99 206 99 526 106 304 106 647 113 192 113 556 376 136 376 136 304 110 304 110

Brunnsum 45 600 52 432 62 864 63 142 74 613 74 983 84 950 85 367 96 638 97 107 106 931 107 446 117 242 117 803 488 977 488 977 395 343 395 343

Bukarest 57 036 57 547 71 282 71 986 85 527 86 348 99 771 100 708 114 014 115 153 128 257 129 511 142 590 143 960 491 890 491 890 397 700 397 701

Brüsszel 132 983 133 292 140 866 141 218 148 388 148 823 155 646 156 122 162 695 163 251 169573 170 169 176 347 176 981 545 397 545 397 440 960 440 960

Bydgoszcz 76 460 76 927 88 719 89 251 100 181 100 840 111 020 111 735 121 318 122 114 131 228 132 075 140 840 141 736 727 539 727 539 588 225 588 225

Capellen 77 385 96 454 103 088 103 416 113 685 114 037 123 739 124 148 132 348 132 774 141 613 142 061 149 643 150 138 488 977 488 977 395 343 395 343

Casteau–Mons 103 714 104 050 107 626 107 962 118 700 119 061 129 206 129 625 138 204 138 641 147 886 148 376 156 277 156 783 545 397 545 397 440 960 440 960

Eindhoven 116 653 117 031 125 624 126 017 133 507 133 913 140 556 141 012 146 926 147 390 152 819 153 326 158 323 158 835 526 590 526 590 425 754 425 754

Enschede 186 556 186 556 170 302 186 556 170 302 186 556 186 556 186 556 186 556 186 556 186 556 186 556 173 866 186 556 526 590 526 590 425 754 425 754

Geilenkirchen 76 468 76 718 86 284 86 560 96 743 97 049 105 468 105 797 114 952 115 307 122 992 123 399 130 759 131 186 481 454 481 454 389 261 389 261

Genf 93 364 93 958 108 284 108 941 122 298 123 077 135 551 136 446 148 122 149 066 160 240 161 292 171 978 173 073 564 204 564 204 456 165 456 165

Glons 82 673 96 628 108 518 108 849 119 669 120 059 130 248 130 659 139 340 139 803 149 089 149 571 157 536 158 034 545 397 545 397 440 960 440 960

Göteborg 95 000 101 622 126 365 127 182 151 101 152 064 174 041 175 190 196 880 198 163 219 800 221 214 240 780 242 370 669 081 669 081 540 962 540 963

Hamburg 50 200 53 185 64 642 65 037 76 989 77 453 88 411 88 990 100 688 101 335 112 070 112 779 123 430 124 201 481 454 481 454 389 261 389 261

Heidelberg 78 654 82 690 88 950 89 232 98 645 98 968 107 850 108 189 117 873 118 254 126 317 126 734 134 497 134 926 394 943 394 943 319 316 319 316

Izmír 205 432 207 477 256 725 259 229 308 176 311 216 359 464 363 043 410 660 414 692 462 119 466 689 513 581 518 693 1 090 795 1 090 795 881 919 881 919

Kalkar 83 724 84 226 97 106 97 733 109 679 110 389 121 570 122 330 132 845 133 715 143 718 144 659 154 221 155 205 526 590 526 590 425 754 425 754

Kijev 67 020 67 650 83 743 84 533 100 507 101 456 117 262 118 406 133 945 135 250 150 746 152 211 167 549 169 174 596 058 596 058 481 921 481 922

Larissza 101 815 102 607 127 627 128 324 153 143 153 965 178 657 179 604 204 122 205 243 229 634 230 880 248 021 256 608 902 727 902 727 729 864 729 864

Lisszabon 168 772 169 620 193 039 194 050 219 973 221 565 248 243 250 061 276 215 278 319 307 674 310 010 339 176 341 806 1 207 977 1 207 977 976 583 976 585

London 101 110 101 579 106 832 116 999 127 144 132 828 147 607 148 608 164 137 167 898 179 953 188 657 195 683 209 428 827 499 827 499 669 042 669 042

Madrid 148 883 153 410 170 273 170 812 179 396 179 975 195 812 196 454 209 810 210 507 223 308 224 031 237 967 238 747 1 053 181 1 053 181 851 508 851 508
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Helyõrség

Egyedülálló Kiküldött+1GY Kiküldött+2GY Kiküldött+H. társ Kiküldött+H+1GY Kiküldött+H+2GY Kiküldött+H+3GY Bútorzat Bútorzat

Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp.

200Kg 250Kg 300Kg 350Kg 400Kg 450Kg 500Kg 2800Kg/76m3 2300Kg/58m3

Moleworth 151 931 157 823 175 618 176 196 190 882 191 493 205 209 205 881 220 194 220 900 231 876 232 632 244 496 245 305 902 727 902 727 729 864 729 864

Monsanto 159 333 163 766 192 170 193 421 219 418 220 853 245 089 246 697 269 935 271 712 299 320 301 295 328 646 330 818 1 207 977 1 207 977 976 583 976 585

Moron 173 754 202 107 220 156 220 879 236 532 237 283 251 004 251 814 264 454 265 318 281 932 282 862 298 841 299 804 1316 476 1 316 476 1 064 385 1 064 385

Moszkva 154 531 156 064 193 111 194 989 231 769 234 069 270 429 273 070 308 916 311 983 347 575 350 981 386 327 390 161 902727 902727 729864 729864

Motta di
Livenza

54 676 54 849 63 423 63 629 69 886 70 118 76 017 76 241 81 263 81 510 88 055 88 328 93 494 93 790 357329 357329 288905 288905

Nagyvárad 50 103 50 260 59 983 60 144 69 901 70 107 76 836 77 076 82 706 82 978 89 100 89 366 95 987 96 287 263295 263295 212877 212877

Nápoly 111 025 111 376 123 112 123 513 133 201 133 643 142 639 143 090 151 544 152 033 160 103 160 628 168 326 168 884 639431 639431 516987 516987

Oberammergau 45 000 45 293 54 971 55 329 64 901 65 324 74 805 75 293 84 637 85 190 94 512 95 129 104 435 105 116 789 107 789 107 638 001 638 001

Párizs 81 017 81 410 96 826 97 274 109 967 110 501 125488 126 075 136 914 137 578 150 911 151 622 163 474 164 267 601 818 601 818 486 576 486 576

Poggio
Renatico

54 285 54 532 65 290 65 582 75 497 75 866 84 791 85 196 94 808 95 253 103 991 104 509 113 117 113 670 394 943 394 943 319 316 319 316

Potsdam 53 735 53 992 63 920 64 129 74 086 74 339 84 242 84 539 96 238 96 582 106 385 106 775 116 567 117 001 376 136 376 136 304 110 304 110

Ramstein 52 856 53 086 63 339 63 654 75 188 75 556 85 616 86 029 97 405 97 871 107 788 108 299 118 190 118 746 432 556 432 556 349 727 349 727

Róma 69 300 69 627 81 525 81 896 92 142 92 590 102 496 102 980 112 620 113 178 124 204 124 804 134 199 134 832 526 590 526 590 425 754 425 754

Solbiate Olona 59 446 60 030 74 256 74 960 89 142 89 963 104 031 105 053 118 834 119 973 133 724 134 979 148 615 150 076 432 556 432556 349 727 349 727

Stavanger 153 508 155 042 191 859 193 737 230 290 232 590 268 640 271 281 306 812 309 880 345 244 348 650 383 771 387 605 1 090 795 1 090 795 881 919 881 919

Stockholm 107 354 108 376 134 192 135 152 161 030 162 157 187 869 189 222 214 620 216 138 241 456 243 138 268 384 270 295 902 727 902 727 729 864 729 864

Szarajevó 60 323 60 907 75 351 75 859 90 456 91 109 105 564 106 303 120 587 121 409 135 696 136 666 150 806 151 861 376 136 376 136 304 110 304 110

Tallinn 147 301 148 761 184 113 185 412 220 924 222 466 257 734 259 579 294 456 296 544 331 352 333 682 368 252 370 888 507 784 507 784 410 549 410 549

Tirana 113 999 115 095 142 486 143 895 170 972 172 615 199 456 201 416 227 853 230 131 256 424 258 933 284 998 287 828 507 784 507 784 410 549 410 549

Torrejon 263 166 264 028 283 470 284 366 301 219 302 191 317 134 318 173 331 514 332 614 344 819 345 937 357 171 358 342 1 241 249 1 241 249 1 003 563 1 003 563

Trencsén 48 387 58 890 55 594 59 289 61 325 61 529 66 734 66 932 71 908 72 127 76 911 79 926 81 744 82 003 206 875 206 875 167 261 167 261

Udine 51 786 51 951 60 075 60 273 66 203 66 393 71 983 72 199 76 958 77 194 83 395 83 658 88 552 88 836 300 909 300 909 243 288 243 288

Varsó 50 089 54 408 62 249 62 605 73 135 73 562 83 971 84 469 94 710 95 279 105 487 106 127 115 496 116 203 300 909 300 909 243 288 243 288

Vyskov 39 063 39 310 49 602 53 072 58 594 58 984 67 507 67 907 76 404 76 870 84 478 88 063 92 507 93 094 225 682 225 682 182 466 182 466

Wilhelmshaven 52 919 53 173 65 090 65 396 75 804 76 156 86 468 86 864 98 603 99 090 109 230 109 762 119 878 120 454 507 784 507 784 410 549 410 549

Zágráb 42 649 43 014 53 286 53 625 63 919 64 334 74 636 75 128 85 182 85 751 95 901 96 548 106 623 107 348 225 682 225 682 182 466 182 466
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2. Személyi ingóság és lakásberendezés szállítási normaösszegei légi úton történõ szállítás esetén (forintban)

Helyõrség

Egyedülálló Kiküldött+1GY Kiküldött+2GY Kiküldött+H. társ Kiküldött+H+1GY Kiküldött+H+2GY Kiküldött+H+3GY

Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp. Bp.–Céláll. Céláll.–Bp.

150 kg 180 kg 210 kg 250 kg 280 kg 310 kg 340 kg

Algír 69 300 69 627 81 525 81 896 92 142 92 590 102 496 102 980 112 620 113 178 124 204 124 804 134 199 134 832

Cold Lake
(Edmonton)

59 446 60 030 74 256 74 960 89 142 89 963 104 031 105 053 118834 119 973 133 724 134 979 148 615 150 076

Iszlámábád 153 508 155 042 191 859 193 737 230 290 232 590 268 640 271 281 306 812 309 880 345 244 348 650 383 771 387 605

Kairó 107 354 108 376 134 192 135 152 161 030 162 157 187 869 189 222 214 620 216 138 241 456 243 138 268 384 270 295

Monterey, USA 60 323 60 907 75 351 75 859 90 456 91 109 105 564 106 303 120 587 121 409 135 696 136 666 150 806 151 861

Nairobi 147 301 148 761 184 113 185 412 220 924 222 466 257 734 259 579 294 456 296 544 331352 333 682 368 252 370888

Norfolk, USA 113 999 115 095 142 486 143 895 170 972 172 615 199 456 201 416 227 853 230 131 256 424 258 933 284 998 287 828

Ottawa 263 166 264 028 283 470 284 366 301 219 302 191 317 134 318 173 331 514 332 614 344 819 345 937 357 171 358 342

Peking 48 387 58 890 55 594 59 289 61 325 61 529 66734 66 932 71 908 72 127 76 911 79 926 81 744 82 003

Moose Jaw (Regina) 51 786 51 951 60 075 60 273 66 203 66 393 71 983 72 199 76 958 77 194 83 395 83 658 88552 88 836

Tampa, USA 50 089 54 408 62 249 62 605 73 135 73 562 83 971 84469 94 710 95 279 105 487 106 127 115 496 116 203

Tel-Aviv 39 063 39 310 49 602 53 072 58 594 58 984 67 507 67 907 76 404 76 870 84 478 88 063 92 507 93 094

Új-Delhi 52 919 53 173 65 090 65 396 75 804 76 156 86 468 86 864 98 603 99 090 109 230 109 762 119 878 120 454

Washington 42 649 43 014 53 286 53 625 63 919 64 334 74 636 75 128 85 182 85 751 95 901 96 548 106 623 107 348

13.szám
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

1369



3. Személyi ingóság és lakásberendezés szállítási normaösszegei hajón és közúton történõ szállítás esetén (forintban)

Helyõrség

Egyedülálló Kiküldött+1GY Kiküldött+2GY Kiküldött+H. társ Kiküldött+H+1GY Kiküldött+H+2GY Kiküldött+H+3GY Bútorzat Bútorzat

Bp.-Céláll. Céláll.-Bp. Bp.-Céláll. Céláll.-Bp. Bp.-Céláll. Céláll.-Bp. Bp.-Céláll. Céláll.-Bp. Bp.-Céláll. Céláll.-Bp. Bp.-Céláll. Céláll.-Bp. Bp.-Céláll. Céláll.-Bp. Bp.-Céláll. Céláll.-Bp. Bp-Céláll. Céláll.-Bp.

200Kg 250Kg 300Kg 350Kg 400Kg 450Kg 500Kg 2800Kg/76m3 2300Kg/58m3

Algír 351 930 351 930 428 319 428 319 502 809 502 809 558 324 558 324 608 103 608 103 675 073 675 073 747 824 747 824 922 388 1012 750 704 165 793 776

Cold Lake
(Edmonton)

399 483 413 085 486 083 505 648 571 152 587 819 639 346 652 900 702 695 721 920 778 626 797 941 860 743 878 679 1 473 229 1 613 383 1 128 420 1266 298

Iszlamabad 356 166 356 166 433 483 433 483 508 807 508 807 565 055 565 055 615 377 615 377 683 139 683 139 756 770 756 770 1055 897 1 175 555 828 154 946 852

Kairó 301 101 301 101 366 426 366 426 430 181 430 181 477 724 477 724 520 293 520 293 577 558 577 558 639 831 639 831 662 267 702 566 515 425 555 365

Monterey,
USA

398 450 398 450 484 969 484 969 569 275 569 275 632 194 632 194 688 465 688 465 764 252 764 252 846 688 846 688 1 047 219 1 047 219 764 252 764 252

Nairobi 344 641 344 641 388 653 399 771 455 916 455 916 512 396 512 396 565 530 565 530 628 462 628 462 696 225 696 225 933 973 933 973 681 616 681 616

Norfolk,
USA

359 160 359 160 437 083 437 083 513 079 513 079 486 296 569 826 620 548 620 548 688 876 688 876 763 160 763 160 1 270 793 1 592 577 1 027 450 1 144 269

Ottawa 300 782 300 782 363 898 363 898 425 924 425 924 475 395 475 395 521 425 521 425 578 996 578 996 637 243 637 243 1 326 312 1 458 634 1 018 193 1 148 397

Peking 328 560 328 560 399 857 399 857 469 350 469 350 521 267 521 267 567 744 567 744 630 229 630 229 698 100 698 100

Moose Jaw
(Regina)

416 664 416 664 506 000 506 000 593 714 593 714 663 892 663 892 729 135 729 135 807 382 807 382 893 687 893 687 1 493 044 1 634 175 1 143 216 1 282 044

Tampa,
USA

556 048 556 048 676 750 676 750 794 389 794 389 882 259 882 259 960 837 960 837
1 066

565
1 066 565 1 181 529 1 181 529 1 461 366 1 461 367 1 181 532 1 181 533

Tel-Aviv 285 159 285 159 347 667 347 667 406 147 406 147 453 871 453 871 498 227 498 227 553 871 553 871 612 838 612 838 808 009 864 624 620 423 676 080

Új Delhi 301 101 301 101 366 426 366 426 430 181 430 181 477 724 477 724 520 293 520 293 577 558 577 558 639 831 639 831 791 372 791 373 639 835 639 836

Washington 184 938 217 942 225 552 260 598 265 618 302 660 300 594 339 398 353 391 372 524 369 972 412 490 409 585 452 186 1247 919 1 417 569 988 722 1 157 040

1370
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

13.szám



A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának és a Honvéd Vezérkar fõnökének

70/2012. (HK 13.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése

a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyõrség Dandár gépjármûveinek üzemeltetési

rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII törvény 52. §. (1) bekezdése, továbbá a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés a) pontja, illetve 11. § p) pontja alapján a kö-
vetkezõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, az államtitkár által
felügyelt szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) végrehajtásban érintett katonai
szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerve-
zetek) terjed ki.

2. Nem terjed ki az együttes intézkedés hatálya az állami
vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi szá-
mára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl szóló
192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti szemé-
lyi használatú gépjármûvek üzemeltetésére.

3. A honvédelmi szervezeteknél csak a HM közigazga-
tási államtitkár és a Honvéd Vezérkar fõnöke által együtte-
sen jóváhagyott „Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyõrség Dandár gépjármû biztosítási kötelezettsége”
engedélyben meghatározott fajtájú és darabszámú gépjár-
mû üzemeltethetõ.

4. A gépjármûvek a rendeltetésüknek és az igénybevéte-
li jellegüknek megfelelõen, elsõsorban szolgálati felada-
tokra vehetõek igénybe. Magáncélú igénybevételeket az
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár
(a továbbiakban: MH BHD) parancsnoka a honvédségi
jármûvek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtá-
sáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás rendelkezései-
vel összhangban engedélyezhet.

5. A szolgálati feladatok során biztosítani kell a gépjár-
mûvek jogszerû használatát, gazdaságos igénybevételét és
az üzemeltetési elõírások maradéktalan betartását, ame-

lyekért az igénybe vevõ honvédelmi szervezet vezetõje a
felelõs.

6. A személygépkocsikat kizárólag egy-egy személy ré-
szére fenntartani – kivéve az engedéllyel rendelkezõ sze-
mélyek lakás és munkahely közötti gépkocsi használatá-
nak idõtartamára – nem lehet.

7. A felhasználható éves kilométer és hajtóanyag kisza-
batokat az MH BHD parancsnoka az adott évben rendelke-
zésre álló hajtóanyag fogyasztási keretek, valamint a ko-
rábbi évek felhasználásának figyelembevételével a gépjár-
mûvek éves „Besorolási parancs”-ában határozza meg.

8. Az MH BHD parancsnoka a kilométer és hajtóanyag
kiszabatok felhasználásának helyzetérõl – negyedéven-
ként az igénybe vevõ honvédelmi szervezetek szerinti, és
gépjármûvenkénti bontásban – írásban jelentést tesz, illet-
ve tájékoztatást ad az igénybe vevõ szervek vezetõinek. A
gépjármûvezetõk vonatkozásában a jelentés, illetve tájé-
koztatás tartalmazza:

a) a tárgy évi szabadság kiszabatot,
b) az elõzõ és tárgy évi szabadság maradványt,
c) az aktuális negyed év végéig teljesített túlszolgálatot

és annak ellentételezését.

9. Az MH BHD parancsnoka a negyedik negyedév
összesített, és az új év induló adatairól – a 8. pontban meg-
határozottak alapján – a következõ év január 15-ig írásban
jelentést tesz, illetve tájékoztatást ad az igénybe vevõ hon-
védelmi szervezetek vezetõinek.

10. A gépjármûvezetõ távolléte, illetve a gépkocsik
üzemképtelensége esetén a feladatokat az adott honvédel-
mi szervezet részére biztosított gépjármûvekkel és gépjár-
mûvezetõkkel kell megoldani. A honvédelmi szervezetek-
hez biztosított gépjármûvek helyett – javításba adásuk ide-
jére – javítási tartalék gépjármû biztosítható.

11. A gépjármûvezetõk járandóságainak biztosítására
kizárólag az MH BHD parancsnoka jogosult.

12. Az igénybevevõ honvédelmi szervezetek vezetõi a
gépjármûvezetõk részére biztosítják a napi foglalkoztatás-
ra és pihenésre vonatkozó jogszabályi elõírásokat és ellen-
õrzik annak betartását.

13. A honvédelmi szervezetekhez biztosított gépjármû-
vezetõk „Munkaidõ nyilvántartási lap”-ját, a honvédelmi
szervezet vezetõjének, vagy az általa kijelölt személynek a
jóváhagyásával, a túlmunka, illetve a túlszolgálat elszá-
molása céljából az adott hónapot követõ hónap 5-éig meg
kell küldeni az MH BHD Szállító Zászlóalj parancsnokának.

14. A gépjármûvek csak az elõírt érvényes okmányok-
kal közlekedhetnek, melyek meglétéért, szabályszerû ve-
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zetéséért a gépjármû vezetõje, külföldi igénybevétel alkal-
mával a kiutazó csoport vezetõje is felelõs. Az igénybevé-
telhez szükséges okmányok:

a) személyi igazolvány vagy vezetõi engedély, és lak-
cím kártya,

b) szolgálati igazolvány,
c) adott kategóriára érvényes vezetõi engedély,
d) az 1. melléklet szerinti átadás-átvételi jegyzõkönyv,
e) forgalmi engedély,
f) gépjármû menetlevél,
g) „a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség

gépjármûveit érintõ közlekedési baleseti bejelentõ lap”,
h) „Baleseti adatközlõ lap”,
i) „Tájékoztató a honvédségi gépjármûvek által okozott

károk megtérítésérõl”,
j) „Igazolás a kötelezõ gépjármû felelõsség biztosítási

kötelezettség hatálya alól mentesített gépjármûvek részére”,
k) engedély a lakás és munkahely közötti gépkocsi

használatra,
l) az MH Logisztikai Ellátó Központ (a továbbiakban:

MH LEK) által kiadott „Igazolvány a honvédségi sze-
mélygépkocsi vezetéséhez (nem gépkocsivezetõi beosz-
tást betöltõk részére)”,

m) kísérõlap,
n) pótlap a gépjármû menetlevélhez,
o) igazolás a gépjármû külföldi igénybevételéhez,
p) engedély a honvédség állományába nem tartozó pol-

gári személyek szállítására.

15. A 14. pont k)-p) alpontjai szerinti okmányokat csak
esetenként – így különösen az igénybevétel jellegétõl, a
gépjármûvezetõ állomány kategóriájától függõen – kell ki-
állítani.

16. Az MH BHD állományába tartozó gépjármûvezetõ-
ket az MH BHD parancsnoka látja el a HM objektumaiba
való belépési regisztrációhoz használatos aktív kártyák-
kal. Az igénybe vevõ honvédelmi szervezetek a saját ob-
jektumuk belsõ zónáira vonatkozó érvényesítési igényei-
ket az MH BHD parancsnoka részére adják meg.

17. A gépjármûvek igénybevételére a gépjármû menet-
levél az alábbiak szerint állítható ki:

a) az MH BHD objektumaiban parkoló gépjármûvek ré-
szére naponta, több napos igénybevételek esetén az igény-
bevétel idõtartamára érvényes menetlevelet kell kiállítani,

b) az igénybevevõ honvédelmi szervezet objektumában
parkoló, és az MH BHD parancsnoki gépjármûvek részére
legfeljebb egyhetes menetlevelet kell kiállítani, azonban
különösen indokolt esetben az igénybe vevõ katonai szer-
vezet vezetõjének írásbeli kérelmére az MH BHD parancs-
noka kéthetes menetlevél kiállítását is engedélyezheti,

c) a b) alpont szerinti gépjármûvekhez kiadott új menet-
leveleket a 2. melléklet szerinti Kísérõ lappal kell ellátni.
A Kísérõ lap hátoldalán fel kell tüntetni a gépjármû veze-
tésére jogosultak nevét, rendfokozatát, az MH LEK által
kiadott igazolvány számát és érvényességi idejét. Az
igénybevevõ honvédelmi szervezetek a gépjármûvek ve-

zetésére jogosultak körében, valamint azok adataiban tör-
ténõ változásáról tájékoztatják az MH BHD parancsnokát,

d) a b) alpont szerint kiállított menetlevelek menetvo-
nalra rovatába „az igénybevevõ szervezet vezetõje hatá-
rozza meg” szöveget kell beírni. A pontos úticélokat a gép-
jármû vezetõje a részigénybevétel megkezdése elõtt vezeti
rá a menetlevélre.

18. A gépjármûvek igénybevételre történõ kirendelésé-
re jogosult:

a) az MH BHD parancsnoka,
b) az MH BHD parancsnok-helyettese,
c) az MH BHD törzsfõnöke (pk.h.),
d) az MH BHD logisztikai fõnöke,
e) az MH BHD Szállító Zászlóalj parancsnoka.

19. Az MH BHD állományában összevontan üzemelõ
gépjármûveket a honvédelmi szervezetek az alábbiak sze-
rint igényelhetik:

a) szolgálati feladatokra az igénybevételt megelõzõen
legalább öt munkanappal, országhatáron kivüli igénybe-
vétel estén legalább 20 munkanappal a 3. melléklet szerinti
szolgálati gépjármû igénylésére vonatkozó nyomtatvá-
nyon,

b) magáncélú igénybevételre a 4. melléklet szerinti ma-
gáncélú gépjármûigénylõ lapon, legfeljebb 48 óra idõtar-
tamra, az igénybevételt megelõzõen legalább tíz munka-
nappal,

c) az igénylõlapokat – telefaxon – közvetlenül az MH
BHD parancsnokának kell megküldeni,

d) a gépjármû országhatáron kívüli igénybevételéhez
szükséges 5. melléklet szerinti igazolások iránti kérelmet
az MH LEK parancsnoka részére az igénybevevõ terjeszti
fel vagy küldi meg. A feladat elõtt a gépjármûvet fel kell
készíteni az országhatáron kivüli igénybevételre.

20. A menetlevelek cseréje, a gépjármûvek mûszaki el-
lenõrzése céljából az MH BHD parancsnoka az MH BHD
objektumaiban, valamint a HM I–II objektumokban disz-
pécser és mûszaki ellenõr szolgálatot szervez, és azok jog-
körét, feladatait, munkarendjét „Szolgálati utasítás”-ban
szabályozza. A diszpécserek a visszavett, lejárt menetle-
veleket 3 munkanapon belül megküldik az MH BHD gép-
jármû menetleveleket feldolgozó szerve részére.

21. Az igénybevételek befejezése után:
a) a gépjármûveket elsõsorban az igénybevevõ honvé-

delmi szervezet szolgálati helyén, vagy az MH BHD ob-
jektumaiban kell tárolni. A gépjármûvek tárolási rendjét
az objektum parancsnokok szabályozzák. Az objektum pa-
rancsnokok MH BHD által megküldött adatszolgáltatás
alapján nyilvántartást vezetnek az objektumban tárolt esz-
közökrõl,

b) a három napot meghaladó munkaszünet esetén az
igénybe vevõ honvédelmi szervezetek részére biztosított
eszközöket az MH BHD Szentmihályi úti objektumában
kell elhelyezni. Az MH BHD parancsnoka szervezi meg a
jármûvek fogadását, tárolását, és gondoskodik azok meg-
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bízható õrzésérõl. Az objektumból történõ távozás segíté-
sére indító brigádot mûködtet,

c) az MH BHD parancsnoka dandár szinten évente egy
alkalommal, zászlóalj szinten háromhavonta ellenõrizteti
a honvédelmi szervezetek által az MH BHD objektumain
kívül tárolt gépjármûveket.

22. Naponta a 05:00 óra elõtt kezdõdõ, valamint a
22:00 óra után befejezõdõ igénybevételek esetén, az MH
BHD parancsnoka ügyeletes gépjármûvet vezényel a gép-
jármûvezetõk be-, illetve a telephelyrõl történõ hazaszállí-
tására. A szállítást a honvédelmi szervezetek vezetõi írás-
ban kérik az MH BHD parancsnokától.

23. A honvédelmi szervezetnél szolgálatot teljesítõ gép-
jármûnél, vagy annak vezetõjénél történõ változásról –
ideértve az ideiglenes változás esetét is – az érintett honvé-
delmi szervezet vezetõje írásban értesíti az MH BHD pa-
rancsnokát.

24. Az igénybevevõ honvédelmi szervezet vezetõje – az
igénybevételek figyelembe vételével – biztosítja a gépjár-
mûvezetõk részvételét az elõírt kiképzési foglalkozáso-
kon, állománygyûléseken és rendezvényeken, valamint a
szolgálati viszonyból eredõ eljárásokban.

25. Az MH BHD a 24. pontban foglaltakról az igénybe
vevõ honvédelmi szervezetek vezetõit az esedékességet
megelõzõen legalább 3 munkanappal értesíti.

26. Az üzemanyag kártyával ellátott gépjármûveket a
menetlevélcsere elõtt a telephelyhez legközelebbi szerzõ-
dött üzemanyag töltõállomáson teljesen fel kell tölteni.
Magáncélú igénybevétel esetén a feltöltést az igénybevevõ
jelenlétében kell végrehajtani.

27. A hivatásos és szerzõdéses állományú gépjármûve-
zetõk polgári ruhát csak egyedi rendezvényeken – az
igénybevétel jellegétõl függõen – az igénybevevõ honvé-
delmi szervezet vezetõje engedélyével viselhetnek. Az en-
gedélyezést a gépjármû menetlevél „Megjegyzés” rovatá-
ban elõzetesen rögzítik.

28. Jogtalan igénybevétel esetén az MH BHD parancs-
noka a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX. törvény alapján fegyelmi, és kártérítési
eljárást kezdeményez az igénybevevõ szervezet vezetõjé-
nél. Jogtalannak minõsül a gépjármû igénybevétel, külö-
nösen ha

a) a gépjármû használata engedély nélkül történik,
b) az igénybevétel érvényes menetokmányok nélkül tör-

ténik,
c) a gépjármû vezetését jogosulatlan személy részére

engedik át,

d) a gépjármûvet a kirendeléstõl eltérõ célra, különösen,
ha magáncélra veszik igénybe,

e) a meghatározott menetvonalról indokolatlanul letér-
nek, és ez többlet kilométer felhasználást eredményez,

f) a honvédelmi szervezetek állományába nem tartozó
személyeket engedély nélkül szállítanak.

29. Jogtalan igénybevétel esetén a teljes önköltséget,
vagyis az igénybevétel során felhasznált hajtóanyag érté-
két, valamint a felhasznált hajtóanyag beszerzési ára alap-
ján számított költség 70%-át kell megfizetni.

30. A technikai kiszolgálások, felkészítések szakmai
végrehajtásáért, minõségéért és az anyagi-technikai felté-
telek biztosításáért az MH BHD parancsnoka a felelõs.

31. A kilométer teljesítéshez kötött és az idõszakos
technikai kiszolgálások, valamint az idõszakos mûszaki
vizsgálat esedékességét a gépjármûvezetõk kötelesek idõ-
ben jelenteni az igénybe vevõ honvédelmi szervezetek ve-
zetõinek.

32. A technikai kiszolgálások meghatározott normáinak
betartásáért az igénybevevõ honvédelmi szervezet vezetõ-
je a felelõs.

33. Az üzemképtelen gépjármûvek technikai mentése
érdekében az MH BHD parancsnoka autómentõt biztosít.
A meghibásodott gépjármû vezetõje telefonon értesíti az
MH BHD helyõrség ügyeletes szolgálatát.

34. Külföldön történõ meghibásodás esetén márkaszer-
vizben, számla ellenében 250 EURO értékben futó javítá-
sok elvégeztethetõk, ezen értéken felül technikai mentést
kell kérni a 33. pont szerint.

35. Az igénybevétel alatti, elõre nem látható meghibá-
sodások javíttatásához szükséges valutáról az igénybeve-
võ honvédelmi szervezet gondoskodik.

36. Gépjármûbaleset bekövetkezésekor a gépjármû ve-
zetõje, vagy a gépjármû parancsnoka haladéktalanul érte-
síti az MH BHD helyõrség ügyeletest.

37. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 8. napon lép
hatályba.

38. Hatályát veszti a személygépkocsik, tehergépkocsik
és autóbuszok üzemeltetési rendjérõl szóló 66/2002.
(HK 25.) HM KÁT–HM HVKF együttes intézkedés.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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1. melléklet a 70/2012. (HK 13.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
VITÉZ SZURMAY SÁNDOR

BUDAPEST HELYÕRSÉG DANDÁR

ÁTADÁS–ÁTVÉTELI JEGYZÕKÖNYV

gépjármûhöz

A fenti honvédelmi szervezet átadja a ______________________________ forgalmi rendszámú (egyedi azonosító)
____________________________________típusú gépjármûvet az átvevõnek.

Átvevõ neve: __________________________________________ rendfokozata: _________________ MH vezetõi
engedély száma: _______________________ Elérhetõsége (tel.): ________________________ Szolgálati feladat
végrehajtásának érdekében az alábbi tartozékok kerültek átadásra:

gépjármû átadásakor gépjármû visszavételekor
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T A R T O Z É K O K
indítókulcs

forgalmi engedély

baleseti adatközlõ lap

közlekedési baleseti bejelentõ lap

Tájékoztató honvédségi gépjármûvek
által okozott károk megtérítésérõl

Igazolás a kötelezõ gépjármû felelõsség
biztosítás hatálya alól mentesített

gépjármûvek részére

láthatósági mellény

KRESZ tartozék klt.

tûzoltó készülék

szerszám készlet

A gépjármûvet kenõ és hajtóanyaggal feltöltve átvettem.

_________________, ______ év ____ hó ____ nap

____________________ ____________________
átadó átvevõ

A gépjármûvet kenõ és hajtóanyaggal feltöltve visszavettem.

Megjegyzés:_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_________________, ______ év ____ hó ____ nap
____________________

átvevõ
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2. melléklet a 70/2012. (HK 13.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
VITÉZ SZURMAY SÁNDOR

BUDAPEST HELYÕRSÉG DANDÁR

KÍSÉRÕ LAP
a ..................../........................ számú menetlevélhez

A gépjármû forgalmi rendszáma: ................................... típusa: .......................................

Budapest, 20 , hó -n.

P. H.

............................................................
kirendelõ

A gépjármûvezetés átvétel éve:
20..........
hónapja: ....................

Kilométer-
számláló állása:

Átvevõ neve,
rendfokozata: Átvevõ aláírása:

napja: órája: perce:
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- 2 -

A gépjármû vezetésére jogosultak:

Fsz Név Rendfokozat
Igazolvány a honvédségi gépjármû vezetéséhez

száma érvényességi ideje
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3. melléklet a 70/2012. (HK 13.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

………………………….
Fejléc

Nyt. szám.:

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár

parancsnok

Budapest

Tárgy: Szolgálati gépjármû igénylése

Igénylõ neve és rendfokozata: telefonszáma:
Igénybevevõ szerv megnevezése:
Igénybevétel célja:
Igényelt gépjármû-technikai eszköz típusa, db száma:
Menetvonal:
Várható km. igény: km/gépjármû
Igénybevétel idõtartama: 20 év hó nap órától

20 év hó nap óráig

A gépjármû(vek) álljon (álljanak) ki:
20 év hó nap órára

helyre.

A gépjármû vezetõ(k) jelentkezzen(ek) (név, mobil tel.):

Budapest, 20 év hó nap

............................................................

igénylõ

Az igénylõ közvetlen elöljárójának záradéka:

Budapest, 20 év hó nap

............................................................

közvetlen elöljáró

Az MH BHD parancsnok záradéka:

Budapest, 20 év hó nap

............................................................

parancsnok
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4. melléklet a 70/2012. (HK 13.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

………………………….
Fejléc

Nyt. szám.:

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár
parancsnok

Budapest

Tárgy: Magáncélú gépjármûigénylõ lap

Igénylõ neve:
Születési helye, ideje:
Adóazonosító jele:
Szervezet megnevezése:

Igénybevétel célja:
A kért térítési díj mértéke: TM. KT TT. *
[A 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás 15. §-a alapján]
Igényelt gépjármû-technikai eszköz típusa, db száma:

Menetvonal:
Várható km. igény: km/gjmû.
Igénybevétel idõtartama: 20 év hó nap órától

20 év hó nap óráig
A gépjármû(vek) álljon (álljanak) ki: 20 év hó nap órára

helyre.
A gépkocsivezetõ(k) jelentkezzen(ek):

Igénylõ munkahelyének címe: irányítószáma:
Telefonszám:

Igénylés száma: Menetlevél száma:

A számlát a következõ címre kérem elküldeni:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az Utasítás alapján kiállított és részemre elküldött számlát a kézhezvételtõl számított 8 banki
napon belül a mellékelt utalványon befizetem, továbbá kijelentem, hogy tárgyévben gépjármûvet magáncélból
teljes térítéssel és kedvezményes térítéssel ……. , térítésmentesen ………….alkalommal vettem igénybe.*

Budapest, 20 év hó nap

............................................................
igénylõ

Igénylõ parancsnokának (munkáltatói jogkört gyakorlójának) záradéka:
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A magáncélú gépjármû igénybevétel engedélyezését

javasolom* nem javasolom*

Budapest, 20 év hó nap

............................................................
parancsnok

(munkáltatói jogkört gyakorló)

MH BHD Logisztikai fõnökség logisztikai fõnök záradéka:

A 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás 15. §-a alapján.

TM. KT. TT. engedélyezhetõ.*

Budapest, 20 év hó nap

............................................................
logisztikai fõnök

Az MH BHD parancsnok záradéka:
Az igénybevételt a fentiek alapján

TM.- en, KT.- el, TT.- el

engedélyezem*, nem engedélyezem*

Budapest, 20 év hó nap

............................................................
parancsnok

*.:- megfelelõ rész aláhúzandó!

13. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1379



5. melléklet a 70/2012. (HK 13.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

…………………………. sz. példány
Fejléc

Nyt. szám: Telefaxon továbbítandó!

MH Logisztikai Ellátó Központ
Parancsnok

Budapest

Tárgy: Gépjármû országhatáron kívüli igénybevétele

Tisztelt Úr!

A ....................................... számú kiutazási engedély alapján, a ...............................................................................
honvédelmi szervezet(ek) ........................ fõs delegációja ...................................–.............................. közötti idõszakban
............................................................................. vesz részt.

Kérem Parancsnok Urat, hogy az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár állományába tartozó
........................................................... forgalmi rendszámú, .............................................. típusú gépjármû országhatáron
kívüli igénybevételét engedélyezõ Igazolást, és az Igazolás-t a kötelezõ gépjármû felelõsség biztosítási kötelezettség ha-
tálya alól mentesített gépjármûvek részére biztosítani szíveskedjen.

A várható km felhasználás: ............................................... km.

– A gépjármû parancsnoka:
útlevél száma:

– A gépjármû vezetõje (1):
útlevél száma:

–A kiutazó csoport vezetõje:
útlevél száma:

Budapest, 20 hó -n.

Tisztelettel:

............................................................
parancsnok

(munkáltatói jogkört gyakorló)

Készült: 2 példányban
Egy példány: lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: MH LEK KBR (59-593)

* A kérelemhez csatolni kell az érvényes kiutazási engedélyt!
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A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

73/2012. (HK 13.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése

az ISAF Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési
Csoport kivonásáról, felszámolásáról, a kapcsolódó

pénzügyi és számviteli szakfeladatok végrehajtásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

20/2012. (HK 13.) HM VGHÁT
szakutasítása

a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezet
befektetett eszközeinek és készleteinek számítógépes

analitikus nyilvántartásának rendjérõl

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 utasításban foglaltakra – a Honvédelmi Mi-
nisztérium fejezet befektetett eszközeinek és készleteinek
számítógépes analitikus nyilvántartásának rendjérõl a kö-
vetkezõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) gazdálkodást
folytató katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, hogy szervezete vonatkozásában a jelen szak-
utasításban foglaltak végrehajtását biztosítsa.

3. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyv-
vezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 47. §-ára figyelemmel
a befektetett eszközök és készletek analitikus nyilvántar-

tásra kötelezett honvédelmi szervezetek a 4. pont szerinti
analitikus nyilvántartást vezetik.

4. A HM fejezet központi gazdálkodásának és könyvve-
zetésének egységes elveire és gyakorlati alkalmazására te-
kintettel a befektetett eszközök és készletek analitikus
nyilvántartása a központilag fejlesztett és a honvédelmi
szervezetek részére telepített windows-alapú, 4-es szériájú
ESZKÖZ-program rendszerrel (a továbbiakban: ESZ-
KÖZ-program) készül el.

5. A 4. pont szerinti számítógépes analitikus nyilvántar-
tás vezetésének eljárási rendjét az 1. melléklet tartalmazza.

6. A HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továb-
biakban: HM KPH) a mellékletet évente felülvizsgálja és
indokolt esetben annak módosítását kezdeményezi.

7. Az ESZKÖZ-programot a 8–9. pont szerinti kivéte-
lekkel a honvédelmi szervezetek könyvvezetési feladataik
ellátása során kötelezõen alkalmazzák.

8. Az MH Honvédkórház a csapat tagozat esetében a
MEDWORKS számviteli informatikai rendszerben vezeti
az analitikus nyilvántartást.

9. Az MH Veszélyesanyag Ellátó Központ (a tová-
bbiakban: MH VEK) a lõszernyilvántartását külön prog-
rammal vezeti, melynek adatait átadja a HM KPH részére.
A HM KPH az eszközmozgások értékét szerepelteti az
MH VEK központi vagyonában.

10. A HM KPH 2012. december 31-ig a HM költségve-
tési fejezet befektetett eszközeinek és készleteinek számí-
tógépes analitikus nyilvántartási rendszerének kezelésé-
hez útmutatót ad ki.

11. Ez a szakutasítás az aláírását követõ napon lép ha-
tályba.**

12. Hatályát veszti az eszközök honvédelmi szerveknél
történõ számítógépes analitikus nyilvántartásáról szóló
12/31 nyt. számú HM KPSZH szakutasítás, azonban l. szá-
mú mellékletében foglaltakat 2012. december 31-ig alkal-
mazni kell.

Dr. Borbíró Zoltán s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

** A szakutasítás aláírásának napja 2012. október 25.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
302/2012. (HK 13.) HVKF

parancsa
az „Alapos Bázis 2012” rendszergyakorlat során

települõ MH stratégiai szintû vezetési elemek valós
egészségügyi biztosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
306/2012. (HK 13.) HVKF

parancsa
az önkéntes tartalékos állomány 2012. évi

tevékenységének elõkészítésérõl és végrehajtásáról
szóló 178/2012. (HK 9.) HVKF parancs

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
307/2012. (HK 13.) HVKF

parancsa
az „Alapos Bázis 2012” rendszergyakorlat során

települõ MH stratégiai szintû vezetési elemek valós
személyügyi biztosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
309/2012. (HK 13.) HVKF

parancsa
a 2012. évi Magyar Honvédség szintû lõkiképzési
oktató-módszertani foglalkozás megtervezésére,

megszervezésére vonatkozó feladatok
végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
311/2012. (HK 13.) HVKF

parancsa
a 2012. október 23-ai Nemzeti Ünnep

megünneplésével, valamint a Halottak Napi
koszorúzások és Kegyeleti Gyertyagyújtás
végrehajtásával összefüggõ feladatokról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
315/2012. (HK 13.) HVKF

parancsa
az önkéntes mûveleti tartalékos állomány

kiképzésének és tartalékos katonai esküjének
elõkészítésérõl és végrehajtásáról szóló 290/2012.

(HK 12.) HVKF parancs módosításáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
316/2012. (HK 13.) HVKF

parancsa
a „CSAT 2012 õsz” C.IED helyzet- és veszélyfelismerõ

gyakorlattal kapcsolatos feladatok törlésérõl**

** A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
301/2012. (HK 13.) HVKF

parancsa
a katonai térképészeti képességek integrációjához

kapcsolódó szervezési feladatok végrehajtásáról szóló
174/2012. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 49. § (2) bekezdése alapján az az
alábbi

parancsot

adom ki.

1. A katonai térképészeti képességek integrációjához
kapcsolódó szervezési feladatok végrehajtásáról szóló
174/2012. (HK 8.) HVKF parancs (a továbbiakban: Pa-
rancs) 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. Az MH katonai szervezetére vonatkozó szervezeti
változásokat a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK HTCSF) által elkészített új állo-
mánytábla tartalmazza. Az új állománytábla hatályba lépési
ideje: 2012. október 31.”
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2. A Parancs
a) 2. pontjában a „2012. október 31.” szövegrész helyé-

be a „2012. december 15.”
b) 6. pontjában „az utasítás hatályba lépését követõ

7. napig” szövegrész helyébe „2012. október 01-ig”
szövegrész lép.

3. Hatályát veszti a Parancs 4. pontja és az 5. pont második
tagmondata.

4. Ez a parancs az aláírása napján lép hatályba,* és
2012. december 31-én hatályát veszti.

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

* A parancs aláírásának napja 2012. szeptember 28.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
158/2012. (HK 13.) HVKFH

szakutasítása
egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti

elfogadásáról és hatályba léptetésérõl,
valamint az Egységes NATO Elõírások elfogadásáról

szóló 19/2004. (HK 17.) HVKFH közlemény
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján, fi-
gyelemmel az egységesítési, szabványosítási tevékeny-
ségrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgo-
zásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdés c) és d) pontjára a következõ

szakutasítást

adom ki.

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendelt-
ségébe, valamint közvetlen irányítása alá tartozó szerveze-
tekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban:

MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvé-
delmi szervezetek) terjed ki.

2 . A STANAG 2591 NTG (EDITION 1)
(RATIFICATION DRAFT 1) – ADVANCED
DISTRIBUTED LEARNING (ADL) NATO egységesítési
egyezmény jövõbeni bevezetéssel kerül nemzeti elfoga-
dásra. Témafelelõs: HVK Kiképzési Csoportfõnökség (to-
vábbiakban: HVK KIKCSF-ség).

3 . A STANAG 7169 IGEO (EDITION 2)
(RATIFICATION DRAFT 1) – NATO
SPECIFICATIONS FOR IMAGE MAPS – AGeoP-10
EDITION A VERSION 1 NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat
a) A bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést

követõ 6 hónapon belül;
b) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi had-

erõnél és a légierõnél egyaránt kerüljön bevezetésre.

4. A STANAG 2248 LO (EDITION 1) (RATIFICATION
DRAFT 1) – GLOSSARY OF LAND MILITARY
TERMS AND DEFINITIONS – AAP-39 NATO egysége-
sítési egyezmény hatályba léptetésre kerül a következõk
szerint:

a) Témafelelõs: a MH Összhaderõnemi Parancsnoksá-
got (a továbbiakban: MH ÖHP);

b) Témakezelõ: MH ÖHP, Szárazföldi Hadmûveleti és
Kiképzési Fõnökséget;

c) A bevezetés idõpontja: 2012. november 1.;
d) A bevezetésre vonatkozó egyéb követelmények:
da) a szárazföldi haderõnél kerüljön bevezetésre,
db) az egységesítési egyezmény – eredeti – angol nyel-

ven, teljes terjedelemben kerüljön kiadásra.

5. Az Egységes NATO Elõírások elfogadásáról szóló
19/2004. (HK 17.) HVKFH közlemény IV. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„A. STANAG 4632 NBC (EDITION 1)
DEPLOYABLE NBC ANALYTICAL LABORATORY
NATO egységesítési egyezmény jövõbeni bevezetéssel
kerül nemzeti elfogadásra. Témafelelõs: MH ÖHP.”

6. A STANAG 3797 AO (EDITION 5) (RATIFICATION
DRAFT 1) – MINIMUM QUALIFICATIONS FOR
FORWARD AIR CONTROLLERS & LASER
OPERATORS IN SUPORT OF FORWARD AIR
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CONTROLLERS – ATP – 80 NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP
b) A bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést

követõ 6 hónapon belül;
c) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi had-

erõnél és a légierõnél egyaránt kerüljön bevezetésre.

7 . STANAG 4670 JUAVP (EDITION 2)
(RATIFICATION DRAFT 1) – GUIDANCE FOR THE
TRAINING OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS
(UAS) OPERATORS – ATP – 3.3.7. NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk sze-
rint:

a) Témafelelõs: HVK Felderítõ Csoportfõnökség
b) A bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést

követõ 6 hónapon belül;
c) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi had-

erõnél kerüljön bevezetésre.

8. STANAG 7207 AOSp (EDITION 1) (RATIFICATION
DRAFT 1) – AIR TRANSPORT (AT) AND AIR –TO-
AIR REFULING (AAR) DOCTRINE – ATP – 3.3.4
VOLUMES I AND II NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP
b) A bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést

követõ 6 hónapon belül;
c) a NATO egységesítési egyezmény a légierõnél kerül-

jön bevezetésre.

9. STANAG 2294 (EDITION 2) (RATIFICATION
DRAFT 1) – COUNTER-IMPROVISED EXPLOSIVE
DEVICE (C-IED) TRAINING REQUIREMENTS –
ACIEDP-01 (A) NATO egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: HVK KIKCSF-ség
b) A bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést

követõ 6 hónapon belül;

c) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi had-
erõnél és légierõnél kerüljön bevezetésre.

10. STANAG 1041 MAROPS (EDITION 18)
ANTISUBMARINE EVASIVE STEERING – ATP-3(B)
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásról
szóló válasz: Magyarország nem vesz részt.

Magyarország nem rendelkezik haditengerészeti erõk-
kel. A kiadvány tartalma és elõírásai nem indokolják a Ma-
gyar Honvédség részvételét.

11. STANAG 1448 MAROPS (EDITION 1)
MULTINATIONAL MARITIME SUPPORT OF
HUMANITARIAN OPERATIONS – ATP 3.4.1.2 NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásról szóló vá-
lasz: Magyarország nem vesz részt.

Magyarország nem rendelkezik haditengerészeti erõk-
kel. A kiadvány tartalma és elõírásai nem indokolják a Ma-
gyar Honvédség részvételét.

12. STANAG 7170 IGEO (EDITION 2)
ADDITIONAL MILITARY LAYERS (AML)
– DIGITAL GEOSPATIAL DATA PRODUCTS NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásról szóló vá-
lasz: Magyarország nem vesz részt.

Magyarország nem rendelkezik haditengerészeti erõk-
kel. A kiadvány tartalma és elõírásai nem indokolják a Ma-
gyar Honvédség részvételét.

13. Ez a szakutasítás a közzététel napján lép hatályba.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HVK Kiképzési Csoportfõnökség csoportfõnökének
2/2012. (HK 13.) HVK KIKCSF

szakutasítása
a szakszolgálati vizsgára történõ felkészítés képzési

kézikönyvének kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján a kö-
vetkezõ

szakutasítást

adom ki:

1. A Szakutasítás hatálya kiterjed a szakszolgálati enge-
dély megszerzéséhez szükséges képzések tervezésében,
szervezésében és végrehajtásában résztvevõ állományra.

2. A 178-50/2012. nyt. számon nyilvántartott „Szak-
szolgálati vizsgára történõ felkészítés kiképzési kézi-
könyv” okmányt kiadom és hatályba léptetem.

3. Ezen szakutasítás az aláírása napján lép hatályba,* és
visszavonásig érvényes.

Szabó László dandártábornok s. k.,
csoportfõnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2012. október 5.

A HVK Kiképzési Csoportfõnökség csoportfõnökének
3/2012. (HK 13.) HVK KIKCSF

szakutasítása
az Önkéntes Mûveleti Tartalékos állomány

2012. évi kiképzésének elõkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló

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

** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

49/2012. (HK 13.) HM FHH
intézkedése

a „Kezelési és karbantartási utasítás
általános ellátó konténerhez” címû fõnökségi

kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján a „Kezelési és karbantartási utasítás álta-
lános ellátó konténerhez” címû fõnökségi kiadvány ha-
tályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség általános
ellátó konténert üzemeltetõ szervezeteire terjed ki.

2. A „Kezelési és karbantartási utasítás általános ellátó
konténerhez”címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés
mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt az általános ellátó konténert alkalmazó,
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

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

50/2012. (HK 13.) HM FHH
intézkedése

a „Kezelési és karbantartási utasítás hússzállító
(SS2WN6-B-1) és kenyérszállító (SS2WN6-B-2)

hûtõkonténerhez” címû fõnökségi kiadvány hatályba
léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, vala-
mint a szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok ki-
adásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás
4. § (1) bekezdése alapján az „Kezelési és karbantartási
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utasítás hússzállító (SS2WN6-B-1) és kenyérszállító
(SS2WN6-B-2) hûtõkonténerhez” címû fõnökségi kiad-
vány hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség
SS2WN6-B-1 típusú hússzállító hûtõkonténert és
SS2WN6-B-2 típusú kenyérszállító hûtõkonténert üze-
meltetõ szervezeteire terjed ki.

2. A „Kezelési és karbantartási utasítás hússzállító
(SS2WN6-B-1) és kenyérszállító (SS2WN6-B-2) hûtõ-
konténerhez”címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés
mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt a SS2WN6-B-1 típusú hússzállító hûtõ-
konténert és SS2WN6-B-2 típusú kenyérszállító hûtõkon-
ténert alkalmazó, üzemeltetõ, karbantartó katonai szerve-
zetek mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói állomá-
nya részletesen, a logisztikai szakbeoszlást ellátó állo-
mány a beosztása ellátásához szükséges mértékben ismer-
je meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
fõigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

51/2012. (HK 13.) HM FHH
intézkedése

a „Kezelési és karbantartási utasítás vízszállító
felépítményhez (TA3)” címû fõnökségi kiadvány

hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, valamint a
szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 4. § (1) be-
kezdése alapján az „Kezelési és karbantartási utasítás víz-
szállító felépítményhez (TA3)” címû fõnökségi kiadvány
hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség TA3 tí-
pusú vízszállító felépítményt üzemeltetõ szervezeteire ter-
jed ki.

2. A „Kezelési és karbantartási utasítás vízszállító fel-
építményhez (TA3)”címû fõnökségi kiadványt ezen intéz-
kedés mellékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt a TA3 típusú vízszállító felépítményt al-
kalmazó, üzemeltetõ, karbantartó katonai szervezetek
mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantartói állománya
részletesen, a logisztikai szakbeoszlást ellátó állomány a
beosztása ellátásához szükséges mértékben ismerje meg.

4. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
fõigazgató

A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
fõigazgatójának

55/2012. (HK 13.) HM FHH
intézkedése

a tartós külszolgálatot teljesítõ személyek részére
a szolgálatteljesítés helyén beszerzett honvédségi,

valamint a tartósan bérelt jármûvek igénybevételének
sajátos szabályairól szóló 36/2010. (HK 9.) HM FLÜ

intézkedés hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján az
alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Hatályát veszti a tartós külszolgálatot teljesítõ szemé-
lyek részére a szolgálatteljesítés helyén beszerzett honvéd-
ségi, valamint a tartósan bérelt jármûvek igénybevételének
sajátos szabályairól szóló 36/2010. (HK 9.) HM FLÜ in-
tézkedés.

2. Ez az intézkedés az aláírást követõ napon lép hatályba,*
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
fõigazgató

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. október 11.
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Adószám:15701312-2-51 Szállító: Dunai Repülõgépgyár Zrt.

Adószám: 10773226-2-51
5 986 875 Ft + áfa 2012. 09. 26. 2012. 09. 26. 2013. 02. 28.

Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Beszerzési Igazgatóság

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ fél neve, azonosítója

A szerzõdés értéke
(nettó)

A szerzõdés
létrejöttének dátuma

A szerzõdés hatályba
lépésének dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási
szerzõdés

DCM irodai bútorzat beszerzése Balaton Bútor Kft. 26 995 526 Ft 2012. 10. 12. 2012. 10. 12. 2012. 11. 12.

Szállítási
szerzõdés

DCM irodai bútorzat beszerzése Linea Bútor Kft. 7 035 307 Ft 2012. 10. 12. 2012. 10. 12. 2012. 11. 12.

Szállítási
szerzõdés

Számítástechnikai eszközök beszerzése
(RAFT-AFTN) – Cluster

Nádor Rendszerház Kft.
(cg.: 0109074755)

18 685 334 Ft 2012. 10. 12. 2012. 10. 12. 2012. 10. 27.

Vállalkozási
szerzõdés

MH Ludovika Zászlóalj részére
gépjármûvezetõ képzés

Autópest V. Sebesség
Gépjármûvezetõ-képzõ Kft.

(cg.: 01 09 064964)
26 747 165 Ft 2012. 09. 28. 2012. 09. 28. 2013. 05. 31.

Szolgáltatási
szerzõdés

Mobil távközlési szolgáltatások
Magyar Telekom Nyrt.

(cg.: 01 10 041928)
49 173 228 Ft 2012. 09. 07. 2013. 07. 11. 2013. 07. 11.

Vállalkozási
szerzõdés

Személyi tolmácsolási feladatok
végrehajtása

INTERLEX Communications Kft.
(cg.: 01 09 667982)

42 000 000 Ft 2012. 09. 11. 2013. 06. 30. 2013. 06. 30.

Szállítási
szerzõdés

Szívmûtéteknél használt szívstabilizátor
és oxygenátor csõkészlettel

MedlineS Kft.
(cg.:13-09-082861)

29 200 000 Ft 2012. 09. 07. 2012. 09. 07. 2012. 10. 31.
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A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ fél neve, azonosítója

A szerzõdés értéke
(nettó)

A szerzõdés
létrejöttének dátuma

A szerzõdés hatályba
lépésének dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási
szerzõdés

Szívmûtéteknél használt szívstabilizátor
és oxygenátor csõkészlettel

Planmed Kft.
(cg.: 01-09-262000)

23 580 000 Ft 2012. 09. 07. 2012. 09. 07. 2012. 10. 31.

Magyar Honvédség Honvédkórház

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

Szerzõdést kötõ fél neve, azonosítója
(cégjegyzékszám)

A szerzõdés értéke (nettó
E Ft)

A szerzõdés létrejöttének
és hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejáratának
dátuma

Szállítási
Katonai elsõsegélycsomag

IFAK-beszerzések II
Medinspect Kft. 13-09-087078 5 902 2012. 09. 12. 2012. 12. 31.
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SZERVEZETI HÍREK

Magyar Honvédség Vezetési és Doktrinális Központ mb. törzsfõnökének tájékoztatója

„A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Doktrína 3. kiadás” címû kiadványt a honvédelmi miniszter úr 2012. szeptember
28-án jóváhagyta.
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren -
del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

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

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na-
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                               cég szerû aláírás
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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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Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
12.1774 – Lajosmizse

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


