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79/2012. (X. 31.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal
összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás
módosításáról 1411

80/2012. (XI. 13.)
HM utasítás

A hadfelszerelési együttmûködéssel összefüggõ feladatok végrehajtá-
sáról szóló 27/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról 1419

81/2012. (XI. 13.)
HM utasítás

A külföldi fegyveres erõket és állományukat, a nemzetközi katonai
parancsnokságokat, valamint a NATO Biztonsági Beruházási Progra-
mot megilletõ adómentességi igazolás kiállításával kapcsolatos fel-
adatokról 1420

82/2012. (XI. 13.)
HM utasítás

Egyes légügyi tárgyú HM utasítások módosításáról 1428

83/2012. (XI. 16.)
HM utasítás

A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésérõl és bejelentésének
rendjérõl 1428

84/2012. (XI. 23.)
HM utasítás

A 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl 1442

Államtitkári intézkedések

75/2012. (HK 14.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal feladatrendszerének
módosításával összefüggõ egyes szakmai feladatok végrehajtásáról 1443

77/2012. (HK 14.)
HM KÁT intézkedés

Az ÁROP 1.1.19. pályázati felhívásra benyújtott „Hatásvizsgálatok és
a kormányzati stratégiai irányítás rendszere egyes ágazati dokumentu-
mainak elkészítése, valamint alkalmazási gyakorlatának támogatása a
Honvédelmi Minisztériumban” címû projekt megvalósításával össze-
függõ egyes kérdésekrõl 1444

78/2012. (HK 14.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei feladatkörének
módosításával összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló 37/2012.
(HK 9.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról 1446

21/2012. (HK 14.)
HM VGHÁT szakutasítás

A 2003 M repülõhajózó hadi- (gyakorló-) védõöltözettel történõ ellá-
tás rendjérõl 1448

22/2012. (HK 14.)
HM VGHÁT szakutasítás

NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba
léptetésérõl 1450

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

317/2012. (HK 14.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédkórház szervezetének racionalizálásához kapcsolódó
feladatok végrehajtásáról 1453

318/2012. (HK 14.)
HVKF parancs

Az „ALAPOS BÁZIS 2012” rendszergyakorlat során települõ MH
stratégiai szintû vezetési elemek valós személyügyi biztosításáról szóló
307/2012. (HK 13.) HVKF parancs módosításáról 1453

322/2012. (HK 14.)
HVKF parancs

A 2012. november havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról 1453

327/2012. (HK 14.)
HVKF parancs

A 2013. évi Különleges Mûveleti Alapképzés elõkészítésérõl és vég-
rehajtásáról 1453

333/2012. (HK 14.)
HVKF parancs

A 2012. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról 1453

331/2012. (HK 14.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Doktrína Hierarchia 3. szintjén
elhelyezkedõ kiadványok felülvizsgálatáról 1453
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felkészülésének egyes feladatairól 1454

Fõnöki rendelkezések

5/2012. (HK 14.)
HVK LCSF szakutasítás

Az Önkéntes Tartalékos állomány 2012. évi felkészítési feladatai lo-
gisztikai támogatásáról szóló 3/2012. (HK 9.) HVK LCSF szakutasítás
módosításáról 1456

6/2012. (HK 14.)
HVK LCSF szakutasítás

A Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthetõ Híradó és Informatikai
Század megalakításáról, hadfelszerelése nemzeti célra történõ igény-
bevételérõl, mûveleti készenlét elérésérõl és alkalmazásának egyes
logisztikai támogatási feladatairól 1456

7/2012. (HK 14.)
HVK LCSF szakutasítás

A Magyar Honvédkórház racionalizálásához kapcsolódó logisztikai
feladatok végrehajtásáról 1456

9/2012. (HK 14.)
HVK HIICSF szakutasítás

A Minõsített Elektronikus Adatkezelõ Rendszer Üzemeltetés Biztonsági
Szabályzatára vonatkozó általános követelményekrõl 1456

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

A Minõsített Elektronikus Adatkezelõ Rendszer ellenõrzésére vonat-
kozó általános követelményekrõl 1457

412/2012. (HK 14.)
MH ÖHP intézkedés

A STANAG 2999 (9. kiadás) végrehajtásáról 1458

61/2012. (HK 14.)
HM FHH intézkedés

„Az üzemanyagok minõségbiztosítása” címû fõnökségi kiadvány ha-
tályba léptetésérõl 1458

63/2012. (HK 14.)
HM FHH intézkedés

A „Felhasználói útmutató az RF-6550M FALCON-III rádióprogra-
mozó alkalmazáshoz” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl 1459

64/2012. (HK 14.)
HM FHH intézkedés

Az „RF-300M-HV kezelõi lap” címû fõnökségi kiadvány hatályba
léptetésérõl 1459

65/2012. (HK 14.)
HM FHH intézkedés

Az „RF-6760W-HPW szoftver használati útmutató” címû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl 1460

Szerzõdések

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár 1461

MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis 1461

MH Légijármû Javítóüzem 1461

Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 1462

Szervezeti hírek

MH GEOSZ 2012. negyedik negyedévében megjelent fõnökségi kiadványok árai 1463

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítése 1463
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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
22/2012. (XI. 13.) HM

rendelete
a honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló

18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-
sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. ren-
delet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatköröm-
ben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterel-
nökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési mi-
niszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.
(XII. 18.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (1) bekez-
dés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A honvédségi szervezetek által üzemben tartott jármû-
vek tekintetében az MR, az R1., a közúti jármûvek környe-
zetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009.
(XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet (a to-
vábbiakban: R2.) és a díj ellenében végzett közúti áruto-
vábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autó-
busszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját
számlás személyszállítási tevékenységrõl, továbbá
az ezekkel összefüggõ jogszabályok módosításáról szóló
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)
elõírásait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkal-
mazni.”

2. §

Az R. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A Magyarország területén belföldi forgalom-

ban résztvevõ honvédségi autóbuszok tekintetében az R3.

a) 3. § (1) bekezdés d) pontja és 30. §-a szerinti közúti
személyszállítási igazolványra,

b) 33. §-a szerinti saját számlás menetlevélre
vonatkozó követelményeket nem kell alkalmazni.

(2) A honvédségi teherjármûvek tekintetében
a) az R3. 31. § (7) bekezdése szerinti nemzetközi egyez-

mény alapján kiadott engedélyre,
b) az R3. 33. §-a szerinti saját számlás menetlevélre,
c) az R3. 24. § (1) bekezdése szerinti jármû-tömeg-

bizonylatra,
vonatkozó követelményeket nem kell alkalmazni.”

3. §

Az R. 9/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A honvédségi teherjármûvek tekintetében az R3.

3. § (1) bekezdés b) pontja és 29. §-a szerinti közúti áru-
szállítási igazolványra vonatkozó követelményeket nem
kell alkalmazni.”

4. §

Az R. 23. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A honvédségi autóbusz akkor minõsíthetõ alkalmas-

nak, ha)

„b) az M3 kategóriájú autóbuszt tartós lassító fékkel (re-
tarder) látták el,”

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2012. december 4-én lép hatályba.

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

Az Országgyûlés
74/2012. (XI. 7.) OGY

határozata
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ

Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ
magyar katonai szerepvállalásról szóló

egyes kormányhatározatok módosításáról szóló
beszámoló elfogadásáról*

Az Országgyûlés az afganisztáni Nemzetközi Biztonsá-
gi Közremûködõ Erõk (ISAF) mûveleteiben történõ ma-
gyar katonai szerepvállalásról szóló 2113/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1315/2012.
(VIII. 30.) Korm. határozat, valamint a 2186/2008.
(XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1316/2012.
(VIII. 30.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámolót
elfogadja.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k., Dr. Tiba István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági
és Pénzügyi Hivatal 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 – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Honvédelmi
Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal alapító
okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. ja-
nuár 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1996. november 15.

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. november 5-i ülésnapján fogadta el.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Mi-
nisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal.

Rövidített megnevezése: HM KPH

3. A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest
XIII., Lehel u. 35–37.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Egyéb telephelyei: 1135 Budapest XIII., Aba u. 4., pos-

tacím: 1395 Budapest 62, Pf. 446.;
8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 2., postacím:

8001 Székesfehérvár, Pf. 154.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

HM Pénzügyi és Számviteli Szolgálat, 1135 Budapest
XIII., Lehel u. 35–37.

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

a) Logisztikai gazdálkodási feladatait a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) kijelölt önállóan mûködõ és
gazdálkodó költségvetési szerve látja el.

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

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 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 védelemgazdasá-
gért felelõs helyettes államtitkár 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.
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12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve

ár- és belvízvédelem).

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 állnak
jogviszonyban.

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

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a költ-
ségvetési szerv közvetlen irányítását végzõ minisztériumi
vezetõ részére.

17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénz-
ügyi Ügynökség költségvetési szerv alapításáról szóló
119/2006. (HK 23.) HM határozat, valamint a Honvédelmi
Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség ala-
pító okiratának módosításáról szóló 21/2008. (HK 6.) és
15/2009. (VI. 5.) HM határozat rendelkezései, az egyes
költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról
szóló 58/2009. (IX. 18.) HM határozat HM Közgazdasági
és Pénzügyi Ügynökség alapító okiratának módosítására
vonatkozó rendelkezései, az egyes költségvetési szervek
alapító okiratának módosításáról szóló 25/2010. (XII. 3.)
HM határozat HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal ala-
pító okiratának módosítására vonatkozó rendelkezései, to-
vábbá a 2010. november 22-én kelt, módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. szeptember 17.

Nyt. szám: 772–30/2012.

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

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi
Információs Központ 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 – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ
alapító okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
1999. április 15.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1969. szeptember 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ.

Rövidített megnevezése: MH GAVIK

3. A költségvetési szerv székhelye: 1106 Budapest,
Jászberényi út 39–45.

Postacíme: 1581 Budapest Pf. 12.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MH Vegyivédelmi Adatgyûjtõ Értékelõ és Tájékoztató
Fõközpont, 1106 Budapest X., Jászberényi út 39–45.

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

a) Egyes pénzügyi-gazdasági feladatait az MH önálló-
an mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli fel-
adatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve, további pénzügyi-gazdasági feladatait az MH
kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szerve látja el.

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

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

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.
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7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Ál-
lománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH ön-
álló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosí-
tott létszámkeretbe tartozik.

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

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

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

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási

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

ár- és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel;
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés;
854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító

egyéb képzés;
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ

nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás
a szakképzési évfolyamokon.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének javas-

lata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

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

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

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg a Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi In-
formációs Központ költségvetési szerv alapításáról szóló
39/2007. (HK 4.) HM határozat, valamint az egyes költ-
ségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról szóló
81/2007. (HK 11.) HM határozat MH Görgei Artúr Vegyi-
védelmi Információs Központ alapító okiratának módosí-
tására vonatkozó rendelkezései, a Magyar Honvédség
Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ alapító
okiratának módosításáról szóló 43/2009. (VI. 5.) és
10/2010. (VII. 28.) HM határozat rendelkezései, az egyes
költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról
szóló 14/2010. (IX. 28.) HM határozat MH Görgei Artúr
Vegyivédelmi Információs Központ alapító okiratának
módosítására vonatkozó rendelkezései, továbbá a 2010.
augusztus 30-án kelt, módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. szeptember 17.

Nyt. szám: 772–32/2012.

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

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred 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 – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
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szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred alapító ok-
iratát a következõk szerint adom ki.

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

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1950. április 15.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred.

Rövidített megnevezése: MH 12. ALRE

3. A költségvetési szerv székhelye: 9027 Gyõr-Likócs,
Laktanya utca 1.

Postacíme: 9002 Gyõr, Pf. 316.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár, 9027
Gyõr-Likócs, Laktanya utca 1.

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

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

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

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

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

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

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

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában,
és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban,
közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ
rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve

ár- és belvíz esetén).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének javas-

lata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

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

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

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Raké-
taezred költségvetési szerv alapításáról szóló 26/2007.
(HK 4.) HM határozat, valamint a Magyar Honvédség 12.
Arrabona Légvédelmi Rakétaezred alapító okiratának mó-
dosításáról szóló 76/2008. (HK 11.) és 45/2009. (VI. 5.)
HM határozat rendelkezései, az egyes költségvetési szer-
vek alapító okiratának módosításáról szóló 14/2010.
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(IX. 28.) HM határozat MH 12. Arrabona Légvédelmi Ra-
kétaezred alapító okiratának módosítására vonatkozó ren-
delkezései, továbbá a 2010. augusztus 30-án kelt, módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata hatá-
lyát veszti.

Budapest, 2012. szeptember 17.

Nyt. szám: 772–33/2012.

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

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség Légi Vezetési
és Irányítási Központ 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 – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség Légi Vezetési és Irányítási Központ alapító okira-
tát a következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
2011. február 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Légi Vezetési és Irányítási Központ.

Rövidített megnevezése: MH LVIK

3. A költségvetési szerv székhelye: 8200 Veszprém, Jókai
utca 31–33.

Postacíme: 8210 Veszprém, Pf. 2710.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok
székhelye:

A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Parancs-
nokságból (a továbbiakban: MH ÖHP) (8000 Székesfehér-
vár, Zámolyi út 2–6.) mint általános jogelõdbõl, továbbá
az MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezredbõl (8200

Veszprém, Jutasi út 93.), ezen költségvetési szervek egyes
szervezeti egységeinek kiválásával és azok egyes közfel-
adatainak további ellátására jött létre.

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

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

b) Logisztikai gazdasági feladatait az MH kijelölt önál-
lóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve látja el.

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

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

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

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH ÖHP parancsnokának
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

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

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában, és
a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, köz-
jogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ
rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

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

842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
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842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás;
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvál-

lalás béketámogató és válságkezelõ mûvele-
tekben;

842436 Légi közlekedés biztonsága;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevé-

kenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve

ár- és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének javas-

lata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

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

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

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg a 2010. december 23-án kelt, a Magyar Honvédség
Légi Vezetési és Irányítási Központ költségvetési szerv
alapításáról szóló 27/2010. (XII. 29.) HM határozattal ki-
adott alapító okiratának rendelkezései hatályukat vesztik.

Budapest, 2012. szeptember 17.

Nyt. szám: 772–36/2012.

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

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség 34. Bercsényi László
Különleges Mûveleti Zászlóalj 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 – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászló-
alj alapító okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
1997. szeptember 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1939. október 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvéd-
ség 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj.

Rövidített megnevezése: MH 34. BL KMZ

3. A költségvetési szerv székhelye: 5008 Szolnok, Kilián
György út 1.

Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 6.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MH 34. Bercsényi László Felderítõzászlóalj, 5008 Szolnok,
Kilián György út 1.

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

a) Egyes pénzügyi-gazdasági feladatait az MH önállóan
mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szer-
ve, további pénzügyi-gazdasági feladatait az MH kijelölt
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve
látja el.

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

c) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesztés-
hez, valamint a személyi állomány ellátásához szükséges
tárgyieszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan
mûködõ és gazdálkodó, az ingatlanfenntartási és -üzemel-
tetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve látja el.
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6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású katonai
szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkereté-
bõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek
részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

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

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában, és
a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, köz-
jogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ
rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevé-

kenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve

ár- és belvízvédelem);
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás béketámogató és válságkezelõ mûveletek-
ben;

842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének javas-

lata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

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

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

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg a Magyar Honvédség 34. Bercsényi László Különleges
Mûveleti Zászlóalj költségvetési szerv alapításáról szóló
36/2007. (HK 4.) HM határozat, valamint az egyes költ-
ségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról szóló
81/2007. (HK 11.) HM határozat MH 34. Bercsényi Lász-
ló Különleges Mûveleti Zászlóalj alapító okiratának mó-
dosítására vonatkozó rendelkezései, a Magyar Honvédség
34. Bercsényi László Különleges Mûveleti Zászlóalj ala-
pító okiratának módosításáról szóló 35/2009. (VI. 5.) HM
határozat rendelkezései, az egyes költségvetési szervek
alapító okiratának módosításáról szóló 3/2010. (IV. 28.) és
14/2010. (IX. 28.) HM határozat MH 34. Bercsényi László
Különleges Mûveleti Zászlóalj alapító okiratának módosí-
tására vonatkozó rendelkezései, továbbá a 2010. augusztus
30-án kelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. szeptember 17.

Nyt. szám: 772–38/2012.

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

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség Béketámogató
Kiképzõ Központ 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 – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
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ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség Béketámogató Kiképzõ Központ alapító okiratát a
következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
2004. május 27.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Béketámogató Kiképzõ Központ.

Rövidített megnevezése: MH BTKK

3. A költségvetési szerv székhelye: 5000 Szolnok, Szé-
chenyi krt. 24.

Postacíme: 5005 Szolnok, Pf. 56.

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

a) Egyes pénzügyi-gazdasági feladatait az MH önállóan
mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szer-
ve, további pénzügyi-gazdasági feladatait az MH kije-
lölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve
látja el.

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

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

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

6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású katonai
szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkereté-
bõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek
részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

7. 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.

8. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10. 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, köz-
jogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ
rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve

ár- és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés.

12. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének javas-

lata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

13. 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.

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

15. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

16. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg a Magyar Honvédség Béketámogató Kiképzõ Központ
költségvetési szerv alapításáról szóló 40/2007. (HK 4.)
HM határozat, valamint a Magyar Honvédség Béketámo-
gató Kiképzõ Központ alapító okiratának módosításáról
szóló 112/2007. (HK 16.) és 42/2009. (VI. 5.) HM határo-
zat rendelkezései, az egyes költségvetési szervek alapító
okiratának módosításáról szóló 58/2009. (IX. 18.) és
14/2010. (IX. 28.) HM határozat MH Béketámogató Ki-
képzõ Központ alapító okiratának módosítására vonatko-
zó rendelkezései, továbbá a 2010. augusztus 30-án kelt,
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módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító ok-
irata hatályát veszti.

Budapest, 2012. szeptember 17.

Nyt. szám: 772–40/2012.
A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér
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 – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség Pápa Bázisrepülõtér alapító okiratát a következõk
szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
2001. július 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1950. november 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Pápa Bázisrepülõtér.

Rövidített megnevezése: MH PBRT

3. A költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Vaszari
út 101.

Postacíme: 8501 Pápa, Pf. 35.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MH 47. Pápa Harcászati Repülõezred, 8500 Pápa, Va-
szari út 101.

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

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

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

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

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású katonai
szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkereté-
bõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek
részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

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

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában, és
a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, köz-
jogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ
rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevé-

kenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve

ár- és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: bázisparancsnok;
b) a bázisparancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének

javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és
menti fel.

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

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

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

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

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér költségveté-
si szerv alapításáról szóló 42/2007. (HK 4.) HM határozat,
valamint a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér alapí-
tó okiratának módosításáról szóló 34/2008. (HK 8.),
2/2009. (I. 30.) és 47/2009. (VI. 5.) HM határozat rendel-
kezései, az egyes költségvetési szervek alapító okiratának
módosításáról szóló 3/2010. (IV. 28.) és 14/2010. (IX. 28.)
HM határozat MH Pápa Bázisrepülõtér alapító okiratának
módosítására vonatkozó rendelkezései, továbbá a 2010.
augusztus 30-án kelt, módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. szeptember 17.

Nyt. szám: 772–41/2012.
A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes
Zászlóalj 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 – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.

(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj alapító okiratát a
következõk szerint adom ki.

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

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1992. szeptember 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj.

Rövidített megnevezése: MH 25/88. k. ve. z.

3. A költségvetési szerv székhelye: 5008 Szolnok, Kilián
György út 1.

Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 31.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MH 1. Könnyû Vegyes Ezred, 5000 Szolnok, Thököly
út 86.

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

a) Egyes pénzügyi-gazdasági feladatait az MH önállóan
mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szer-
ve, további pénzügyi-gazdasági feladatait az MH kijelölt
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve látja
el.

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

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

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

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású katonai
szervezet. Állománya az MH költségvetési létszámkereté-
bõl az MH önálló állománytáblás szervezetek és szervek
részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

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

laton utca 7–11.
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9. A költségvetési szerv az MH 25. Klapka György Lö-
vészdandár parancsnokának közvetlen szolgálati aláren-
deltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

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

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában,
és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban,
közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ
rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvál-

lalás béketámogató és válságkezelõ mûvele-
tekben;

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevé-
kenységek;

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

842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének javas-

lata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

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

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

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az
MH ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejû-
leg a Magyar Honvédség 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj
költségvetési szerv alapításáról szóló 33/2007. (HK 4.)
HM határozat, valamint a Magyar Honvédség 25/88.

Könnyû Vegyes Zászlóalj alapító okiratának módosításá-
ról szóló 34/2009. (VI. 5.) HM határozat rendelkezései, az
egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítá-
sáról szóló 58/2009. (IX. 18.), 3/2010. (IV. 28.) és
14/2010. (IX. 28.) HM határozat MH 25/88. Könnyû Ve-
gyes Zászlóalj alapító okiratának módosítására vonatkozó
rendelkezései, továbbá a 2010. augusztus 30-án kelt, mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
hatályát veszti.

Budapest, 2012. szeptember 17.

Nyt. szám: 772–42/2012.

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

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis
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 – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség 86. Szolnok Helikopter Bázis alapító okiratát (a to-
vábbiakban: Alapító Okirat) a következõk szerint adom ki.

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

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1958. december 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség 86. Szolnok Helikopter Bázis.

Rövidített megnevezése: MH 86. SZHB

3. A költségvetési szerv székhelye: 5008 Szolnok,
Szandaszõlõs, Kilián út 1.

Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 5.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MH 86. Szolnok Helikopter Ezred, 5008 Szolnok, Szan-
daszõlõs, Kilián u. 1.
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5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

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

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

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

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, dandár jogállású katonai szervezet.
Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH
önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biz-
tosított létszámkeretbe tartozik.

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

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

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában,
és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban,
közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ
rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás béketámogató és válságkezelõ mûveletek-
ben;

842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevé-

kenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: bázisparancsnok;

b) a bázisparancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének
javaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és
menti fel.

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

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

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

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

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és egyidejûleg hatá-
lyát veszti a 2011. június 22-én aláírt, 144–17/2011. szá-
mú, egységes szerkezetû Alapító Okirat.

Budapest, 2012. szeptember 17.

Nyt. szám: 772–46/2012.

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

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész
és Hadihajós Ezred 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 – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred alapító
okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következõk
szerint adom ki.
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1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
2007. március 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1945. szeptember 28.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred.

Rövidített megnevezése: MH 1. HTHE

3. A költségvetési szerv székhelye: 1153 Budapest XV.,
Szentmihályi út 107.

Postacíme: 1616 Budapest, Pf. 336.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred, 1153
Budapest XV., Szentmihályi út 107.

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

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

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

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

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

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

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

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

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában, és
a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, köz-
jogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belsõ
rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem);
842191 Katonai diplomáciai tevékenység.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata

alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

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

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

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

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

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ bejegyzés napján lép hatályba, és egyidejûleg hatá-
lyát veszti a 2011. március 31-én aláírt, 144–14/2011. szá-
mú, egységes szerkezetû Alapító Okirat.

Budapest, 2012. szeptember 17.

Nyt. szám: 772–44/2012.

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

HM közigazgatási államtitkár
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
78/2012. (X. 31.) HM

utasítása
egyes HM utasítások módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti ele-
mei feladatkörének módosításával összefüggõ feladatok-
ról szóló 37/2012. (V. 31.) HM utasítás (a továbbiakban:
utasítás1) 8. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A HM Miniszteri Kabinet feladatrendszerébõl ki-
kerül a Parlamenti Iroda és a Katonai Hagyományõrzõ és
Hadisírgondozó Osztály.

(5) A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság feladat-
rendszere és létszáma kiegészül a Parlamenti Iroda felada-
taival és az azok ellátásához szükséges szakállománnyal,
továbbá feladatrendszerébõl kikerül a Társadalmi Kapcso-
latok Iroda és annak feladatai.”

(2) Az utasítás1 8. §-a a következõ (5a) bekezdéssel
egészül ki:

„(5a) A HM Miniszteri Kabinet hagyományõrzéssel a
katonai emlékhely-, hadisír- és hadigondozással kapcsola-
tos, illetve a HM Parlamenti Államtitkári Titkárság társa-
dalmi szervezetekkel való kapcsolattartással összefüggõ
feladatokat ellátó szervezeti egységeibõl, a HM Humánpo-
litikai Fõosztály társadalmi szervek támogatásával kap-
csolatos és a nemzetközi egyezményekben elõírt kötele-
zettségek alapján kötendõ közoktatási megállapodás elõ-
irányzatokkal történõ gazdálkodással, továbbá a Katona-
suli programmal összefüggõ feladatokat ellátó személyi
állományából – a parlamenti államtitkár közvetlen irányí-
tása alatt – új HM szervként létrehozásra kerül a HM Tár-
sadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fõosztály
(a továbbiakban: HM TKHKF).”

(3) Az utasítás1
a) 3. § (2) bekezdésében a „2012. november 15.” szö-

vegrész helyébe a „2012. december 1.”,
b) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „45 fõ” szövegrész

helyébe a „30 fõ”,
c) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a „17 fõ” szövegrész

helyébe a „33 fõ”,

d) 5. § (2) bekezdés c) pontjában a „99 fõ” szövegrész
helyébe a „98 fõ”,

e) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „2012. október 9-ig”
szövegrész helyébe az „az egyes HM utasítások módosítá-
sáról szóló 78/2012. (X. 31.) HM utasítás (a továbbiakban:
Mód. Ut.) hatálybalépését követõ napig”,

f) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „2012. október 10-ig”
szövegrész helyébe az „a Mód. Ut. hatálybalépését követõ
második napig”,

g) 7. § (1) bekezdés c) pontjában a „2012. október
11-ig” szövegrész helyébe az „a Mód. Ut. hatálybalépését
követõ harmadik napig”,

h) 7. § (1) bekezdés d) pontjában a „2012. október
16-ig” szövegrész helyébe a „Mód. Ut. hatálybalépését kö-
vetõ harmadik napig”,

i) 7. § (4) bekezdésében a „2012. november 15.” szö-
vegrész helyébe a „2012. december 1.”,

j) 8. § (6) bekezdésében a „szakfeladatokkal és az azok
ellátásához szükséges szakállománnyal” szövegrész he-
lyébe a „szakfeladatokkal és a szakfeladatokat ellátó Köz-
szolgálati Irodával, valamint annak személyi állomá-
nyával”,

k) 8. § (7) bekezdésében a „HM Személyügyi Osztály”
szövegrész helyébe a „HM Személyügyi Osztály, valamint
a társadalmi szervek támogatásával kapcsolatos és a nem-
zetközi egyezményekben elõírt kötelezettségek alapján
kötendõ közoktatási megállapodás elõirányzatokkal törté-
nõ gazdálkodással, továbbá a Katonasuli programmal
összefüggõ feladatok”,

l) 8. § (7) bekezdésében az „(a továbbiakban: HVK
SZCSF)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: HVK
SZCSF) és a HM TKHKF”
szöveg lép.

2. §

(1) A Magyar Honvédség Honvédkórház szervezeti
racionalizálásának elrendelésérõl szóló 66/2012. (IX. 14.)
HM utasítás (a továbbiakban: utasítás2) az 1. §-t követõen
a következõ 1/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel
egészül ki:

„1. Általános rendelkezések

1/A. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), továbbá a feladat-végrehajtásban
érintett, a honvédelemért felelõs miniszter (a továb-
biakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó és
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szer-
vezetekre terjed ki.”
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(2) Az utasítás2 a 2. §-t követõen a következõ
2/A–2/D. §-okkal és alcímekkel egészül ki:

„2/A. § Az 1. §-ban meghatározott feladat az MH Hon-
védkórház rendszeresített létszámának korrekciójával, fel-
adatrendszerének funkcionális egységekre történõ szétvá-
lasztásával, a 4. sz. Verõcei telephely kiürítésével és a Ve-
rõcei Betegotthon, továbbá a 12. sz. telephelyen mûködõ
Alkalmasság-vizsgáló Intézet 9. sz. Kecskeméti telephely-
re történõ – a HVKF által jóváhagyott külön terv szerinti –
átköltöztetésével kerül végrehajtásra.

2/B. § (1) A szervezési idõszak
a) kezdete: 2012. november 1.;
b) befejezése: 2013. október 31.
(2) Az MH Honvédkórház megnevezése 2013. február

1-jei hatállyal MH Katona Egészségügyi Központ (a továb-
biakban: MH KEK) megnevezésre módosul.

(3) Az MH Honvédkórház átalakításának és az MH
KEK új szervezeti rend szerinti mûködésének kezdõnapja:
2013. február 1.

2. Mûködési alapokmányok elõkészítése

2/C. § (1) A jelen utasításban meghatározott szervezeti
változással összefüggõ feladatok végrehajtására a honvé-
delmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és sza-
bályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás vonat-
kozó rendelkezései az irányadóak.

(2) Az MH KEK új állománytábláját a miniszteri biztos
kinevezésérõl szóló 51/2012. (VII. 19.) HM utasítás 2. §
(1) bekezdésében foglalt feladatra figyelemmel az MH
Honvédkórház átvilágításáért felelõs miniszteri biztos ja-
vaslata alapján a munkaköri jegyzékekrõl és az állomány-
táblákról szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás sze-
rinti eljárásrendben és az MH Honvédkórház parancsnoká-
val együttmûködésben – a HVK Haderõtervezési Csoport-
fõnökség készíti elõ az alábbi határidõk betartásával:

a) a tervezet elõkészítése, egyeztetése és felterjesztése
jóváhagyásra 2012. december 14-ig;

b) a jóváhagyott okmányok kiadása 2012. december
31-ig.

3. Záró rendelkezések

2/D. § (1) A jelen utasításban meghatározottakhoz kap-
csolódó szakfeladatokat a közigazgatási államtitkár és a
Honvéd Vezérkar fõnöke együttes intézkedésben szabá-
lyozza. Az együttes intézkedés tervezetét a HM tervezési és
koordinációs fõosztályvezetõ az egyes HM utasítások mó-
dosításáról szóló 78/2012. (X. 31.) HM utasítás (a továb-
biakban: Mód. Ut.) hatálybalépését követõ 14 napon belül
készíti elõ.

(2) A Honvéd Vezérkar fõnöke a szolgálati alárendelt-
ségébe tartozó, ezen utasításban meghatározott feladatok
végrehajtásában érintett MH katonai szervezetek részletes
feladatainak szabályozására és az MH Hadrendjének mó-
dosítására a Mód. Ut. hatálybalépését követõ 8 munka-
napon belül intézkedik.

(3) Az MH Honvédkórház feladatrendszerének funkci-
onális egységekre történõ szétválasztása következtében
szükségessé váló új jogszabály és közjogi szervezetszabá-
lyozó eszköz-tervezeteket, valamint jogszabály és közjogi
szervezetszabályozó eszköz-módosítások tervezeteit az
érintett HM szervek a Mód. Ut. hatálybalépését követõ
45. napig készítik elõ és azokat egyeztetésre megküldik a
HM Jogi Fõosztály részére. A tervezetek elõkészítése so-
rán az érintett HM szervek vezetõi kiemelt figyelmet fordí-
tanak arra, hogy a szabályozók az MH KEK új szervezeti
rend szerinti mûködésével párhuzamosan hatályba lép-
jenek.

(4) Az MH Honvédkórház szervezési racionalizálásá-
nak végrehajtásával összefüggõ erõforrás-tervet a honvé-
delmi szervezetek a 2013–2016. évi rövid távú terv össze-
állítása érdekében a HM Gazdasági Tervezési és Szabá-
lyozási Fõosztály által kiadott keretszámokon belül elkü-
lönítve tervezik.”

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
79/2012. (X. 31.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási

támogatásokkal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló
26/2010. (II. 26.) 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, figyelemmel az (5) bekez-
dés a) pont ag) alpontjára és a Honvédelmi Minisztérium
által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009.
(XII. 29.) HM rendelet 239. §-ára, a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási
támogatásokkal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló
26/2010. (II. 26.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. §
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(1) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szer-
vezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervek), az általuk megalakított lakásbizott-
ságra, továbbá a lakóházkezelõ szervekre terjed ki.”

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

„(3) Jelen utasítás alkalmazásában
a) HM központi pénzügyi és számviteli szerv: a HM

Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal;
b) illetményszámfejtõ szerv: a HM Közgazdasági és

Pénzügyi Hivatal illetmény-számfejtési feladatokat ellátó
belsõ szervezeti egysége;

c) HM központi lakásgazdálkodási szerv: a HM Hadfel-
szerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály,

d) lakáscélú támogatási szerv: a HM Fegyverzeti és
Hadbiztosi Hivatal Lakáscélú Támogatási Osztály;

e) helyi lakásgazdálkodási szerv: az önálló lakásgazdál-
kodást folytató, a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott
lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM
rendeletben (a továbbiakban: R.) kijelölt helyõrség-pa-
rancsnokság, Budapesten a fõvárosi helyi lakásgazdálko-
dási szerv,

f) fõvárosi helyi lakásgazdálkodási szerv: a HM Fegy-
verzeti és Hadbiztosi Hivatal Budapesti Lakásgazdálkodási
Osztály,

g) HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv: a HM
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Infrastrukturális Igaz-
gatóság;

h) lakóházkezelõ: az állami tulajdonú HM vagyonkeze-
lõi jogú lakóépületek, lakások és nem lakáscélú helyiségek
üzemeltetési, fenntartási, karbahelyezési feladatait ellátó
HM szerv.”

2. §

Az Ut. 7. §-a a következõ (7)–(8) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) Amennyiben határozatlan idõtartamra vagy vala-
mely feltétel bekövetkezéséig szóló lakásjuttatásra szóló
felmentõ döntés nem hozható, a HM Központi Lakásbi-
zottság HM rendelkezésû lakás legfeljebb két év meghatá-
rozott idõtartamra történõ bérbeadását is engedélyezheti.

(8) A HM rendelkezésû lakásra való jogosultság vizsgá-
latakor nem lehet a lakás elidegenítésének tekinteni azt, ha
a kérelmezõnek a szolgálati helye szerinti településen
vagy annak vonzáskörzetében az R. szerint megállapított
jogos igényének megfelelõ, beköltözhetõ lakás tulajdon-
joga bírósági vagy hatósági árverezés eredményeképpen
szûnt meg.”

3. §

Az Ut. 10. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A lakásigénylés benyújtása szempontjából:)

„c) a lakáscélú támogatási szerv és a fõvárosi helyi lakás-
gazdálkodási szerv vezetõi e szervezeti egységek vezetõi,
valamint helyetteseik.”

4. §

Az Ut. 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) Pótbesorolást alkalmazni
a) akkor lehet, ha a tárgyévben legalább 10 olyan sze-

mély nyújtja be a lakásigénylést, akinek az áthelyezését az
R. szerint haderõ-átalakítással összefüggõ, helyõrségvál-
tással együtt járó áthelyezésnek kell tekinteni, vagy

b) azon települések vonatkozásában lehet, amelyekben
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegeníté-
sükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény) alapján
rendeltetésszerû használatra alkalmas, üres lakások száma
meghaladja az ottani településen lévõ HM rendelkezésû
lakás juttatása iránti igénylések számát.”

5. §

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

„(1) A HM rendelkezésû lakás bérlõkiválasztási jogá-
nak meghatározott idõtartamú megszerzése iránti kérelmet
az illetékes helyi lakásgazdálkodási szerv érdemi javaslata
alapján a HM központi lakásgazdálkodási szerv terjeszti
elõ döntésre a miniszternek. Engedélyezés esetén a megál-
lapodást a HM központi lakásgazdálkodási szerv köti meg
a bérlõkiválasztási jogot szerzõ féllel.”

6. §

Az Ut. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A részleges lakásfelújítási átalány mértékének szá-
mítási alapja: 5800 Ft/m2.”

7. §

(1) Az Ut. 32. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Ha a lakásbérlet közös megegyezéssel történõ meg-

szüntetésekor a felek az R. alapján kiürítési vagy cseretérí-
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tésben is megállapodnak, a szerzõdésnek az (1) bekezdés-

ben foglaltakon túl tartalmaznia kell:]

„e) azt a feltételt, hogy a megállapodáshoz a HM köz-
ponti lakásgazdálkodási szerv jóváhagyása szükséges, aki
a térítés összegét – számítási hiba vagy elírás esetén – mó-
dosíthatja,”

(2) Az Ut. 32. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal
egészül ki:

[Ha a lakásbérlet közös megegyezéssel történõ meg-

szüntetésekor a felek az R. alapján kiürítési vagy cseretérí-

tésben is megállapodnak, a szerzõdésnek az (1) bekezdésben

foglaltakon túl tartalmaznia kell:]

„f) azt, hogy ha a megállapodást a HM központi lakás-
gazdálkodási szerv jóváhagyja, a megállapodás a jóváha-
gyott tartalomnak megfelelõen a szerzõdéskötés dátumától
válik hatályossá.”

8. §

Az Ut. 33. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Ha a térítésrõl a felek a 32. § (4) bekezdése szerint
állapodnak meg, a megállapodást 5 példányban kell elké-
szíteni és jóváhagyásra a HM központi lakásgazdálkodási
szervhez megküldeni a megszüntetett lakásbérleti szerzõ-
dés, a lakás visszaadásáról szóló igazolás, valamint a bér-
beadó és bérlõ közötti, a bérletet megszüntetõ szerzõdés
csatolásával.”

9. §

Az Ut. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„34. § Ha az önkormányzati tulajdonú, ismételten gya-

korolható HM bérlõkiválasztási jogú lakás bérleti szerzõ-
désének megszüntetésekor a bérbeadó és a bérlõ pénzbeli
térítésben is megállapodott, a bérlõ részére kifizetett
összegnek a helyi önkormányzat javára történõ visszatérí-
tése iránt – a jóváhagyott megállapodás alapján – a lakás-
célú támogatási szerv intézkedik.”

10. §

Az Ut. 36. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A szerzõdés alapján a kiürítési vagy cseretérítés ki-
fizetésére a megszûnt vagy megszüntetett bérlet tárgyát
képezõ lakás tényleges kiürítését és visszaadását követõen
kerülhet sor. A lakáscélú támogatási szerv a jóváhagyott
szerzõdés kézhezvételétõl – amennyiben a lakás vissza-
adására utóbb kerül sor, az azt tanúsító igazolás beérkezé-
sétõl – számított 15 napon belül, a jogosult írásbeli értesí-
tése mellett gondoskodik a térítés kifizetésérõl.”

11. §

Az Ut. 37. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) Ha a HM mint vagyonkezelõ, jogszabály alapján
fennálló helytállási kötelezettsége keretében a bérlõ mint
fogyasztó által felhalmozott díjtartozás összege a közüze-
mi szolgáltató részére megfizetésre került, a bérleti szerzõ-
dés felmondásától nem lehet eltekinteni. Amennyiben a la-
kástörvény szerinti külön felszólítás nélküli felmondás
nem eszközölhetõ, az esetben a bérbeadónak a bérlõt köz-
üzemi díj tartozása címén, határidõ kitûzésével a HM által
helytállt összeg egyösszegû megfizetésére kell felszólíta-
nia, s a fizetési határidõ eredménytelen lejártát követõen
kell a felmondást megtennie. A tartozást a helytállási köte-
lezettség alapján megfizetõ honvédelmi szervnek a helyi
lakásgazdálkodási szerv bérleti szerzõdés felmondása ér-
dekében történõ értesítésén túl – a honvédelmi szervezetek
jogi képviseletérõl szóló HM rendelet alapján – kezdemé-
nyeznie kell a lakásügyi, lakhatástámogatási perekben a
HM képviseletében eljáró honvédelmi szervnél a pénzkö-
vetelés visszatérítésére, behajtására irányuló jogi eljárás
megindítását is.”

12. §

Az Ut. 38. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a bérleti szerzõdés a lakástörvény

alapján külön bérbeadói felszólítás nélkül is felmondható,
a felmondó nyilatkozatot írásban, a felmondást megala-
pozó tény, körülmény tudomásra jutását követõ 8 napon
közölni kell a bérlõvel.”

13. §

Az Ut. 43. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A jogcím nélküli lakáshasználati díjat az esetben is
a jogcím nélküli használat kezdetétõl kell megállapítani,
ha a jogcím nélküli használat keletkezésérõl – így különö-
sen a bérleti szerzõdés megszûnésérõl, megszüntetésérõl –
a bérbeadó helyi lakásgazdálkodási szerv csak késõbb sze-
rez tudomást. Ez a rendelkezés az irányadó a lakáshaszná-
lati díj R. szerinti emelése esetében is.

(4) Önkényes lakásfoglalás esetén az R. és az utasítás
megfelelõ elhelyezésre nem jogosult jogcím nélküli lakás-
használókra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal,
hogy a lakás kiürítésére a lakástörvény 90/A. §-a szerinti
hatósági eljárást, vagy a bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 183–184. §-a
szerinti nemperes eljárást haladéktalanul kezdeményezni
kell. A Vht. szerinti eljárást haladéktalanul kezdeményez-
ni kell a határozott idõtartamra szólóan bérbe adott HM
vagyonkezelésû lakás, szállóférõhely, nem lakás céljára
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szolgáló helyiség és személygépkocsi-tároló bérletének
lejártát követõen is.”

14. §

(1) Az Ut. 56. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A megállapodásban a lakbértartozás legfeljebb
12 havi, egyenlõ részletben történõ megfizetése köthetõ ki.
A 12 havinál hosszabb törlesztést tartalmazó megállapo-
dás kizárólag a HM központi lakásgazdálkodási szerv ve-
zetõjének elõzetes engedélyével köthetõ. A 24 havinál
hosszabb részletfizetést tartalmazó megállapodás megkö-
tése nem engedélyezhetõ. A megállapodásban rögzíteni
kell, hogy a megállapított részletet a tárgyhavi lakbérrel
együtt kell megfizetni.

(7) A részletfizetési megállapodásnak tartalmaznia kell
azt, hogy amennyiben az adós a megállapodásban megha-
tározott törlesztõ részletet határidõre nem fizeti meg, a hát-
ralékos tartozás teljes összege a részletfizetésre megállapí-
tott és elmulasztott határidõtõl esedékessé válik. E rendel-
kezést megfelelõen alkalmazni kell a 68. § és 97. § szerint
kötött részletfizetési megállapodásokat illetõen is.”

(2) Az Ut. 56. §-a a következõ (8)–(9) bekezdéssel
egészül ki:

„(8) A lakásbérleti szerzõdés megszûnését, megszünte-
tését követõen – az 57. § (4) bekezdésben foglalt kivétellel –
a fennálló követelés részletekben történõ, a megszûnt bér-
let helyreállítása nélküli teljesítésére megállapodást
– a (2)–(7) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével –
a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv köthet.

(9) Az (1)–(8) bekezdéseket megfelelõen kell alkalmaz-
ni a szállóférõhelyek és személygépkocsi-tárolókra felhal-
mozott bérleti díj rendezésével összefüggésben is azzal,
hogy az adóssal a tartozás legfeljebb 6 havi, egyenlõ rész-
letekben történõ megfizetésére köthetõ megállapodás.”

15. §

Az Ut. 68. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vételárhátralék megfizetésével késedelembe

esett személlyel, indokolt kérelmére a teljes hátralékos tar-
tozás rendezésére a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó
szerv részletfizetési megállapodást köthet. A megállapo-
dásban – a tárgyhavi törlesztõrészlet megfizetése mellett –,
amennyiben a hátralékos tartozás a 100 000 Ft-ot nem ha-
ladja meg legfeljebb 6, minden egyéb esetben legfeljebb
12 havi egyenlõ részletben történõ megfizetés köthetõ ki.”

16. §

Az Ut. 79. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(Az adásvételi szerzõdést az érvényes létrejöttét követõ

30 napon belül meg kell küldeni a)

„d) HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szervnek.”

17. §

Az Ut. 83. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az igénylõ hiányában üresen álló önkormányzati
tulajdonú HM rendelkezésû lakás bérlõkijelölési vagy is-
mételten gyakorolható bérlõkiválasztási jogáról történõ le-
mondást a helyi lakásgazdálkodási szerv kezdeményezhe-
ti. A javaslat alapján a HM központi lakásgazdálkodási
szerv – szükség esetén a HM vagyonkezelõi feladatokat el-
látó szerv bevonásával – folytatja le a tárgyalásokat az ön-
kormányzattal vagy a rendelkezési jogot megszerezni kí-
vánó más féllel.

(2) A miniszteri döntés elõkészítésérõl a HM központi
lakásgazdálkodási szerv gondoskodik. Engedélyezés ese-
tén a megállapodást a HM központi lakásgazdálkodási
szerv köti meg az önkormányzattal vagy a rendelkezési jo-
got megszerzõ más féllel. A megállapodás hatálybalépésé-
hez a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtit-
kár jóváhagyása szükséges.”

18. §

Az Ut. 85. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az ideiglenes szállóelhelyezés külön

jogszabály, így különösen önkormányzati rendelet alapján
idegenforgalmi adó hatálya alá tartozik, úgy a bérleti,
használati díjon és annak áfatartalmán túl az idegenforgal-
mi adó mértékét is meg kell állapítani, illetve ki kell szám-
lázni.”

19. §

Az Ut. 86. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„86. § (1) A lakáselidegenítés pénzforgalmának lebo-

nyolítására szolgáló számla vezetésére a kiválasztott pénz-
intézettel a megállapodást a HM vagyonkezelõi feladato-
kat ellátó szerv a HM központi lakásgazdálkodási szerv
elõzetes hozzájárulásával köti meg.

(2) A lakáscélú támogatás pénzforgalmának lebonyolí-
tására szolgáló számla vezetésére a kiválasztott pénzinté-
zettel a megállapodást a lakáscélú támogatási szerv a HM
központi lakásgazdálkodási szerv elõzetes hozzájárulásá-
val köti meg.

(3) A pénzforgalmi számlák egyenlegének alakulásáról
a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv és a lakáscélú
támogatási szerv negyedévente írásban számol be a HM
központi lakásgazdálkodási szervnek.”
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20. §

Az Ut. a következõ 90/A. §-sal egészül ki:
„90/A. § (1) A lakáscélú támogatás iránti igénylést a be-

érkezés sorrendjében, az ügyviteli szabályok szerint nyil-
vántartásba kell venni. A nem jogosulttól származó kérel-
met – az errõl szóló tájékoztatás megtételével – nyilvántar-
tásba vétel nélkül azonnal vissza kell küldeni.

(2) Besorolni a formailag és tartalmilag hiánytalan, ér-
demben azonnal elbírálható nyilvántartásba vett igénylést
lehet.

(3) A nyilvántartásba vett, de be nem sorolható hiányos
igénylést (a továbbiakban: hiányos igénylés) benyújtott
kérelmezõket az R.-ben meghatározott teljesítési határidõ
kitûzésével hiánypótlásra kell felhívni.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívásnak tar-
talmaznia kell

a) az érdemi elbíráláshoz szükséges cselekmények meg-
tételét, valamint az azt igazoló okiratok benyújtásának kö-
telezettségét,

b) a várható teljesítés negyedéves pontossággal történõ
megjelölését,

c) az arról szóló értesítést, hogy a hiánypótlási felhívás-
ban megjelölt teljesítési idõ nem minõsül a honvédelmi
szervet terhelõ kötelezettségvállalásnak,

d) az arról szóló értesítést, hogy a megjelölt teljesítési
idõ az azt követõen benyújtott hiánytalan kérelmek azon-
nali teljesíthetõsége miatt, továbbá a hiánypótlás benyújtá-
sának idõpontjától függõen módosulhat,

e) a hiánypótlási kötelezettség elmulasztása esetén a
(7) bekezdés szerinti jogkövetkezményre történõ figyel-
mezetést, valamint

f) az ügy szempontjából lényeges egyéb tényeket, kö-
rülményeket.

(5) A besorolásról történõ értesítésben az igénylõ fi-
gyelmét fel kell hívni arra, hogy a besorolás és a közölt tel-
jesítési határidõ közötti idõszakban köteles a lakáscélú tá-
mogatási szervnél minden olyan változást bejelenteni,
amely a lakáscélú támogatás iránti igénylésében foglalta-
kat érdemben érinti. Amennyiben a lakáscélú támogatási
szerzõdés aláírását követõen jut a lakáscélú támogatási
szerv tudomására olyan körülmény, mely lakáscélú támo-
gatás nyújtását kizárta volna, a támogatás felmondására az
R. 201. § (2) bekezdés b) pontja alapján intézkedni kell.

(6) A hiánypótlási határidõ csak az R.-ben meghatáro-
zottak szerint hosszabbítható meg.

(7) A hiánypótlás teljesítése esetén az igénylést a hiány-
pótlás beérkezésének idõpontjával kell besorolni. A konk-
rét teljesítési határidõt – a rendelkezésre álló pénzügyi for-
rások függvényében – a besorolt igénylõkkel lehet közöl-
ni. Az ugyanazon a napon érkeztetett hiánypótlás esetén a
besorolhatóvá vált kérelmek egymás közötti sorrendjében az
eredeti kérelmek benyújtásának idõpontjai az irányadóak.

(8) A hiánypótlásra kitûzött határidõ eredménytelen el-
telte után a hiányos igénylést a nyilvántartásból törölni
kell és rövid indokolással ellátva vissza kell küldeni azzal
az értesítéssel, hogy a lakáscélú támogatás iránti igénylés
jogszabályi feltételeinek változatlan fennállása esetén – a
nyugállományba helyezett igénylõ kivételével – a támoga-
tások iránti igényét újra benyújthatja.”

21. §

Az Ut. 91. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„91. § (1) A munkáltatói kölcsön iránt benyújtott kére-

lem elbírálása során lakószobával történõ bõvítésen az or-
szágos településrendezési és építési követelményekrõl
szóló jogszabályban „bõvítésként” meghatározott építési
tevékenységet kell érteni, ha annak eredményeképpen a
meglévõ lakás szobaszáma legalább egy lakószobával nõ.
Amennyiben a bõvítés nem építésiengedély-köteles, a tá-
mogatási megállapodásban ki kell kötni, hogy a kedvez-
ményezett a támogatási cél megvalósulását köteles az ille-
tékes építésügyi hatóság által igazoltatni.

(2) A felépítendõ lakás tulajdonjogának adásvétel útján
történõ megszerzéséhez igényelt támogatást lakásépítés-
hez nyújtandó munkáltatói kölcsön iránti igénylésként kell
kezelni azzal, hogy ez esetben a költségvetési fõösszesítõ-
ként az adásvételi szerzõdésben rögzített tényleges vétel-
árat kell tekinteni, és a munkáltatói kölcsön az adásvételi
szerzõdés alapján kizárólag az R. szerinti 50%-os készült-
ségi fok igazolását követõen nyújtható.”

22. §

Az Ut. 93. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„93. § (1) A lakáscélú támogatás iránti kérelem (a to-

vábbiakban: támogatási kérelem) elbírálása során nem te-
kinthetõ vételárrészletnek a lakás építéséhez, vásárlásához
pénzintézettõl, magánszemélytõl vagy más forrásból
igénybe vett kölcsön.

(2) Amennyiben a kérelmezõ a lakáscélú pénzintézeti
kölcsönét más pénzintézeti kölcsön igénybevételével ki-
egyenlítette, ez utóbbi kölcsönt az R. szerinti hitelkiváltás-
ra, csökkentésre nyújtható munkáltatói kölcsön elbírálása
szempontjából az eredeti pénzintézeti kölcsönnel azonos-
nak kell tekinteni.

(3) A szabad felhasználású pénzintézeti kölcsön kivál-
tására, csökkentésére az R. alapján csak akkor nyújtható
munkáltatói kölcsön, ha a kérelmezõ hitelt érdemlõ módon
igazolja annak lakáscélú felhasználását.

(4) Az (1)–(3) bekezdést megfelelõen kell alkalmazni az
elidegenített lakóingatlan, valamint az R. szerinti lakáscé-
lú támogatással megszerzett és a HM javára bejegyzett jel-
zálogjoggal terhelt lakások további jelzálogjoggal történõ
terhelését engedélyezõ kérelmek elbírálásakor.”
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23. §

(1) Az Ut. 96. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A munkáltatói kölcsönkérelemhez eredetben vagy hiteles

másolatban csatoltatni kell:)

„e) lakáscélú pénzintézeti kölcsönbõl fennálló tartozás
kiegyenlítése, csökkentése esetén a pénzintézettel kötött
lakáscélú kölcsönszerzõdést, az annak révén megszerzett
lakásra kötött adásvételi szerzõdést, illetve az arra kiállí-
tott 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot, a hitelintézet
által kiállított, a pénzintézeti kölcsönbõl fennálló tartozás
mértékérõl szóló igazolást, továbbá a pénzintézet hozzájá-
rulását ahhoz, hogy a HM a javára – az általa nyújtott mun-
káltatói kölcsön erejéig – jelzálogjogot, illetõleg elidege-
nítési és terhelési tilalmat jegyeztethessen be a már terhelt
lakóingatlanra.”

(2) Az Ut. 96. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A lakáslízing szerzõdés futamidejének lejárta elõtt
a lízingelt lakás megvásárlására tett és elfogadott ajánlatot
elõszerzõdésnek kell tekinteni, ha a nyilatkozatokból kö-
vetkezik, hogy a végelszámolást követõen a lízingbevevõ
a lízingelt lakás tulajdonjogát vagy annak az R.-ben meg-
határozott hányadát megszerzi. A lízingelt lakás tulajdon-
joga megszerzésének igazolására az adásvételi szerzõdé-
sen túl a lízingszerzõdés végelszámolásáról szóló és a lí-
zingbe vevõ tulajdonszerzését tanúsító okirat is elfogadható.”

24. §

(1) Az Ut. 97. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A kölcsön megfizetésével késedelembe esett sze-
méllyel, indokolt esetben, kérelmére a hátralékos tartozás
rendezésére részletfizetési megállapodás köthetõ. A meg-
állapodásban – a tárgyhavi törlesztõrészlet megfizetése
mellett – amennyiben a hátralékos tartozás a 100 000 Ft-ot
nem haladja meg legfeljebb 12, minden egyéb esetben leg-
feljebb 24 havi egyenlõ részletben történõ megfizetés köt-
hetõ ki.”

(2) Az Ut. 97. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3a) A kölcsönszerzõdés jogszerû felmondását érvé-
nyesnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az adós bérlõ
a felmondási idõ alatt a díjtartozását teljes egészében meg-
fizeti. Ez esetben a lakáscélú támogatási szerv a felmon-
dást egy alkalommal visszavonhatja.”

25. §

Az Ut. 112. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(Amennyiben a kérelmezõ az igényléshez nem csatolta,

be kell kérni:)

„e) a bérletrõl, albérletrõl, lakáslízingrõl szóló, az
igényjogosult részére kiállított számlát, egyszerûsített
számlát (a továbbiakban: számla), vagy bérlet, albérlet
esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 165. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bi-
zonylatot.”

26. §

(1) Az Ut. 114. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a bérleti vagy lízingszerzõdés alapján
a kérelmezõ a bérleti vagy lízingdíjat külföldi pénznemben
fizeti meg, az albérleti díj hozzájárulás megállapítása, il-
letve folyósítása szempontjából a lízingdíjnak a számla ki-
állításának napján, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett
hivatalos deviza középárfolyam alapján forintra átszámí-
tott értékét kell figyelembe venni.

(6) Lízingszerzõdés megkötése esetén a lízingbe adó
írásbeli kérésére a (2) bekezdés szerinti parancs alapján a
pénzügyi referatúra írásban tájékoztatást adhat a megálla-
pított, folyósított albérletidíj-hozzájárulás tényleges
összegérõl.”

(2) Az Ut. 114. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat megfelelõen
kell alkalmazni a már folyósított albérletidíj-hozzájárulás
feltételeinek módosulása esetén is.”

27. §

Az Ut. 115. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A pénzügyi referatúra a parancs, határozat és az
igényjogosult nevére a 112. § (2) bekezdés e) pontja sze-
rint kiállított számla vagy bizonylat – lízingszerzõdés ese-
tén az eredeti számla, vagy annak honvédelmi szerv által
hitelesített másolata – alapján intézkedik az albérleti-
díj-hozzájárulás folyósítására.”

28. §

(1) Az Ut. 117. § (6) bekezdés h) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A helyi lakásgazdálkodási szerv az R.-ben elõírt nyil-

vántartási, adatszolgáltatási és együttmûködési kötelezett-

sége keretében:)

„h) adatszolgáltatást teljesít a HM központi lakásgaz-
dálkodási szerv és a – feladatainak ellátásához szükséges
mértékben – HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv
részére.”
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(2) Az Ut. 117. § (7) bekezdésének utolsó mondata he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A fõvárosi helyi lakásgazdálkodási szerv és a lakáscé-
lú támogatási szerv vezetõje képviseletében a szervezet-
szerû helyettes külön felhatalmazás nélkül járhat el.”

29. §

Az Ut. 119. §-a a következõ q) ponttal egészül ki:

(A területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási

egysége az R.-ben meghatározott feladatkörében:)

„q) ellátja a hatáskörébe tartozó lakáscélú elõirányzat és
pénzforgalom tervezéssel, felhasználással összefüggõ fel-
adatokat.”

30. §

Az Ut. 123. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„123. § (1) Budapesten lakáskeret-gazdálkodást folytató
szerv

a) a Honvédelmi Minisztérium

aa) a Honvéd Vezérkar fõnökének alárendeltségébe tar-
tozó csoportfõnökségek kivételével az ott szolgáló vagy
dolgozó személyi állomány, továbbá

ab) a HM vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi jogkö-
rébe tartozó és Budapesten mûködõ gazdasági társaságok-
nál szolgálatot teljesítõ hivatásos és szerzõdéses katonák,
valamint

ac) a budapesti székhelyû más állami szerveknél – a bu-
dapesti ügyészségek és bíróságok kivételével – szolgálatot
teljesítõ hivatásos és szerzõdéses katonák;

b) a Honvéd Vezérkar
ba) az e) és az f) pontokban megjelölt szervezetek kivéte-

lével a Honvéd Vezérkar fõnökének és az MH Összhaderõ-
nemi Parancsnokság parancsnokának közvetlen aláren-
deltségébe tartozó, Budapesten mûködõ honvédelmi szer-
vezeteknél szolgáló vagy dolgozó személyi állomány, va-
lamint

bb) az R. alapján a fõvárosi végleges letelepedést kérel-
mezõk;

c) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal
ca) a d) pontban megjelölt szervezet kivételével a hon-

védelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó bu-
dapesti székhelyû háttérintézményekben szolgáló vagy
dolgozó személyi állomány, továbbá

cb) a budapesti székhelyû ügyészségeknél, bíróságoknál,
valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem állományában,
Budapesten szolgálatot teljesítõ hivatásos és szerzõdéses
katonák;

d) a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, az ott szol-
gáló vagy dolgozó személyi állomány;

e) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrségi
Dandár az ott, továbbá az MH Ludovika Zászlóalj állomá-
nyában szolgáló vagy dolgozó személyi állomány;

f) az MH Honvédkórház, az ott szolgáló vagy dolgozó
személyi állomány;

g) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az ott szolgáló
vagy dolgozó személyi állomány lakhatástámogatási
ügyeiben.

(2) A Budapesten lakáskeret-gazdálkodást folytató hon-
védelmi szervezetekhez az (1) bekezdés szerint nem utalha-
tó, Budapesten mûködõ szervezetek és szervezeti egységek-
nél szolgáló vagy dolgozó személyek lakásügyeiben az ille-
tékes lakáskeret-gazdálkodást folytató honvédelmi szerv az
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrségi Dandár.

(3) A HM-ben mûködõ keretgazda-lakásbizottságot a
minisztériumi fõosztályok vezetõibõl kell megalakítani.
A HM egyéb szervezeti egységeit a tervezési és koordinációs
feladatok ellátásáért felelõs fõosztály vezetõje képviseli.

(4) Az (1) bekezdésben felsorolt honvédelmi szerveknél
a keretgazda-lakásbizottságok megalakításáért és mûkö-
dési feltételeinek biztosításáért az adott szerv vezetõje, pa-
rancsnoka felelõs. A keretgazda-lakásbizottság ülésén a
szerv vezetõjét, parancsnokát a szervezetszerû helyettese
képviselheti. A keretgazda-lakásbizottság ülésén állandó
meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt a budapesti
helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje.”

31. §

Az Ut. 124. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A HM Központi Lakásbizottság elnöke a HM köz-
igazgatási államtitkára, akit a Honvéd Vezérkar (a továb-
biakban: HVK) hadmûveleti csoportfõnök helyettesít.

(2) Az elnök és helyettese mellett a HM Központi La-
kásbizottság tagjai:

a) a HM humánpolitikai fõosztályvezetõ,
b) a HM jogi fõosztályvezetõ,
c) a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ,
d) a HVK logisztikai csoportfõnök,
e) a HVK személyzeti csoportfõnök,
f) az MH összhaderõnemi parancsnok,
g) a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum munkájában

résztvevõ munkavállalói érdekképviseleti szervek vezetõi.
(3) A HM Központi Lakásbizottság üléseit a HM Köz-

ponti Lakásbizottság titkára készíti elõ, aki segíti az elnö-
köt az ülés levezetésében. A bizottsági ülésen a tag szemé-
lyesen vagy meghatalmazott képviselõje útján vesz részt, a
képviselõ a tagot teljes jogkörrel helyettesíti. A bizottság
ülésén tanácskozási jogkörrel vesz részt a HM központi
lakásgazdálkodási szerv vezetõje, valamint a központi
lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási feladatokat
ellátó szervezeti egységének vezetõje és annak helyet-
tese.”
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32. §

Az Ut 126. § (1) bekezdés elsõ mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A honvédelmi szerv által nyújtott lakhatási támogatá-
sokról a helyi lakásgazdálkodási szerv és a lakáscélú támo-
gatási szerv támogatásonként külön nyilvántartást vezet.”

33. §

Az Ut. 129. § (1) bekezdése a következõ e) és f) ponttal
egészül ki:

(A területi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási

egysége nyilvántartás vezet:)

„e) a lakáscélú számlák pénzforgalmáról (pénzforgalmi
napló),

f) a kiürítési és cseretérítésekrõl.”

34. §

Az Ut. 131. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„131. § (1) A helyi lakásgazdálkodási szerv a 117. §

(6) bekezdés f) pontja szerinti idõszakos beszámolási köte-
lezettsége körében a HM központi lakásgazdálkodási
szerv intézkedésében meghatározott tartalommal

a) félévente az általa ellátott lakhatástámogatási tevé-
kenységrõl egyszerûsített,

b) évente az általa ellátott lakhatástámogatási tevékeny-
ségérõl részletes,

c) a bérleti és használati díjtartozást felhalmozó HM va-
gyonkezelésû lakások és személygépkocsi tároló helyisé-
gek, beállók bérlõirõl, használóiról, továbbá a HM rendel-
kezésû lakások és személygépkocsi tárolók, beállók jog-
cím nélküli használóiról évente egy alkalommal
jelentést terjeszt elõ.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentést a tárgyidõszakot
követõ hónap 20. napjáig elektronikus formában kell a
HM központi lakásgazdálkodási szerv részére elõterjesz-
teni.

(3) A helyi lakásgazdálkodási szerv részére az (1) be-
kezdésben meghatározottakon túl jelentéstételi kötelezett-
ség teljesítésére kizárólag a HM központi lakásgazdálko-
dási szerv vezetõje intézkedhet.

(4) A lakásgazdálkodási szervek által vezetett nyilván-
tartások részletes szabályait, az adatszolgáltatás rendjét,
valamint a kötelezõen alkalmazandó iratmintákat külön
HM utasítás tartalmazza.”

35. §

Az Ut. a következõ 138/A. §-sal egészül ki:
„138/A. § (1) Jelen utasításnak a Honvédelmi Miniszté-

rium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggõ

feladatok ellátásáról szóló 26/2010. (II. 26.) HM utasítás
módosításáról szóló 79/2012. (X. 31.) HM utasítással
(a továbbiakban: mód.ut.) módosított 18. § (3) bekezdését
a mód.ut. hatálybalépését követõen bérbe adott lakások
vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) Jelen utasításnak a mód.ut.-tal megállapított 97. §
(3/a) bekezdését megfelelõen kell alkalmazni a felmon-
dott, de jogi, behajtási eljárás elé még nem terjesztett köl-
csönszerzõdések ügyében is azzal, hogy a felmondást ak-
kor lehet visszavonni, ha az adós a mód.ut. hatályba lépé-
sét követõ hónap utolsó napjáig a felhalmozott hátralékos
tartozását egyösszegben megfizeti.

(3) Jelen utasításnak a mód.ut.-tal módosított 112. §
(2) bekezdés e) pontja szerinti bizonylata 2012. január
1-jét követõen, de a mód.ut. hatályba lépése elõtt megkö-
tött szerzõdések esetében is alkalmazható.”

36. §

(1) Az Ut. 1. § (2) bekezdésében, 61. § (1) és (3) bekez-
désében és 5. mellékletében a „köztisztviselõi” szövegrész
helyébe a „kormányzati szolgálati” szöveg lép.

(2) Az Ut.
a) 2. § (3) bekezdés utolsó mondatában,
b) 6. § (1) bekezdés második mondatában,
c) 14. § (2) és (3) bekezdésében,
d) 19. § (5) és (6) bekezdésében,
e) 25. § (1) és (5) bekezdésében,
f) 48. § (2) bekezdés b) pontjában,
g) 56. § (3) bekezdésében,
h) 64. § (5) bekezdésében,
i) 67. § (1) bekezdésében,
j) 69. §-ában,
k) 75. § (1) bekezdésében,
l) 80. § (5) bekezdésében,
m) 120. § nyitó szövegrészében,
n) 121. § e) pontjában,
o) 130. § nyitó szövegrészében

a „területi lakásgazdálkodási szerv” szövegrész helyébe a
„HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv” szöveg lép.

(3) Az Ut. 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és
(3) bekezdésében a „tiszthelyettes” szövegrész helyébe az
„altiszt” szöveg lép.

(4) Az Ut. 16. § (1) bekezdés l) pontjában az „a lakások
és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vo-
natkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: lakástörvény)” szövegrész helyébe az
„a lakástörvény” szöveg lép.

(5) Az Ut. 21. § (4) bekezdés második mondatában a
„területi lakásgazdálkodási szervnek” szövegrész helyébe
a „HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szervnek” szöveg
lép.

(6) Az Ut. 31. § (2) bekezdésében a „HM KPÜ” szöveg-
rész helyébe a „HM KPH” szöveg lép.
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(7) Az Ut. 33. § (1) bekezdés második mondatában a
„hozzájárulásra” szövegrész helyébe a „jóváhagyásra”
szöveg lép.

(8) Az Ut. 84. § (1) bekezdésében a „helyi és területi la-
kásgazdálkodási szerv” szövegrész helyébe a „helyi lakás-
gazdálkodási szerv és a HM vagyonkezelõi feladatokat el-
látó szerv” szöveg lép.

(9) Az Ut.
a) 88. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 96. § (3) be-

kezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében, 97. §
(2) és (3) bekezdésében, 119. § nyitó szövegrészében és
129. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „területi lakás-
gazdálkodási szerv lakhatástámogatási egysége”,

b) 88. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „területi
lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogató egysége”,

c) 119. §-át megelõzõ alcímében, 121. § g) pontjában,
135. § b) pontjában a „területi lakásgazdálkodási szerv
lakhatástámogatási egységének”

szövegrész helyébe a „lakáscélú támogatási szerv” szö-
veg lép.

(10) Az Ut. 116. § (2) bekezdésében és 7. számú mellék-
letében a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe a „kor-
mánytisztviselõi” szöveg lép.

(11) Az Ut. 5. számú mellékletében a „köztisztviselõ”
szövegrészek helyébe a „kormánytisztviselõ” szöveg lép.

37. §

Hatályát veszti az Ut. 10. § (6) bekezdés b) pontja, 83. §
(3)–(4) bekezdése, 120. § a), b), h) és p) pontja, 130. § b) és
c) pontja.

38. §

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

(2) Hatályát veszti
a) a Magyar Honvédség hosszú, valamint középtávú át-

alakításával kapcsolatos új helyõrségbe költözõ, volt HM
rendelkezésû lakástulajdonnal rendelkezõ hivatásos kato-
nák lakásai megvásárlásáról szóló 8/1996. (HK 5.) HM
utasítás;

b) a lakáscélú támogatások iránti igények nyilvántartá-
sának és besorolásának felülvizsgálatáról és rendjérõl szó-
ló 1/2008. (HK 7.) HM VGF intézkedés;

c) a lakáscélú támogatások iránti igények nyilvántartá-
sának és besorolásának felülvizsgálatáról és rendjérõl szóló
1/2008. (HK 7.) HM védelemgazdasági fõosztályvezetõ
intézkedése módosításáról szóló 10/2009. (HK 19.) HM
VGF intézkedése;

d) a HM Központi Lakásbizottság elnökének a HM
Központi Lakásbizottság ideiglenes személyi, továbbá a
Budapesten lakáskeret-gazdálkodást folytató honvédelmi
szervezetek ideiglenes szervezeti összetételérõl szóló,
2012. január 4-én aláírt közleménye.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
80/2012. (XI. 13.) HM

utasítása
a hadfelszerelési együttmûködéssel összefüggõ

feladatok végrehajtásáról szóló
87/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A hadfelszerelési együttmûködéssel összefüggõ felada-
tok végrehajtásáról szóló 87/2011. (VII. 29.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut.) 4. § (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A nemzeti hadfelszerelési igazgatói feladatok ellá-
tása tekintetében a HM VG HÁT helyettese az általa kije-
lölt személy.”

2. §

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

(2) Hatályát veszti az Ut. 1. § „,fenntartói irányítása és
felügyelete” szövegrésze.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
81/2012. (XI. 13.) HM

utasítása
a külföldi fegyveres erõket és állományukat,
a nemzetközi katonai parancsnokságokat,

valamint a NATO Biztonsági Beruházási Programot
megilletõ adómentességi igazolás kiállításával

kapcsolatos feladatokról

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

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a HM Közgazdasági és Pénzügyi
Hivatalra (a továbbiakban: HM KPH), a HM Fegyverzeti
és Hadbiztosi Hivatalra (a továbbiakban: HM FHH), vala-
mint a Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokságra (a továbbiakban: MH
HKNYP) terjed ki.

(2) Az utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar-
ország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegy-
veres erõket, valamint a Magyarország területén felállított
egyes nemzetközi katonai parancsnokságokat és azok sze-
mélyi állományát, valamint a NATO Biztonsági Beruhá-
zási Programmal (a továbbiakban: NSIP) kapcsolatos be-
ruházásokat és beszerzéseket jogszabály vagy nemzetközi
szerzõdés alapján megilletõ adómentességi igényekkel
kapcsolatos eljárásokban.

(3) Az utasítás hatálya a külföldi fegyveres erõk, vala-
mint a Magyarország területén felállított egyes nemzetkö-
zi katonai parancsnokságok részére a HM által kiszámlá-
zott üzemanyag, olaj és kenõanyag tekintetében biztosított
közvetlen jövedéki adómentességre nem terjed ki.

2. §

Az utasítás alkalmazásában

1. Amerikai Egyesült Államok személyi állománya: az
OMNIBUS megállapodás 3. cikk (2) bekezdése alapján
meghatározott személyi kör,

2. külföldi fegyveres erõ: a NATO SOFA-ban és PfP
SOFA-ban részes tagállamoknak Magyarországon tartóz-
kodó, vagy átvonuló fegyveres ereje,

3. külföldi fegyveres erõ személyi állománya: a külföldi
fegyveres erõk Magyarországon tartózkodó, vagy átvonu-
ló személyi állománya,

4. mentességi igazolás: az egyes, az általános forgalmi
adót és a jövedéki adót érintõ kiváltságok, kedvezmények
és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló
11/2010. (III. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM ren-
delet) 2. §-a alapján kiállított okirat,

5. NATO SOFA: az 1999. évi CXVII. törvénnyel kihir-
detett, az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegy-
veres erõik jogállásáról szóló Megállapodás,

6. nemzetközi katonai parancsnokság: a Párizsi Jegyzõ-
könyv I. cikk b) és c) pontjának vagy XIV. cikkének hatá-
lya alá tartozó, vagy nemzetközi szerzõdésben nemzetközi
katonai parancsnokság jogállással felállított nemzetközi
katonai szervezet,

7. NSIP mentességi igazolás: NATO Biztonsági Beru-
házási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vo-
natkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.)
Korm. rendelet 33. §-a alapján kiállított okirat,

8. OMNIBUS megállapodás: az 1997. évi XLIX. tör-
vénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és
az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Álla-
mok Fegyveres Erõinek a Magyar Köztársaság területén
történõ tevékenységérõl szóló Megállapodás,

9. Párizsi Jegyzõkönyv: az 1999. évi CXVI. törvénnyel
kihirdetett, az Észak-atlanti Szerzõdés alapján felállított
nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról Párizs-
ban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzõkönyv,

10. PfP SOFA: az 1995. évi CII. törvénnyel kihirdetett,
az Észak-atlanti Szerzõdés részes államai és a „Békepart-
nerség” más résztvevõ államai közötti, fegyveres erõik
jogállásáról szóló Megállapodás és annak Kiegészítõ
Jegyzõkönyve,

11. személyes célú beszerzés: az OMNIBUS megálla-
podás 5.2. pontja alapján az Amerikai Egyesült Államok
személyi állományának beszerzései.

3. §

A mentességi igazolást – a PM rendelet 19. § (1) bekez-
désére figyelemmel – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
rendszeresített, az 1. mellékletben foglalt nyomtatvány ki-
töltésével, az NSIP mentességi igazolást a 2. mellékletben
foglalt nyomtatvány kitöltésével kell kiállítani.

2. A külföldi fegyveres erõket és állományukat, a nem-
zetközi katonai parancsnokságokat megilletõ adómentes-
séggel kapcsolatos mentességi igazolás kiállításának eljá-
rási szabályai
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4. §

(1) A mentességi igazolás akkor állítható ki, ha az
1. mellékletben foglalt nyomtatvány mellett

a) külföldi fegyveres erõk, valamint a nemzetközi kato-
nai parancsnokságok hivatalos beszerzései tekintetében
a 3. mellékletben,

b) az Amerikai Egyesült Államok személyi állományának
személyes célú beszerzései tekintetében a 4. mellékletben
foglalt kérelem is benyújtásra kerül az MH HKNYP-n ke-
resztül a HM KPH részére.

(2) Az MH HKNYP az 1. mellékletben szereplõ nyom-
tatvány I. pontjában, valamint a 3., illetve 4. melléklet sze-
rint elõterjesztett kérelemben szereplõ adatokat az általa
vezetett nyilvántartással összeveti. Az MH HKNYP az
adategyezõség meglétérõl tájékoztatja a HM KPH-t, egy-
idejûleg részére megküldi az (1) bekezdésben felsorolt do-
kumentumokat 3 munkanapon belül.

(3) Amennyiben a mentességi igazolás kiadásának fel-
tételei nemzetközi szerzõdés, illetve a vonatkozó jogsza-
bályok alapján fennállnak, a HM KPH kitölti az 1. mellék-
let szerinti nyomtatvány II. pontját és azt felterjeszti alá-
írásra a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtit-
kár (a továbbiakban: HM VGHÁT) részére 3 munkanapon
belül. Ha a mentességi igazolás kiadásának feltételei nem
állnak fenn maradéktalanul, a HM KPH 3 munkanapon be-
lül felterjeszti aláírásra a HM VGHÁT részére a kérelmet
elutasító, illetve a hiányok pótlására felhívó döntést.
A HM VGHÁT által aláírt döntést a HM KPH megküldi a
kérvényezõ részére 3 munkanapon belül.

(4) A HM KPH az utasítás hatálya alá tartozó feladatok
végrehajtása érdekében jogosult más minisztériumokkal
és közigazgatási szervekkel önálló kapcsolatfelvételre és
egyeztetés kezdeményezésére.

3. A NATO Biztonsági Beruházási Programmal kapcso-
latos beszerzéseket és beruházásokat megilletõ adómen-
tességhez kapcsolódó NSIP mentességi igazolás kiállítá-
sának eljárási szabályai

5. §

(1) Az NSIP mentességi igazolás kiállítására a 2. mel-
lékletben szereplõ nyomtatvány alapján kerül sor.

(2) Amennyiben az NSIP mentességi igazolás kiadásá-
nak feltételei a vonatkozó jogszabályok alapján fennáll-
nak, a HM FHH kitölti a 2. mellékletben szereplõ nyomtat-
ványt és felterjeszti azt aláírásra a HM VGHÁT részére
3 munkanapon belül. Ha az NSIP mentességi igazolás ki-
adásának feltételei nem állnak fenn maradéktalanul, a HM
FHH 3 munkanapon belül felterjeszti aláírásra a HM
VGHÁT részére a kérelmet elutasító, illetve a hiányok pót-
lására felhívó döntést. A HM VGHÁT által aláírt döntést a
HM FHH megküldi a kérvényezõ részére 3 munkanapon
belül.

(3) A HM FHH az utasítás hatálya alá tartozó feladatok
végrehajtása érdekében jogosult más minisztériumokkal
és közigazgatási szervekkel önálló kapcsolatfelvételre és
egyeztetés kezdeményezésére.

4. Záró rendelkezések

6. §

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

(2) Az utasítás hatálybalépését követõ 15 napon belül
a) a HM KPH, a HM FHH, valamint az MH HKNYP ve-

zetõi a mentességi igazolás, valamint az NSIP mentességi
igazolás kiállításával kapcsolatos hatáskörükbe utalt fel-
adatok részletes szabályait intézkedésben állapítják meg,

b) a HM KPH – a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõ-
osztály útján – tájékoztatja a külföldi fegyveres erõket az
általános mentességi igazolás kiadásának eljárási rend-
jérõl.

(3) Hatályát veszti
a) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Be-

ruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról
szóló 26/2009. (IV. 3.) HM utasítás 19. § (2) bekezdése,

b) a honvédelmi szervezetek egyes adómentességi igé-
nyekkel kapcsolatos feladatairól szóló 74/2010. (VII. 22.)
HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 81/2012. (XI. 13.) HM utasításhoz
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2. melléklet a 81/2012. (XI. 13.) HM utasításhoz

Sorszám: sz. példány

MENTESSÉGI IGAZOLÁS

A NATO Biztonsági Beruházási Programhoz

A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról
szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 33. §-a alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különle-
ges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § n) pontja sze-
rinti közterhektõl való mentesség jogosultságának igazolásához.

1. Kiállításra jogosult hatóság

Megnevezés: Honvédelmi Minisztérium
Székhelye: 1055 Budapest, Balaton u. 7–11.

2. A feljogosított személy, szervezet adatai

Neve:
Állandó lakhelye/székhelye:

3. A hatóság nyilatkozata

A feljogosított személy, szervezet jogosult áfamentességre [a Hvt. 80. § n) pontja alapján]:

……………… év ……………………… hónapjától, …………… év …………………… hónapjáig

vonatkozó jogosultsága fennáll.

4. A mentesség tárgyát képezõ szerzõdés adatai

Azonosítója:

Tárgya:

NSIP képességcsomag száma: …………………………………… projekt száma: ……………………………

Budapest, 201 .
P. H.

...………………………………………………………
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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3. melléklet a 81/2012. (XI. 13.) HM utasításhoz

KÉRELEM
MENTESSÉGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT

– hivatalos beszerzések –
REQUEST

FOR CERTIFICATE OF EXEMPTION
– official purchase –

Nemzetközi katonai
tartózkodási Igazolás száma /
Serial No. of International
Military Residence Certificate

Fegyveres erõ/nemzetközi
katonai parancsnokság/egység
teljes megnevezése
armed force/allied
headquarters/Unit’s full name

megnevezése / Unit’s full name:

székhelye, elhelyezési címe / Accomodation address:

Az igényelt mentességi
igazolás érvényességi ideje /
The requested certificate is to
be valid from / to and
purpose1

From ………………………… év / year ………………………. hó / month
…………………… naptól / day

until ……………………… év / year ………………………. hó / month
……………………. napig / day

for VAT exemption � áfamentesség

for excise tax refund � jövedékiadó-visszaigénylés

for VAT exemption and excise tax refund � áfamentesség és
jövedékiadó-visszaigénylés

Beszerzésre jogosult személy /
Supply Officer

(családi neve / family name):

(keresztneve / first name):

(rendfokozat / rank):

(Állampolgárság / nationality)

(Nemzetközi Katonai Tartózkodási Igazolvány száma / International Military

Residence Card):

telefon és fax / phone / fax:

Állandó címe / permanent address (country, town, street, postal code):

Elhelyezési levelezési címe / accommodation correspondence:

Kiállítás ideje / Date of issue:
PH /stamp

………………………………………
(aláírás / signature)

1 Please sign X for the requested purpose / jelölje X-szel az igényelt mentességet.
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4. melléklet a 81/2012. (XI. 13.) HM utasításhoz

KÉRELEM
MENTESSÉGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT

– személyes beszerzések –
REQUEST

FOR CERTIFICATE OF EXEMPTION
– private purchase –

Nemzetközi tartózkodási
Igazolvány száma /
Serial No. of International
Military Residence Card

A jogosult személy / Entitled
person

(családi neve / family name):

(keresztneve / first name)_

(rendfokozat / rank):

(Állampolgárság / nationality)

telefon és fax:

phone / fax:

állandó címe / permanent address (country, town, street, postal code):

Elhelyezési levelezési címe / accommodation correspondence:

Az igényelt mentességi
igazolás érvényességi ideje /
The requested certificate is to
be valid from / to and
purpose2

From …………………………… év / year ………………………. hó / month
……………………. naptól / day

until ……………………… év / year ………………………. hó / month
……………………. napig / day

for VAT exemption � áfamentesség

for excise tax refund � jövedékiadó-visszaigénylés

for VAT exemption and excise tax refund � áfamentesség és jövedéki adó
visszaigénylés

Kiállítás ideje / Date of issue:

PH /stamp

………………………………………
aláírás / signature)

2 Please sign X for the requested purpose / jelölje X-szel az igényelt mentességet.
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A honvédelmi miniszter
82/2012. (XI. 13.) HM

utasítása
egyes légügyi tárgyú HM utasítások módosításáról

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

utasítást

adom ki.

1. §

A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének kor-
szerûsítési programjával kapcsolatos feladatokról szóló
85/2008. (HK 17.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

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

2. §

Az Ut1. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Irányító Szakcsoport vezetõje felkéri a Nemzeti

Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt-
képzõ Kar dékánját az Irányító Szakcsoportba történõ egy
tag delegálására.”

3. §

Az Ut1. 7. § (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„A javaslatokat a tárca 10 éves hosszú távú stratégiai ter-
vének kidolgozása keretében kell döntésre elõkészíteni.”

4. §

Az Ut1.
a) 4. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „HM Gaz-

dasági Tervezési Fõosztály” szövegrész helyébe
a „HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály”,

b) 4. § (2) bekezdés d) pont dd) alpontjában a „HM
Kontrolling és Szabályozási Fõosztály” szövegrész helyé-
be a „HM Kontrolling Fõosztály”,

c) 4. § (2) bekezdés d) pont dl) alpontjában az „MH Mû-
veleti és Doktrinális Központ” szövegrész helyébe
az „MH Vezetési és Doktrinális Központ”,

d) 4. § (2) bekezdés d) pont do) alpontjában az „MH Ki-
nizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola” szövegrész he-
lyébe az „MH Altiszti Akadémia”
szöveg lép.

5. §

Hatályát veszti az Ut1.
a) 4. § (2) bekezdés d) pont dn) alpontja,
b) 6. § (3) bekezdésének utolsó mondata.

6. §

A külföldi állami légijármûvek be- és átrepülésének en-
gedélyezésével összefüggõ okmányok központi nyilván-
tartásáról és az azzal összefüggõ adatszolgáltatás rendjérõl
szóló 73/2007. (HK 13.) HM utasítás

a) 2. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország”,

b) mellékletében az „a Magyar Köztársaság” szöveg-
részek helyébe a „Magyarország”
szöveg lép.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
83/2012. (XI. 16.) HM

utasítása
a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésérõl

és bejelentésének rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján, figyelemmel az (5) bekez-
dés a) pont af) alpontjában foglaltakra, a kötelezettségvál-
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lalások pénzügyi ellenjegyzésérõl és bejelentésének rend-
jérõl a következõ

utasítást

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat-
ra (a továbbiakban: KNBSZ), továbbá a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továb-
biakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

(2) A NATO Biztonsági Beruházási Program magyaror-
szági megvalósításához kapcsolódó kötelezettségvállalá-
sok pénzügyi ellenjegyzésének szabályait az Észak-atlanti
Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja
nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló HM utasítás
tartalmazza.

2. §

Az utasítás alkalmazásában gazdasági szerv és annak
vezetõje alatt

a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Ávr.) 9. § (1)–(2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó
szervezeti egységet,

b) amennyiben a honvédelmi szervezet logisztikai és
pénzügyi gazdasági feladatait – a honvédelmi szervezetek
mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § (1)–(2) bekezdése
szerint – megosztva, külön szervezeti egységek látják el,
a pénzügyi gazdasági feladatokat ellátó szervezeti egységet,

c) ha a honvédelmi szervezetek pénzügyi gazdasági fel-
adatait a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továb-
biakban: HM KPH) állományából kikülönített szervezeti
egység látja el, úgy ezen szervezeti egységet
és annak vezetõjét kell érteni.

3. §

Honvédelmi szervezet kötelezettséget az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Áht.) 37. § (1) bekezdésében és az Ávr. 53. § (1) bekezdé-
sében meghatározottak szerint vállalhat.

4. §

Az utasításra történõ pénzügyi ellenjegyzés (a továb-
biakban: ellenjegyzés) során a kötelezettségvállalásra vo-
natkozó dokumentumra „Az ellenjegyzés utasításra tör-
tént!” záradékot kell rávezetni.

5. §

A kötelezettségvállalás aláírt dokumentumának egy
példányát minden esetben a gazdasági szerv megfelelõ
pénzügyi gyûjtõjében kell iktatni és tárolni.

6. §

A gazdasági szerv
a) – az MH Honvédkórház kivételével – a 11–12. § és a

14–15. § szerinti kötelezettségvállalások adatait azok el-
lenjegyzésének végrehajtásával egyidejûleg, a 16. § sze-
rinti kötelezettségvállalások adatait azok ellenjegyzését
megelõzõen a HM Költségvetési Gazdálkodási Informá-
ciós Rendszerben (a továbbiakban: HM KGIR) rögzíti.
A tárgyévet követõ vagy több éves kötelezettségvállalások
adatainak HM KGIR-ben történõ rögzítése a 18. § (2) be-
kezdése és a 19. § szerint történik;

b) az MH Honvédkórház esetében a kötelezettségválla-
lások adatait az ellenjegyzés végrehajtásával egyidejûleg,
az általa használt gazdálkodást támogató információs
rendszerben rögzíti;

c) a dologi és felhalmozási elõirányzatokat érintõ köte-
lezettségvállalásról az Ávr. 56. § (1) bekezdése szerinti
tartalommal nyilvántartást vezet.

2. Az ellenjegyzési jog- és hatáskörök megosztása

7. §

(1) A kötelezettségvállalások – ideértve az elõirány-
zat-átcsoportosításokat is – ellenjegyzésére

a) a gazdasági szerv vezetõje,
b) a HM KPH fõigazgatója, vagy
c) a pénzügyi gazdasági feladatok ellátására kijelölt sze-

mélyek közül az a) és b) pont szerinti vezetõk által írásban
kijelölt, és az Ávr. 55. § (3) bekezdése szerinti követelmé-
nyeknek megfelelõ képesítéssel rendelkezõ személy
jogosult.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kijelölés tartal-
mazza a felhatalmazás területeit és összeghatárát.
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8. §

(1) A gazdasági szerv vezetõje vagy az általa kijelölt
személy azon kötelezettségvállalások ellenjegyzésére jo-
gosult, amelyek

a) foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez,
b) a személyi állomány illetményéhez és egyéb pénzbeli

járandóságaihoz,
c) megbízási szerzõdésekhez,
d) reprezentációs kiadásokhoz,
e) saját hatáskörû elõirányzat-módosításokhoz,
f) a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû

beszerzésekhez,
g) a válságkezelõ és béketámogató mûveletekben részt

vevõ kontingensek (a továbbiakban: kontingens) mûködé-
sének biztosításához, mûveleti területen végrehajtott be-
szerzési eljárásokhoz,

h) az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõ állomány
külszolgálattal kapcsolatos járandóságainak megállapítá-
sáról rendelkezõ okmányokhoz,

i) a HM irányítása alá tartozó külképviseletek (a továb-
biakban: külképviseletek) külföldön történõ beszerzé-
seihez
kapcsolódnak.

(2) A KNBSZ és az MH Honvédkórház gazdasági szer-
vének vezetõje vagy az általa kijelölt személy jogosult a
nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó értékû be-
szerzésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások ellen-
jegyzésére.

9. §

(1) A HM KPH fõigazgatója vagy az általa kijelölt sze-
mély azon kötelezettségvállalások ellenjegyzésére jogo-
sult, amelyek

a) a 8. § (2) bekezdésének kivételével, a közbeszerzé-
sekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendele-
tek szerinti eltérõ szabályok alapján végrehajtott beszerzé-
sekhez,

b) az Áht. 33. § (3)–(6) bekezdése szerinti elõirány-
zat-átcsoportosításokhoz, ideértve az MH Összhaderõne-
mi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsno-
kának hatáskörébe tartozó a 2/1 Honvéd Vezérkar közvet-
len szervezetei és a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
költségvetési alcímeken belüli elõirányzat-átcsoportosításo-
kat is,

c) a Korm. rendelet 27. §-a szerinti pályázatokhoz,
d) a barterügyletekhez,
e) a fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére nyújtott tá-

mogatásokról szóló megállapodásokhoz,
f) a miniszter, a Honvéd Vezérkar fõnöke, vagy az MH

ÖHP parancsnoka illetménymegállapítási jogkörébe tarto-
zó magasabb parancsnokok, vezetõk rendszeres illetmé-

nyének – ide nem értve az eseti pótlékot, valamint az eseti
kiegészítõ illetményt – megállapításához,

g) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény 2. § (32) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységet
végzõk kivételével a tartós külföldi szolgálatot teljesítõ ál-
lomány külszolgálattal kapcsolatos rendszeres járandósá-
gainak megállapításáról rendelkezõ parancsokhoz, vala-
mint határozatokhoz,

h) a szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszo-
nyon és munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazásá-
ról szóló HM utasításban meghatározott esetekhez

kapcsolódnak.
(2) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenjegyzési jo-

gosultság nem terjed ki a KNBSZ tartós külföldi szolgála-
tot teljesítõ állományának külszolgálattal kapcsolatos
rendszeres járandóságainak megállapításáról rendelkezõ
parancsokhoz, valamint határozatokhoz kapcsolódó köte-
lezettségvállalásokra.

3. A gazdasági szerv vezetõjének hatáskörébe tartozó

ellenjegyzések végrehajtásának rendje

10. §

(1) A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez
kapcsolódó kötelezettségvállalás dokumentuma

a) hivatásos és szerzõdéses katona esetében – a szolgá-
lati viszony létesítésére vonatkozó parancs kiadását köve-
tõen – az illetménymegállapítási parancs vagy határozat,

b) kormánytisztviselõ, kormányzati ügykezelõ és közal-
kalmazott esetében a kinevezési okirat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumot a személy-
ügyi szerv állítja össze és az Áht. 37. § (1) bekezdése sze-
rinti feltételek megléte esetén az ellenjegyzõ a dokumentu-
mot az 1. melléklet 1. pont a) alpontja szerinti mintának
megfelelõ ellenjegyzési záradékkal látja el.

(3) A honvédelmi szervezet személyi állományának
egyéb pénzbeli járandóságai vonatkozásában készített pa-
rancsot vagy határozatot az ellenjegyzõ az 1. melléklet
1. pont a) alpontja szerinti mintának megfelelõ ellenjegy-
zési záradékkal látja el.

(4) Az ellenjegyzõ a megbízási szerzõdéseket az 1. mel-
léklet 1. pont b) alpontja szerinti mintának megfelelõ el-
lenjegyzési záradékkal látja el.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások
ellenjegyzett dokumentumának egy-egy példányát a sze-
mélyügyi szerv a honvédelmi szervezet vezetõjének alá-
írását követõen a gazdásági szerv részére átadja.

11. §

(1) Az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt értékhatárt
elérõ vagy azt meghaladó, de a honvédelmi szervezetek
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beszerzéseinek eljárási rendjérõl szóló 48/2012. (VII. 19.)
HM utasítás (a továbbiakban: Besz. utasítás) 38. § (2) be-
kezdésben foglalt értékhatárt el nem érõ értékû kötelezett-
ségvállalás ellenjegyzését a 2. melléklet szerinti ellenjegy-
zési tanúsítványon (a továbbiakban: tanúsítvány) kell vég-
rehajtani.

(2) Az ellenjegyzõ a tanúsítvány és a háttéranyagok
adatait az Áht. 37. § (1) bekezdésében felsorolt kritériu-
mok szerint megvizsgálja és megfelelés esetén a tanúsít-
ványt kettõ példányban ellenjegyzi. A tanúsítvány elsõ
példányát nyilvántartásba veszi, a második példányt a be-
szerzést végrehajtó szervezeti egység részére adja át.

(3) A gazdasági szerv a tanúsítvány elsõ példányát az
ügyviteli szabályoknak megfelelõen gyûjtõben iktatja és
tárolja.

(4) A kötelezettségvállalás teljesítése során az egy kötele-
zettségvállaláshoz tartozó számlákhoz csatolt utalványrende-
leteken a tanúsítvány (3) bekezdés szerinti nyilvántartási
számát kell feltüntetni.

12. §

A Besz. utasítás 38. § (2) bekezdésében foglalt értékha-
tárt elérõ vagy azt meghaladó, de a nemzeti közbeszerzési
értékhatárt el nem érõ értékû kötelezettségvállalások el-
lenjegyzését a 11. § (2)–(4) bekezdésében meghatározot-
tak szerint kell végrehajtani azzal, hogy a tanúsítvány he-
lyett a 3. melléklet szerinti szerzõdéskivonatot kell alkal-
mazni.

13. §

A saját hatáskörû elõirányzat-módosítási javaslatot az
ellenjegyzõ az 1. melléklet 1. pont c) alpontja szerinti min-
tának megfelelõ ellenjegyzési záradékkal látja el.

14. §

(1) A kontingensek mûveleti területen történõ beszerzé-
sei esetében a 4. melléklet szerinti Nemzetközi ellenjegy-
zési tanúsítvány okmányon (a továbbiakban: nemzetközi
tanúsítvány) kell a kötelezettségvállalást ellenjegyezni.

(2) Az ellenjegyzõ az ellenjegyzést a (3) és (5) bekezdés
szerinti záradékokat figyelembe véve végzi.

(3) A nemzetközi tanúsítványon
a) a beszerzés szükségességét a kontingens parancsnoka

igazolja;
b) a kontingens pénzügyi részlegvezetõje a kontingens

logisztikai részlegvezetõjével együttmûködve ellenõrzi az
Áht. 37. § (1) bekezdés szerinti feltételek meglétét és azt
aláírásával igazolja.

(4) A kontingens pénzügyi részlege a (3) bekezdés sze-
rint aláírt nemzetközi tanúsítványt legalább öt munkanap-

pal a beszerzés tervezett idõpontja elõtt egy példányban
felterjeszti az ellátásért felelõs katonai szervezet parancs-
noka részére.

(5) Az ellátásért felelõs katonai szervezet logisztikai
szakállománya összehasonlítja a nemzetközi tanúsítvá-
nyon szereplõ beszerzési javaslatot a kontingens beszerzé-
si tervével és végrehajtja az Áht. 37. § (1) bekezdése sze-
rinti ellenõrzést. Az ellenõrzés után a beszerzést az ellátá-
sért felelõs katonai szervezet logisztikai gazdasági vezetõ-
je engedélyezi.

(6) Az ellátásért felelõs katonai szervezet gazdasági
szerve

a) végrehajtja az engedélyezést követõen részére meg-
küldött nemzetközi tanúsítvány Áht. 37. § (1) bekezdés
szerinti ellenõrzését, majd azt az ellenjegyzõ ellenjegyzi;

b) az ellenjegyzett nemzetközi tanúsítványt az ügyviteli
szabályoknak megfelelõen gyûjtõben tárolja;

c) a nemzetközi tanúsítványról másolati példányt készít,
melyet a beszerzés tervezett idõpontjáig eljuttat a kontin-
gens pénzügyi részlege részére. Amennyiben a beszerzés
sürgõssége, vagy a kontingens alkalmazási körzete azt in-
dokolja, a nemzetközi tanúsítvány telefaxon is megküld-
hetõ.

(7) A kötelezettségvállalás teljesítése során a nemzetközi
tanúsítványhoz tartozó számlához kapcsolódó utalványren-
deleten a (6) bekezdés b) pontja szerinti gyûjtõbõl kapott
nyilvántartási számot kell feltüntetni.

15. §

(1) A külképviseletek külföldön történõ beszerzései
esetében a kötelezettségvállalást a 4. melléklet szerinti
nemzetközi tanúsítványon kell ellenjegyezni.

(2) Az ellenjegyzõ az ellenjegyzést a (3)–(4) bekezdés
szerinti záradékokat figyelembe véve végzi.

(3) A nemzetközi tanúsítványon a beszerzés szükséges-
ségét a külképviselet vezetõje igazolja és azt egy példány-
ban, legalább öt munkanappal a beszerzés tervezett idõ-
pontja elõtt megküldi az ellátásért felelõs katonai szerve-
zet részére.

(4) Az ellátásért felelõs katonai szervezet logisztikai
szakállománya összehasonlítja a nemzetközi tanúsítvá-
nyon szereplõ beszerzési javaslatot a külképviselet beszer-
zési tervével és végrehajtja az Áht. 37. § (1) bekezdése
szerinti ellenõrzést. Az ellenõrzés után a beszerzést az el-
látásért felelõs katonai szervezet logisztikai gazdasági ve-
zetõje engedélyezi.

(5) Az ellátásért felelõs katonai szervezet gazdasági
szerve

a) végrehajtja az engedélyezést követõen részére meg-
küldött nemzetközi tanúsítvány Áht. 37. § (1) bekezdés
szerinti ellenõrzését, majd azt az ellenjegyzõ ellenjegyzi;

b) az ellenjegyzett nemzetközi tanúsítványt az ügyviteli
szabályoknak megfelelõen gyûjtõben tárolja;
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c) a nemzetközi tanúsítványról másolati példányt készít,
melyet a beszerzés tervezett idõpontjáig eljuttat a külkép-
viselet vezetõje részére. Amennyiben a beszerzés sürgõs-
sége azt indokolja, a nemzetközi tanúsítvány telefaxon is
megküldhetõ.

(6) A kötelezettségvállalás teljesítése során a nemzetközi
tanúsítványhoz tartozó számlához kapcsolódó utalványren-
deleten az (5) bekezdés b) pontja szerinti gyûjtõbõl kapott
nyilvántartási számot kell feltüntetni.

4. HM KPH fõigazgatójának hatáskörébe tartozó

ellenjegyzések végrehajtásának rendje

16. §

(1) A Kbt. és a felhatalmazása alapján kiadott kormány-
rendeletek szerinti eltérõ szabályok alapján végrehajtott
beszerzésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat
egyedileg, a 3. melléklet szerinti, „Szerzõdéskivonat az el-
lenjegyzési eljáráshoz” címû okmányon kell ellenjegyezni
a következõk szerint:

a) a szerzõdéskivonat a szerzõdéstervezet alapján há-
rom példányban készül, melynek elsõ két példánya a köte-
lezettségvállaló honvédelmi szervezetet (a továbbiakban:
kötelezettségvállaló) illeti meg – melybõl az elsõ példány
a gazdasági szervé –, harmadik példánya a Besz. utasítás
szerinti ajánlatkérõ honvédelmi szervezeté (a továbbiak-
ban: ajánlatkérõ). Több évet felölelõ, valamint a tárgyévet
követõ évre vonatkozó kötelezettségvállalások esetén a szer-
zõdéskivonat négy példányban készül, melynek elsõ két
példánya a kötelezettségvállalót – melybõl egy a gazdasá-
gi szerv példánya –, a harmadik példánya a HM KPH-t, ne-
gyedik példánya az ajánlatkérõt illeti meg;

b) az ajánlatkérõ valamennyi szerzõdéskivonatot és
azok mellékleteit aláírásával ellátva átadja a kötelezettség-
vállaló részére. A szerzõdéskivonathoz mellékelni kell az
ajánlatkérõi döntési okmány másolatát. Amennyiben a be-
szerzés a minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági,
nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biz-
tonsági intézkedéseket igénylõ beszerzések sajátos szabá-
lyairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik, a szerzõdéskivonathoz mellékelni kell az Ország-
gyûlés illetékes bizottságának a Kbt. alkalmazását kizáró
döntését is;

c) a gazdasági szerv vezetõje a szerzõdéskivonatok kéz-
hezvételétõl számított egy munkanapon belül

ca) megvizsgálja a szerzõdéskivonatok és azok mellék-
leteinek tartalmi és formai megfelelõségét, valamint a
szükséges kincstári elõirányzati-felhasználási szabad ke-
ret-, annak hiányában az elõirányzat-felhasználási enge-
dély meglétét, majd kitölti és aláírja a pénzügyi és számvi-
teli záradékot a szerzõdéskivonat valamennyi példányán

és leköti a szükséges elõirányzatot a tervezett teljesítések-
nek megfelelõ idõpontokra,

cb) a szerzõdéskivonatok ca) alpont szerinti vizsgálatá-
nak megfelelõsége esetén azok adatait a HM KGIR-ben
rögzíti és egyidejûleg azokról mellékletekkel együtt tele-
faxon másolatot küld a HM KPH részére;

d) a HM KPH a c) pont cb) alpontja szerinti rögzítés és
értesítés érkezésétõl számított két munkanapon belül a
szerzõdéskivonat és a mellékletek adatait az Áht. 37. §
(1) bekezdése szerinti kritériumok szerint megvizsgálja.
Megfelelés esetén az ellenjegyzõ a HM KGIR-bõl kinyom-
tatott és ügyviteli nyilvántartásba vett szerzõdéskivonatot
egy példányban az „Ellenjegyzem” záradék alkalmazásá-
val ellenjegyzi és az ellenjegyzés tényét a HM KGIR-ben
rögzíti;

e) a gazdasági szerv vezetõje a HM KGIR-ból kapott
azonosítószámra történõ hivatkozással az ellenjegyzés
megtörténtét az eredeti szerzõdéskivonat valamennyi pél-
dányán az ellenjegyzõi záradék aláírásával igazolja;

f) a gazdasági szerv az eredeti szerzõdéskivonat elsõ
példányát nyilvántartásba veszi, a többi példányt az ügyvi-
teli záradék szerint haladéktalanul megküldi az érintettek-
nek;

g) a gazdasági szerv a szerzõdéskivonat elsõ példányát
az ügyviteli szabályoknak megfelelõen gyûjtõben tárolja;

h) amennyiben a kötelezettségvállalás módosítása a ko-
rábban a megállapított fizetési kötelezettség összegét vál-
toztatja meg, az eltérés összegére vonatkozóan a
b)–g) pont szerint kell eljárni. A kötelezettségvállalás tar-
talmát és értékét nem módosító címrendkód-változások,
belsõ fedezetbiztosítás miatti átcsoportosítások esetén
nem kell új szerzõdéskivonatot készíteni, a változást a kö-
telezettségvállaló szerzõdéskivonatain kell átvezetni.
A változások HM KGIR-ben történõ átvezetésére a gazda-
sági szerv saját hatáskörében intézkedik.

(2) A kötelezettségvállalás teljesítése során az egy kötele-
zettségvállaláshoz tartozó számlákhoz csatolt utalványrende-
leteken a szerzõdéskivonat (1) bekezdés g) pontja szerinti
nyilvántartási számát kell feltüntetni.

(3) A szerzõdés csak az ellenjegyzés megtörténtét iga-
zoló, ellenjegyzõi záradékot tartalmazó szerzõdéskivonat
megléte esetén köthetõ meg.

17. §

(1) Az Ávr. 46. § (2) bekezdése szerinti több év elõ-
irányzatai terhére az Ávr. 48. § (1) bekezdése szerinti ér-
tékhatárt elérõ vagy meghaladó kötelezettségvállalással
kapcsolatos eljárás megindítása csak elõzetes engedély
megléte esetén kezdeményezhetõ.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállaláshoz
szükséges elõzetes engedélyre vonatkozó kérelmet a kötele-
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zettségvállaló a HM KPH útján terjeszti fel a miniszter ré-
szére.

18. §

(1) A tárgyévet követõ évre vonatkozó kötelezettség-
vállalás ellenjegyzése az eredeti szerzõdéskivonaton, köz-
vetlenül a HM KPH által történik a következõk szerint:

a) a kötelezettségvállaló vezetõje a gazdasági szerv
pénzügyi záradékával ellátott szerzõdéskivonat vala-
mennyi példányát és mellékleteit a HM KPH részére meg-
küldi;

b) a HM KPH a szerzõdéskivonat és mellékletei vizsgála-
tát követõen, azok megfelelõsége esetén a szerzõdéskivona-
tokat ellenjegyzési záradékkal látja el és azokat visszakül-
di a kötelezettségvállaló részére.

(2) A tárgyévet követõ év elsõ munkanapján a kötele-
zettségvállaló gazdasági szerve a szerzõdéskivonat adatait
rögzíti a HM KGIR-ben.

19. §

(1) A 16. § (1) bekezdése szerinti, több évet felölelõ kö-
telezettségvállalás – ide értve a keretmegállapodáson ala-
puló kötelezettségvállalást, a 17. § (1) bekezdése szerinti
elõzetes engedélyköteles és az Ávr. 48. § (2) bekezdése
szerinti kötelezettségvállalásokat is – esetén az ellenjegy-
zés az eredeti szerzõdéskivonaton, közvetlenül a HM KPH
által történik és a teljes idõszakra vonatkozik a következõk
szerint:

a) a kötelezettségvállaló vezetõje a gazdasági szerve
pénzügyi záradékával ellátott szerzõdéskivonat vala-
mennyi példányát és mellékleteit a HM KPH részére meg-
küldi;

b) a megküldéssel egyidejûleg a gazdasági szerv a
tárgyévi kötelezettségvállalás adatait a HM KGIR-ben
rögzíti;

c) az a)–b) pontban foglaltak megtörténtét követõen a
HM KPH a 18. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el;

(2) az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás aktuá-
lis éveiben az ellenjegyzést ismételten, a 16. § (1) bekez-
dés c)–h) pontja alapján végre kell hajtani.

20. §

A tárgyévre ellenjegyzett, de a tárgyévben részben vagy
egészében nem teljesülõ áthúzódó kötelezettségvállalás

ellenjegyzését az átnyúló kötelezettségvállalás összegével
ismételten végre kell hajtani.

21. §

(1) A 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti elõirányzat-át-
csoportosítások és a 9. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
megállapodások ellenjegyzését az ellenjegyzõ az elõirány-
zat-átcsoportosítás jóváhagyására vonatkozó felterjesztés-
ben, valamint a megállapodástervezeten az 1. melléklet
2. pont a)–c) alpontja szerint rögzíti.

(2) A Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerinti pályá-
zatokat az elõirányzat fedezetre vonatkozó likviditási vizs-
gálatot követõen az ellenjegyzõ az 1. melléklet 2. pont
d) alpontja szerint ellenjegyzi.

22. §

A barterügyletek ellenjegyzését az ellenjegyzõ az
1. melléklet 2. pont e) alpontja szerint hajtja végre.

5. A kötelezettségvállalások bejelentésének rendje

23. §

Az Ávr. 7. melléklet 16. pontjában meghatározott érték-
határt elérõ, vagy azt meghaladó értékû kötelezettségválla-
lások a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
részére történõ bejelentését

a) a KNBSZ és az MH Honvédkórház önállóan;
b) a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti

központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi
szervezetek esetében – a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdé-
sével összhangban – a HM KPH
végzi.

24. §

A 23. § b) pontja szerinti kötelezettségvállalások eseté-
ben:

a) ha az ajánlatkérõ azonos a kötelezettségvállalóval, a
gazdasági szerv a kötelezettségvállalást követõ munkana-
pon a szerzõdést egyezteti a szerzõdéskivonattal és egye-
zõség esetén a kötelezettségvállalást a HM KGIR-ben
egyedileg rögzíti, bejelentésre elõkészíti;

b) ha az ajánlatkérõ nem azonos a kötelezettségvállaló-
val, a szerzõdéskötést követõen az ajánlatkérõ a szerzõdés
egy példányát haladéktalanul megküldi a kötelezettségvál-
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laló részére. A kötelezettségvállaló gazdasági szervének
vezetõje a megküldött szerzõdést egyezteti a szerzõdéski-
vonattal és egyezõség esetén a kötelezettségvállalást a HM
KGIR-ben egyedileg rögzíti, bejelentésre elõkészíti;

c) a HM KPH az a) vagy b) pont szerint rögzített kötele-
zettségvállalás-bejelentést ellenõrzi és az Ávr.-ben meghatá-
rozott határideig továbbítja a Kincstár részére.

25. §

A több évet felölelõ kötelezettségvállalásokat a tárgyévi
kötelezettség összegével kell a Kincstárnál bejelenteni és
lekötni.

26. §

Ha a bejelentett kötelezettségvállalásban változás törté-
nik, a gazdasági szerv vezetõje köteles a HM KGIR-ben
generált „Kiadási kötelezettségvállalás-bejelentés módo-
sítása” nyomtatványt a 24. § a) vagy b) pontja szerinti mó-
don ismételten ellenõrizni és a kötelezettségvállalás mó-
dosítását továbbítani.

27. §

(1) A kötelezettségvállalás-bejelentési nyomtatványt és
ezek módosításait a gazdasági szervnél e célra felfektetett
gyûjtõben egy folyószám alatt kell elhelyezni.

(2) A kötelezettségvállalás kincstári befogadásakor kapott
hivatkozási számot a szerzõdéskivonatra rá kell vezetni.

(3) A bejelentett kötelezettségvállalás pénzügyi teljesí-
tése során átutalást kizárólag a kincstári hivatkozási szám
feltüntetésével, a lekötött elõirányzat-felhasználási keret
terhére lehet kezdeményezni.

(4) Pénzügyi teljesítéskor a kincstári hivatkozási számot
és a kincstári tranzakciós kódot (a továbbiakban: KTK) az

elektronikus adathordozón kell feltüntetni. Az elektro-
nikus rendszer átmeneti mûködési zavara esetén a kincstá-
ri hivatkozási számot és a KTK-t az „Átutalási megbízás”
mögé csatolt átutalási megbízás kiegészítõ szelvényen kell
feltüntetni és a megbízáson a KTK helyére az „XXX” jelö-
lést kell beírni.

(5) Kincstári hivatkozási szám hiányában, ha az átutalás
nem a lekötött, hanem a szabad keret terhére történt, a
HM KGIR-ben generált „Kötelezettségvállalás hivatkozás
módosítása” nyomtatvány alkalmazásával a gazdasági
szerv a HM KPH-val együttmûködve intézkedik a Kincs-
tár felé a korábban lekötött összeg rendezésére.

28. §

A bevétel terhére vállalt kötelezettségvállalásokat a tel-
jesült bevétel összegéig kell bejelenteni a Kincstár részére.

6. Záró rendelkezések

29. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 5. napon lép ha-
tályba.

(2) A 6. § c) pontja szerinti nyilvántartást a gazdasági
szerv – az MH Honvédkórház kivételével – 2013. január
1-jétõl a HM KGIR-ben vezeti.

30. §

Hatályát veszti a kötelezettségvállalások ellenjegyzésé-
rõl és bejelentésének rendjérõl szóló 46/2010. (IV. 23.)
HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1434 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 14. szám



1. melléklet a 83/2012. (XI. 16.) HM utasításhoz

1. A honvédelmi szervezetek hatáskörébe tartozó

ellenjegyzési záradékok mintái

a) Illetménymegállapítási vagy kinevezési okirat, parancs, határozat, kinevezési okirat, valamint a személyi állomány
egyéb pénzbeli járandóságainak ellenjegyzési záradéka:

„Az ellenjegyzési szabályoknak megfelel.”

Dátum

Ellenjegyzõ

b) Megbízási szerzõdés ellenjegyzési záradéka:

„A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése a gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi szabályoknak megfelel. Szabad
megbízási szerzõdéskeret a szerzõdés aláírásához rendelkezésre áll.”

Dátum

Ellenjegyzõ

c) A saját hatáskörû elõirányzat-módosítások ellenjegyzési záradéka:

„Az elõirányzat-átcsoportosítás lekötött elõirányzatot nem érint, a szükséges elõirányzatok rendelkezésre állnak.
Az elõirányzat-módosítás a honvédelmi szervezetek saját hatáskörû elõirányzat-módosításának rendjérõl szóló 12/2010.
(I. 27.) HM utasítás 2. §-a szerint végrehajtható.”

Dátum

Ellenjegyzõ

2. A HM KPH hatáskörébe tartozó

ellenjegyzési záradékok mintái

a) A honvédelmi szervezetek saját hatáskörû elõirányzat-módosításának rendjérõl szóló 12/2010. (I. 27.) HM utasítás
szerinti miniszteri hatáskörû elõirányzat-átcsoportosítási okmány ellenjegyzésének szövege:

„Az átcsoportosításokra vonatkozó javaslat lekötött elõirányzatot nem érint, a szükséges elõirányzat rendelkezésre
áll. Figyelemmel a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére és (4) bekezdés a) pontjára, továbbá az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55. §-ában foglaltakra az átcsoportosítási javaslatot
ellenjegyzem. Kérem Miniszter Urat, hogy egyetértése esetén az ellenjegyzett felterjesztést jóváhagyni, a mellékelt
elõirányzat-módosítási engedélyt pedig aláírni szíveskedjen.”

Dátum

Ellenjegyzõ
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b) Az MH ÖHP parancsnoka hatáskörébe tartozó, a 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei és 2/2 MH ÖHP és
alárendelt szervezetei költségvetési alcímeken belüli, a honvédelmi szervezetek közötti elõirányzat-átcsoportosítás
ellenjegyzési záradéka:

„A honvédelmi szervezetek közötti, alcímen belüli elõirányzat-átcsoportosításokra vonatkozó javaslat lekötött elõ-
irányzatot nem érint, a szükséges elõirányzat rendelkezésre áll. Az elõirányzat-módosítás a honvédelmi szervezetek saját
hatáskörû elõirányzat-módosításáról szóló 12/2010. (I. 27.) HM utasítás 2. §-a szerint végrehajtható, jogszabályi
feltételeknek megfelel.”

Dátum
Ellenjegyzõ

c) Megállapodáson alapuló, fejezetek közötti átcsoportosítások ellenjegyzési záradéka:

„A megállapodás a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat nem sérti. Az átcsoportosítás végrehajtásához szükséges
elõirányzatok a ..........................................................jogcímen rendelkezésre állnak.”

Dátum
Ellenjegyzõ

d) A fejlesztési, illetve az egyéb célú támogatásokra kiírt utófinanszírozású, vagy önrészt igénylõ pályázatokon való
részvételt megelõzõ miniszteri engedély ellenjegyzési záradéka:

„A pályázati felhívásként meghatározó önrész fedezetét a honvédelmi szervezet éves költségvetése (módosított elõ-
irányzata) tartalmazza.”

Dátum
Ellenjegyzõ

Utófinanszírozás esetén:

„A honvédelmi szervezet szabad elõirányzatai az utófinanszírozás kiutalásáig biztosítják a kiadások fedezetét.”

Dátum
Ellenjegyzõ

e) A bartermegállapodások ellenjegyzési záradéka:

„A megállapodás gazdálkodásra vonatkozó szabályokat nem sérti. A megállapodás áfa-elõirányzata rendelkezésre áll.”

Dátum
Ellenjegyzõ
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2. melléklet a 83/2012. (XI. 16.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ sz. példány
HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

Ellenjegyzési tanúsítvány

Beszerzés tárgya: ...........................................................................................................................................................
Beszerzés mennyisége: ..................................................................................................................................................
Beszerzés bruttó költségkihatása: ..................................................................................................................................
Beszerzés áfa nélküli (nettó) értéke: ..............................................................................................................................
Szállító megnevezése: ....................................................................................................................................................
Beszerzés rövid leírása, indoklása: ................................................................................................................................

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

P. H.
............................................................

kötelezettségvállaló

Pénzügyi és számviteli záradék: ....................................................................................................................................
Költségvetési (al)cím: ....................................................................................................................................................
Fõkönyvi számlaszám: ...................................................................................................................................................
Anyagnem kód: ..............................................................................................................................................................
Finanszírozási forrás: .....................................................................................................................................................
Címrendkód: ..................................................................................................................................................................
Elõirányzat-felhasználási engedély száma: ....................................................................................................................
Nettó összege: ................................................................................................................................................................
Engedélyezõ: ..................................................................................................................................................................
Éves keret: ......................................................................................................................................................................
Lekötve: .........................................................................................................................................................................
Jelenlegi lekötés: ............................................................................................................................................................
További szabad keret: ....................................................................................................................................................

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

P. H.
............................................................

referens

Ellenjegyzõi záradék:

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

P. H.
............................................................

Ellenjegyzõ
Készült: 2 példányban
Egy példány 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Ellenjegyzõ

2. sz. pld.: Irattár
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3. melléklet a 83/2012. (XI. 16.) HM utasításhoz

AJÁNLATKÉRÕ sz. példány
HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

SZERZÕDÉSKIVONAT

az ellenjegyzési eljáráshoz

SZERZÕDÉSAZONOSÍTÓ:
Jóváhagyott éves beszerzési terv

– folyószáma: ............................................................................................................................................................
– áfa nélküli (nettó) értéke: .......................................................................................................................................
– bruttó értéke: ..........................................................................................................................................................

Megbízás nyt.-száma: ....................................................................................................................................................
Fedezetbiztosítási kérelem nyt. száma: ..........................................................................................................................
Döntés nyt. száma: .........................................................................................................................................................
Szerzõdés tárgya: ...........................................................................................................................................................
Szerzõdõ partner neve: ...................................................................................................................................................
Szerzõdõ partner bankszámlaszáma: .............................................................................................................................
Szerzõdõ partner adószáma: ..........................................................................................................................................
Ügyintézõ személy neve, tel.: ........................................................................................................................................
Szerzõdés értéke a szerzõdés valutanemében: ...............................................................................................................
A szerzõdés értéke HUF-ban: ........................................................................................................................................
Szerzõdés bruttó értéke (SZÉ): ......................................................................................................................................
Szerzõdés áfa nélküli értéke: .........................................................................................................................................
Szerzõdés véghatárideje: ................................................................................................................................................

Tervezett teljesítés helye Szállítás tervezett ideje Pénzügyi teljesítés tervezett
ideje

Tervezett teljesítés bruttó
összege

........................, ........ év .................... hó ........ nap

...................................................*
ajánlatkérõ

P. H.

........................, ........ év .................... hó ........ nap

...................................................*
kötelezettségvállaló

P. H.

Pénzügyi és számviteli záradék: .....................................................................................................................................
a) Költségvetési (al)cím: ................................................................................................................................................
Fõkönyvi számlaszám: ...................................................................................................................................................
Anyagnem kód: ..............................................................................................................................................................
Finanszírozási forrás: .....................................................................................................................................................
Címrendkód: ..................................................................................................................................................................
Elõirányzat-felhasználási engedély száma:.....................................................................................................................

* Amennyiben az ajánlatkérõ és a kötelezettségvállaló honvédelmi szervezet azonos, a honvédelmi szervezet vezetõje az „ajánlatkérõ és kötelezettségvál-
laló” megjelöléssel, egy aláírással látja el a kivonatot. Ez esetben a szerzõdéskivonat két példányban készül.
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Nettó összege: ................................................................................................................................................................
Engedélyezõ: ..................................................................................................................................................................
Éves keret: ......................................................................................................................................................................
Elõirányzat lekötés: ........................................................................................................................................................
Jelenlegi lekötés: ............................................................................................................................................................
További szabad keret: ....................................................................................................................................................

b) Költségvetési (al)cím: ................................................................................................................................................
Fõkönyvi számlaszám: ...................................................................................................................................................
Anyagnem kód: ..............................................................................................................................................................
Finanszírozási forrás: .....................................................................................................................................................
Címrendkód: ..................................................................................................................................................................
Elõirányzat-felhasználási engedély száma: ....................................................................................................................
Nettó összege: ................................................................................................................................................................
Engedélyezõ: ..................................................................................................................................................................
Éves keret: ......................................................................................................................................................................
Elõirányzat-lekötés: .......................................................................................................................................................
Jelenlegi lekötés: ............................................................................................................................................................
További szabad keret: ....................................................................................................................................................

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

P. H.

............................................................
gazdasági szerv vezetõje

Ellenjegyzõi záradék:

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

P. H.

............................................................
Ellenjegyzõ

Készült: 3 példányban
Egy példány … lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1–2. sz. pld.: Kötelezettségvállaló honvédelmi szervezet

3. sz. pld.: Irattár (ajánlatkérõ)

Több évet érintõ, valamint a tárgyévet követõ évet érintõ kötelezettségvállalás esetén az alábbi záradékot kell alkalmazni:
Készült: 4 példányban
Egy példány … lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1–2. sz. pld.: Kötelezettségvállaló honvédelmi szervezet

3. sz. pld.: HM KPH
4. sz. pld.: Irattár (ajánlatkérõ)
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4. melléklet a 83/2012. (XI. 16.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ
HONVÉDELMI SZERVEZET sz. példány
Nyt. szám:

NEMZETKÖZI ELLENJEGYZÉSI TANÚSÍTVÁNY

I.

Kötelezettségvállaló szervezet: ......................................................................................................................................
Beszerzés tárgya: ...........................................................................................................................................................
Beszerzés mennyisége: ..................................................................................................................................................
Beszerzés költségkihatása valutában: ............................................................................................................................
Beszerzés költségkihatása forintban: .............................................................................................................................
Szállító megnevezése: ....................................................................................................................................................
Beszerzés tervezett idõpontja: .......................................................................................................................................
Beszerzés indokolása: ....................................................................................................................................................

A beszerzés szükségességét igazolom, azt az ellátás biztosítása indokolja.

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

P. H.

………………………………………
kötelezettségvállaló kontingens-
parancsnok/külképviselet-vezetõ

II.

Pénzügyi és számviteli záradék (csak a kontingens esetében kitöltendõ):
Költségvetési (al)cím: ....................................................................................................................................................
Fõkönyvi számlaszám: ...................................................................................................................................................
Anyagnemkód: ...............................................................................................................................................................
Finanszírozási forrás: .....................................................................................................................................................
Címrendkód: ..................................................................................................................................................................
Elõirányzat-felhasználási engedély száma és engedélyezõje: .......................................................................................
Nettó összege (valutában): .............................................................................................................................................
Nettó összeg (Ft): ...........................................................................................................................................................

A beszerzést a fenti fõkönyvi elõirányzatok terhére javaslom.

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

............................................................... ...............................................................
kontingens logisztikai tiszt kontingens pénzügyi tiszt
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III.

Az ellátásért felelõs honvédelmi szervezet logisztikai gazdasági vezetõjének záradéka:

A beszerzés végrehajtását engedélyezem.

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

P. H.
............................................................

IV.

Ellenjegyzõi záradék a kontingens esetében:

Éves keret: ......................................................................................................................................................................
Lekötve: .........................................................................................................................................................................
Jelenlegi lekötés/ei. nyt.-folyószáma: ............................................................................................................................
További szabad keret: ....................................................................................................................................................

Ellenjegyzem!

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

P. H.
............................................................

Ellenjegyzõ

Ellenjegyzõi záradék a külképviseletek esetében:

Fõkönyvi számlaszám: ...................................................................................................................................................
Anyagnem kód: ..............................................................................................................................................................
Finanszírozási forrás: .....................................................................................................................................................
Címrendkód: ..................................................................................................................................................................
Elõirányzat-felhasználási engedély száma és engedélyezõje: .......................................................................................
Nettó összege (valutában): .............................................................................................................................................
Nettó összeg (Ft): ...........................................................................................................................................................
Éves keret: ......................................................................................................................................................................
Lekötve: .........................................................................................................................................................................
Jelenlegi lekötés/ei. nyt.-folyószáma: ............................................................................................................................
További szabad keret: ....................................................................................................................................................

Ellenjegyzem!

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

P. H.
............................................................

Ellenjegyzõ

Készült: 1 példányban
Egy példány: … lap
Ügyintézõ (tel.):
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A honvédelmi miniszter
84/2012. (XI. 23.) HM

utasítása
a 2013. évi munkaszüneti napok körüli

munkarendrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján – figyelemmel a 2013. évi
munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló 28/2012.
(IX. 4.) NGM rendelet rendelkezéseire – a 2013. évi munka-
szüneti napok körüli munkarenddel kapcsolatban az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, illetve közvetlen irányítása alá tartozó szer-
vezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai szerve-
zeteire terjed ki.

2. §

(1) A 2013. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár
szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó – munkarend a
következõ:

a) augusztus 24., szombat munkanap, pénteki munka-
renddel

augusztus 19., hétfõ pihenõnap,
b) december 7., szombat munkanap, pénteki munka-

renddel
december 24., kedd pihenõnap,
c) december 21., szombat munkanap, pénteki munka-

renddel
december 27., péntek pihenõnap.
(2) 2013. augusztus 23-án hétfõi, december 6-án keddi

munkarendet kell alkalmazni.

3. §

(1) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezeteknél 2013.
december 30-án és 31-én a hivatásos és szerzõdéses kato-
nák, a kormánytisztviselõk, a közalkalmazottak és a mun-
kavállalók részére az éves szabadság, illetve a ki nem
adott, kifizetésre nem kerülõ és érvényben lévõ szabad-
napok terhére biztosítani kell a szolgálati helytõl való tá-
volmaradást.

(2) A HM-ben és a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezeteknél csak a hivatali ügyin-
tézéshez minimálisan szükséges létszámot – szervezeti
egységenként (titkárság, fõosztály, csoportfõnökség) leg-
alább 1 fõ vezetõ beosztású hivatali ügyeletest és 1 fõ ügy-
intézõt – kell a szolgálati (munka)helyen biztosítani. A hi-
vatali ügyeletes szükség esetén legyen képes az adott szer-
vezet személyi állományának kiértesítésére.

(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetek
vezetõi biztosítják telefonon történõ elérhetõségüket.

(4) Az állomány 2013. évi szabadságának felhasználá-
sát az állományilletékes parancsnokok (vezetõk) oly mó-
don tervezik, hogy az (1)–(2) bekezdésekben foglaltak
végrehajtása biztosított legyen.

4. §

(1) Az utasítás rendelkezései nem érintik a készenléti és
ügyeleti szolgálatok feladatainak, valamint a lakossági el-
látási feladatoknak a folyamatos biztosítását.

(2) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek adott idõ-
szakra vonatkozó hivatali ügyeletérõl a HM Tervezési és
Koordinációs Fõosztály kimutatást készít, melyet az utasí-
tás hatálya alá tartozó HM szervek és szervezetek vezetõi
részére eljuttat.

5. §

Az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek a 2013. évi
tevékenységükre vonatkozó terveiket az ezen utasításban
foglaltak figyelembevételével készítik el.

6. §

Felhatalmazást kap a Honvéd Vezérkar fõnöke és a Ka-
tonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója, hogy az
alárendelt szervezetei munkarendjét – különös tekintettel az
általánostól eltérõ munkaidõ-beosztásban foglalkoztatottak
munkarendjére – ezen utasítással összhangban részletesen
szabályozza.

7. §

(1) A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarend-
rõl szóló 133/2011. (XII. 9.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut.) 2. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

(A 2012. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár sze-

rinti munkarendtõl való eltéréssel járó – munkarend a kö-

vetkezõ:)

„e) december 1., szombat munkanap, pénteki munka-
renddel

december 31. hétfõ pihenõnap,”
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(2) Az Ut. 2. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal
egészül ki:

(A 2012. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár sze-

rinti munkarendtõl való eltéréssel járó – munkarend a kö-

vetkezõ:)

„f) december 15., szombat munkanap, pénteki munka-
renddel

december 24., hétfõ pihenõnap.”
(3) Az Ut. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:
„(2) 2012. április 20. pénteken, 2012. október 26. pénteken,

2012. november 30. pénteken és 2012. december 14. pén-
teken hétfõi munkarendet kell alkalmazni.”

(4) Hatályát veszti az Ut. 3. § (1) bekezdésében az „és
2012. december 31-én” szövegrész.

8. §

Ez az utasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba és
2014. január 31-én hatályát veszti.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
75/2012. (HK 14.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

feladatrendszerének módosításával összefüggõ
egyes szakmai feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés a) és o) pontja, valamint 11. § p) pontja alap-
ján a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), továbbá a feladat-végrehajtásban
érintett, a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó és a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerve-
zetekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek)
terjed ki.

2. A HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban:
HM KÁT) ágazati munka-, tûz- és környezetvédelmi szak-

irányításhoz kapcsolódó döntéseinek elõkészítését (a to-
vábbiakban együtt: szakmai feladatok) a Honvédelmi Mi-
nisztérium Hatósági Hivatal feladatrendszerének módosí-
tásával összefüggõ feladatokról szóló 76/2012. (X. 27.)
HM utasítás (a továbbiakban: utasítás) alapján a HM Ható-
sági Hivatal (a továbbiakban: HM HH) új szervezeti eleme
végzi.

2. A szervezési idõszakra és a személyügyi igazgatásra

vonatkozó intézkedések

3. Az utasítás 2. § (1) bekezdése alapján létrehozott osz-
tály szakmai feladatainak ellátása érdekében 2 fõ munka-
védelmi, valamint 2 fõ tûzvédelmi és 1 fõ környezetvédel-
mi beosztás kerül rendszeresítésre.

4. A szervezési idõszakban a feladatok ellátása érdeké-
ben:

a) a HM HH igazgató (a továbbiakban: igazgató) a HM
HH Munkaköri Jegyzéke módosításának kiadását követõ-
en a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésé-
rõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, vala-
mint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyil-
vántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet
alapján megkezdi az osztály feltöltését 1 fõ munkavédelmi
(munkabiztonsági), 1 fõ tûzvédelmi és 1 fõ környezetvé-
delmi szakállománnyal;

b) az igazgató kezdeményezi a HM Közigazgatási Ál-
lamtitkári Titkárságára vezényelt munkabiztonság fõtiszt
vezénylésének megszüntetését;

c) a HM intézményi munkavédelmi feladatait az igazga-
tó által kijelölt munkabiztonsági szakember látja el;

5. Az igazgató az utasítás 6. §-a szerinti jogszabályok és
közjogi szervezetszabályozó eszközök hatályba lépését
követõen – az osztály rendszeresített létszámmal való fel-
töltésével és annak mûködését meghatározó belsõ szabá-



lyozók szükség szerinti módosításával – kialakítja a szak-
irányítási feladatok ellátásához szükséges munka-, és nyil-
vántartási rendet, biztosítja szakirányítási feladatok meg-
kezdését és folyamatos ellátását.

3. Logisztikai és elhelyezési feladatok

6. Az igazgató a hatályos normák szerint pontosítja a
szervezeti változásból adódó anyagi-technikai szükségle-
teket, és az erre vonatkozó többlet-igényt a Munkaköri
Jegyzék- módosítás hatálybalépését követõ 7. napig az
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár-
nak (a továbbiakban: MH BHD) – soron kívüli intézkedés-
re – megküldi.

7. Az anyagi-technikai szükségletek pontosítása és a
többlet-igények meghatározása kiterjed a HM HH meglé-
võ elhelyezési-, és munkakörülményeihez igazodó feltéte-
lek kialakítására, így

a) az irodák és irodabútorok;
b) a híradó-, informatikai-, irodatechnikai eszközök és

anyagok biztosítására.
8. A HM HH szervezeti változásával járó feladatokat az

érintett logisztikai támogató elemek úgy tervezik és vége-
zik, hogy a HM HH szakirányítási feladatainak ellátása fo-
lyamatosan biztosítható legyen.

4. Híradó, informatikai

és információvédelmi feladatok

9. Az igazgató az MH BHD-vel együttmûködve megha-
tározza és a Munkaköri Jegyzék módosítás hatálybalépé-
sét követõ 7. napig megküldi a híradó, informatikai szol-
gáltatások (képességek) kiterjesztésének alkalmazói igé-
nyét a Híradó, Informatikai és Információvédelmi Cso-
portfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) részére.

10. A híradó, informatikai szolgáltatások (képességek)
kiterjesztésrõl a HVK HIICSF csoportfõnöke a Munkaköri
Jegyzék- módosítás hatálybalépését követõ 30. napig in-
tézkedik.

5. Pénzügyi és számviteli feladatok

11. Az igazgató a 2012. évi többletfeladatokhoz kapcso-
lódó pótelõirányzat igényét a 2012. évi intézményi és köz-
ponti költségvetési javaslatok elkészítésének és jóváha-
gyásának rendjérõl szóló körlevélben foglaltak szerint el-
különítetten tervezi és megküldi a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) részére.

12. Az igazgató a HM HH többletfeladatai teljes várható
költségének pontos felszámítását a HM HH Munkaköri

Jegyzéke módosításának hatálybalépését követõ 8. napig
véglegezi, és a HM KPH részére megküldi.

6. Záró rendelkezések

13. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba,* és
2013. július 31-én hatályát veszti.

Budapest, 2012. október 27.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. október 24.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

77/2012. (HK 14.) HM KÁT
intézkedése

az ÁROP 1.1.19. pályázati felhívásra benyújtott
„Hatásvizsgálatok és a kormányzati stratégiai

irányítás rendszere egyes ágazati dokumentumainak
elkészítése, valamint alkalmazási gyakorlatának

támogatása a Honvédelmi Minisztériumban” címû
projekt megvalósításával összefüggõ egyes

kérdésekrõl

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.

I. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium, a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szer-
vezetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek)
„Hatásvizsgálatok és a kormányzati stratégiai irányítás

rendszere egyes ágazati dokumentumainak elkészítése, va-

lamint alkalmazási gyakorlatának támogatása a Honvé-

delmi Minisztériumban” címû pályázat (továbbiakban:
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projekt) megvalósításában résztvevõ, valamint a kap-
csolódó tevékenységekben érintett személyi állományá-
ra terjed ki.

II. A projekt szakmai struktúrája

2. A projekt hivatalos képviseletével összefüggõ felada-
tokat a honvédelmi miniszter meghatalmazása alapján a
HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM
KÁT) látja el.

3. A projektmenedzseri feladatokat a HM tervezési és
koordinációs fõosztályvezetõ látja el.

4. A projektmenedzser felelõs:
a) a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

mint közremûködõ szervezettel történõ kapcsolattartásért
és vele együttmûködésben a projekt támogatási szerzõdés
szövegének, valamint módosításainak elõkészítéséért;

b) az állami vezetõk projekttel összefüggésben szüksé-
ges tájékoztatásáért;

c) a projekt dokumentáció alapján az alprojekt vezetõi-
nek kijelöléséért és tevékenységük összehangolásáért;

d) a projekt részfeladatainak és pályázati tevékenységé-
nek összehangolásáért;

e) a projekt idõszakos- és záró beszámolóinak határidõ-
re, a megfelelõ tartalommal és az elõírt formai követelmé-
nyek szerinti összeállításáért, valamint a kifizetési igény-
léseinek elkészítéséért;

f) a projektmenedzsment vezetéséért;
g) a projekt központi rendezvényeinek elõkészítéséért;
h) a projekt ellenõrzési feladatainak koordinálásáért;
i) a projekt nyilvánosságával összefüggõ követelmé-

nyek teljesítéséért;
j) a projekt központi iratanyagának megfelelõ formában

történõ elõkészítéséért, elektronikus archiválásáért, nyil-
vántartásért és 2020. december 31-ig történõ tárolásáért.

5. A projekt kivitelezését a projektmenedzsment támo-
gatja. A projektmenedzsment összetétele:

a) a projektmenedzser;
b) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály állomá-

nyából 2 fõ;
c) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály

állományából 1 fõ.
6. A projekt 11 alprojektre tagozódik, melyeket alpro-

jektvezetõk vezetnek. Az alprojekt vezetõ felelõs:
a) az alprojektekre vonatkozó részletes ütemterv össze-

állításáért;
b) az alprojektek és részfeladataik határidõre történõ

végrehajtásáért, a kapcsolódó projekt indikátor teljesítésé-
ért;

c) az alprojektben kidolgozásra kerülõ dokumentumok
szakmai tartalmának ellenõrzéséért, megfelelõsségének
biztosításáért;

d) az alprojekthez kapcsolódó rendezvények elõkészíté-
séért, amennyiben az nem a projektmenedzsment feladata;

e) az alprojektben közremûködõkkel való kapcsolattar-
tásért és a szükséges munkaidõ nyilvántartások vezetésé-
ért;

f) az alprojekthez kapcsolódó belsõ és külsõ közremû-
ködõk bevonásának, illetve a célfeladat kiírások szakmai
elõkészítéséért;

g) az alprojekthez kapcsolódó idõszaki részbeszámolók
összeállításáért, a kifizetések elõkészítéséért a projektme-
nedzsment támogatásával, a kifizetésekhez szükséges ál-
lamtitkári teljesítésigazolás kiadására vonatkozó szakmai
javaslatok megtételéért;

h) az alprojektben kitûzött feladattal összefüggésben a
szükséges további vezetõi döntések kezdeményezéséért, a
projektmenedzsment egyidejû tájékoztatása mellett.

i) az alprojekt iratanyagának megfelelõ formában törté-
nõ elõkészítéséért, nyilvántartásért és 2020. december
31-ig történõ tárolásáért.

III. A projekt mûködésének szabályai

7. A projekt megvalósítása során biztosítani kell vala-
mennyi, a pályázat keretében elérhetõ uniós forrás lehív-
hatóságát, szabályos és átlátható elszámolását.

8. A projekt és az alprojektek szakmai tevékenységének
fõ irányait, az elvégzendõ fõ feladatokat a pályázati doku-
mentáció tartalmazza.

9. A hivatalos pályázati dokumentációt a projektme-
nedzsment kezeli.

10. Az alprojektvezetõk a 6. pont a. alpont szerinti
ütemtervben foglalt feladatok végrehajtását a pályázati do-
kumentáció ütemezésével összhangban, önállóan végzik a
közremûködõk bevonásával, a projektmenedzsment szá-
mára idõszakosan beszámolókat terjesztenek fel.

11. A projekt egyes feladatainak végrehajtásába további
külsõ és belsõ közremûködõk vonhatóak be a pályázati do-
kumentációban meghatározott elõírások figyelembe vétele
mellett.

12. A HM szervek vezetõi támogatják az alárendeltsé-
gükbe tartozó alprojektvezetõk munkáját.

13. A projektmenedzsment a HM Sajtóiroda közremû-
ködésével folyamatosan biztosítja a projekt nyilvánossá-
gát a www.honvedelem.hu honlapon.

14. A projekt teljes idõtartama alatt érvényesíteni kell a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján elérhetõ „Új
Széchenyi Terv Arculati Kézikönyv” szerinti formai köve-
telményeket.

15. A projekttel összefüggésben készült valamennyi do-
kumentumot elektronikus formában meg kell küldeni ar-
chiválás céljából a projektmenedzsment részére (a
hmtkf@hm.gov.hu e-mail címre).
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16. A projekt megvalósításához szükséges valamennyi
adminisztratív háttér információt a projektmenedzsment
biztosítja.

IV. A projekthez kapcsolódó belsõ/külsõ pályázati

tevékenység

17. A projekt eredményes megvalósítása érdekében az
alprojektvezetõk külsõ és honvédelmi szervezetek körén
belüli pályáztatás útján – a projekt dokumentációban leterve-
zett – további szakmai képességeket szerezhetnek be, szakér-
tõket, közremûködõket vonhatnak be a végrehajtásba.

18. Az alprojektvezetõk által elõkészített pályázati fel-
hívások tervezetét a projektmenedzsment egységes szer-
kezetbe foglalva készíti elõ jóváhagyásra.

19. A pályázati felhívásokat a HM KÁT hagyja jóvá.
20. A belsõ pályázati felhívást a HM levelezõrendsze-

rén keresztül, a külsõ pályázati felhívásokat a tárca hon-
lapján kell közzé tenni.

21. A pályázatokat a HM KÁT bírálja el, a projektmene-
dzser által vezetett pályázati döntés-elõkészítõ bizottság (a
továbbiakban: PDEB) javaslata alapján.

22. A PDEB tagjai:
a) a HM humánpolitikai fõosztályvezetõje;
b) a HM jogi fõosztályvezetõje;
c) a HM védelmi tervezési fõosztályvezetõje;
d) a HM gazdasági tervezési és szabályozási fõosztály-

vezetõje;
e) a HM védelempolitikai fõosztályvezetõje;
vagy az általuk delegált vezetõ beosztású személy.
23. A PDEB mûködési rendjét a projektmenedzser hatá-

rozza meg, döntési javaslatát a pályázatot elõkészítõ alpro-
jekt vezetõ szakmai indítványa mérlegelésével, szótöbb-
séggel alakítja ki.

V. A projekthez kapcsolódó célfeladatok

24. A pályázati adatlapon feltüntetett személyek részére
a HM KÁT célfeladatot ír ki.

25. A projekt megvalósításába bevont további személyi
állomány részére célfeladat kiírására az elnyert pályázatot
követõen kerül sor. Az elvégzett feladat díjazása a célfel-
adat teljesítését követõen kerül biztosításra.

26. A célfeladatot a közigazgatási államtitkár írja ki, a
PDEB javaslata alapján.

27. A célfeladat kiírására abban az esetben kerülhet sor,
a) ha a konkrét feladat nem szerepel az érintett munka-

köri leírásában, vagy
b) ha a konkrét feladat szerepel az érintett munkaköri le-

írásában, de elvégzése az általános munkaterhet jelentõsen
meghaladja és ezért csak munkaidõn túl végezhetõ el.

28. A 27. pont b. alpontja szerinti célfeladattal össze-
függésben elrendelt többletmunkát külön személyes mun-
kaidõ nyilvántartásban kell rögzíteni.

29. A célfeladattal kapcsolatos teljesítésigazolás jóvá-
hagyása a HM KÁT jogköre.

VI. Záró rendelkezések

30. Ez az intézkedés a közzétételt követõ napon lép ha-
tályba.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
78/2012. (HK 14.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei
feladatkörének módosításával összefüggõ feladatok

végrehajtásáról szóló
37/2012. (HK 9.) 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, 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. A Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei
feladatkörének módosításával összefüggõ feladatok vég-
rehajtásáról szóló 37/2012. (HK 9.) HM KÁT-HVKF
együttes intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés) 7. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. A személyügyi szervek a személyügyi igazgatási el-
járás során keletkezõ adatok egységes rendben történõ fel-
dolgozása érdekében gondoskodnak arról, hogy az egyéni
határozatok egy példánya – legkésõbb 30 napon belül – a
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vonatkozó intézkedésben meghatározott módon az MH
Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
(a továbbiakban: MH HKNYP) részére megküldésre ke-
rüljenek.”

2. Az Intézkedés 9. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„9. A személyügyi eljárás az alábbiak szerint kerül le-
folytatásra:

a) az elsõ körben a HM munkaköri jegyzéke, illetve az
MH Honvédkórház állománytáblája módosított változatá-
nak jóváhagyását, valamint kiadását követõen az érintett
vezetõk megtervezik a meglévõ katonaállomány beosztás-
ba helyezését, továbbá jogviszonyának más módon történõ
rendezését, lefolytatják a személyi beszélgetéseket;

b) az elöljárói döntési hatáskörbe tartozó személyi ja-
vaslatokat az állományilletékes vezetõ a személyi beszél-
getést követõ három munkanapon belül felterjeszti az elöl-
járó személyügyi szerve részére. Ez esetben az R. 119. §
(1) bekezdésében meghatározott 60 napos határidõ figye-
lembevétele nélkül kerül sor az egyes további intézkedé-
sek megtételére;

c) a HM utasítás 8. § (6)–(8) bekezdésében meghatáro-
zottakkal összefüggõ személyi javaslatokat a HM kabinet-
fõnöke, a HM parlamenti államtitkára, valamint a HM hu-
mánpolitikai fõosztályvezetõje a Honvédelmi Miniszté-
rium egyes szervezeti elemei feladatkörének módosításá-
val összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló 37/2012.
(HK 9.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosítá-
sáról szóló 78/2012. (HK 14.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés (a továbbiakban: Mód. Int.) hatálybalépését kö-
vetõ napig felterjeszti a munkáltatói jogkör gyakorlójának
személyügyi szerve részére;

d) a második és a harmadik körben összevontan lefoly-
tatott személyügyi beszélgetés alapján – figyelemmel az
R. 123/A. §-ára – 2012. november 30-ig a HVK személy-
zeti csoportfõnök javaslatot tesz a létszámtöbbletet képezõ
és a rendelkezési állományba beosztásra várók csoportjá-
ban lévõk beosztásba helyezésére.”

3. Az Intézkedés 20. pontja a következõ 20a. és
20b. ponttal egészül ki:

„20a. A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság (a to-
vábbiakban: HM KÁT Titkárság) és a HVK Személyzeti
Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) állomá-
nyába áthelyezésre kerülõ személyi állomány szakfelada-
tai folyamatos ellátásához szükséges ügyviteli iratok, szá-
mítástechnikai-, illetve híradástechnikai eszközei – az át-
adás-átvételre vonatkozó elõírások betartásával – az áthe-
lyezéssel egyidejûleg kerülnek átadásra.

20b. A szervezési idõszakban a híradó és informatikai
szolgáltatások változatlan színvonalon kerülnek biztosí-
tásra.”

4. Az Intézkedés 24. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„24. A HM KÁT Titkárság, a HVK SZCSF és HVK Lo-
gisztikai Csoportfõnökség elhelyezési feltételeinek meg-
teremtését, a szükséges irodák kiutalását a titkárságvezetõ,
illetve a csoportfõnök igénylése alapján az MH BHD Ellá-
tó Szervek HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatósága
biztosítja.”

5. Az Intézkedés 29. pontja a következõ 29a.–29c. pont-
tal egészül ki:

„29a. A HM utasítás 8. § (6)–(8) bekezdése szerinti HM
szervek a HM KGIR-ben meglévõ jogosultságokat felül-
vizsgálják és a jogosultság-törlési, módosítási, illetve a lé-
tesítési igényeiket 2012. november 30-ig megküldik a MH
HKNYP útján a HM KPH részére.

29b. A HM Humánpolitikai Fõosztály HM Személy-
ügyi Osztálya (a továbbiakban: HM SZÜO) által – a HM
szervek R. hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses ál-
lománya vonatkozásában – vezetett, kezelt személyügyi
nyilvántartásokat, valamint a személyügyi dokumentumo-
kat az osztályvezetõ tárolás, és további adatkezelés céljá-
ból a Mód. Int. hatálybalépését követõ 10. napig átadja az
MH HKNYP Központi HR Adminisztratív Osztály részé-
re. Az utasítás 8. § (7)–(8) bekezdései szerinti szakfelada-
tok átadás-átvételérõl készített jegyzõkönyv tartalmazza a
személyügyi nyilvántartások, valamint a személyügyi do-
kumentumok átadás-átvételét, továbbá a HM szervek R.
hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses állományát
érintõ HM SZÜO által megkezdett, illetve folyamatban
lévõ személyügyi eljárások helyzetét, a kitüntetésekkel,
elismerésekkel kapcsolatos gazdálkodás helyzetét. A jegy-
zõkönyvet a HM humánpolitikai fõosztályvezetõ és a
HVK személyzeti csoportfõnök írja alá és azt a HVK sze-
mélyzeti csoportfõnök 2012. december 7-ig jóváhagyásra
felterjeszti a Honvéd Vezérkar fõnökének.

29c. A HM SZÜO által – a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó kor-
mányzati szolgálati jogviszonyban állók, valamint a
29b. pontban nem szereplõ állomány vonatkozásában –
vezetett, kezelt személyügyi nyilvántartásokat, valamint a
személyügyi dokumentumokat az osztályvezetõ tárolás, és
további adatkezelés céljából a Mód. Int. hatálybalépését
követõ 10. napig átadja a HM KÁT Titkárság részére. Az
átadás-átvételrõl készített jegyzõkönyvet a HM humánpo-
litikai fõosztályvezetõ és a HM közigazgatási államtitkári
titkárságvezetõ írja alá és azt a HM közigazgatási államtit-
kári titkárságvezetõ 2012. december 7-ig jóváhagyásra fel-
terjeszti a HM közigazgatási államtitkárának.”

6. Az Intézkedés

a) 2. pont a) alpontjában az „a számítógépes nyilvántar-
tó rendszert (a továbbiakban: HM KGIR)” szövegrész he-
lyébe az „a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs
Rendszert (a továbbiakban: HM KGIR)”;

b) 3. pontjában a „személyi beszélgetések” szövegrész
helyébe a „javaslatok”;
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c) 4. pontjában a „2012. június 28.” szövegrész helyébe
a „2012. november 30.”;

d) 5. pontjában a „2012. június 29-ig” szövegrész helyé-
be a „a Mód. Int. hatálybalépését követõ napig”;

e) 6. pontjában a „2012. június 28.” szövegrész helyébe
a „2012. november 30.”
szöveg lép.

7. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. november 27.

A Honvédelmi Minisztérium védelemgazdaságért
felelõs helyettes államtitkárának
21/2012. (HK 14.) HM VGHÁT

szakutasítása
a 2003 M repülõhajózó hadi- (gyakorló-)
védõöltözettel történõ ellátás rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján az
alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM) és a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. A 2003 M repülõhajózó hadi- (gyakorló-) védõöltö-
zet (a továbbiakban: védõöltözet) viseletére kötelezettek
(a továbbiakban: igényjogosult) körét, viselésének rendjét,
részletes szabályait, hordmód változatait a Magyar Hon-
védség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló
9/2005. (III. 30.) HM rendelet elõírásai szabályozzák.

3. A honvédelmi miniszter által az 596/166/2003/TH
(HK 25/2005.) és a 138/2008. (HK 1/2009.) HM határoza-
tokban rendszeresített védõöltözeti cikkek beszerzésért és
az ellátásért az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a to-
vábbiakban: HM ÖHP), a védõöltözeti cikkek mûszaki do-

kumentációinak napra készen tartásáért, az abban történt
változások átvezetéséért a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi
Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) felelõs.

4. A védõöltözet személyes használatra szolgál, kihor-
dási ideje nincs.

5. A védõöltözet rendeltetésszerû viselése és folyama-
tos, kezelési útmutató szerinti karbantartása, tisztítása nem
befolyásolja az egyes termékek védelmi szintjét, azonban
a védõöltözet cikkek szövet folytonosságát befolyásoló sé-
rülése vagy szakadása a védelmi szint csökkenését ered-
ményezi.

6. A védõöltözet cikkeit, azok alapnormáját és cserélési
idejét az 1. melléklet tartalmazza.

7. Az Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ
(a továbbiakban: MH LEK) a védõöltözet cikkeit az ellátá-
sért felelõs katonai szervezet részére a jóváhagyott éves
pénzkeret terhére, az igényjogosult számára térítésmente-
sen, méretre készítve biztosítja.

8. A védõöltözet igényjogosult részére történõ kiadását,
személyhez kötését minden esetben a Részletes Felszere-
lési Könyvben történõ bejegyzéssel kell végrehajtani.

9. A védõöltözet cikkeit az igényjogosult a védelmi
szint csökkenéséig, vagy annak elvesztéséig viselheti.
A védõöltözeti cikkek védelmi szintjének csökkenése, el-
vesztése esetén azok cseréjét, javítását azonnal végre kell
hajtani. Szakkiképzési feladat végrehajtása, készenlét fo-
kozása és készültségi szolgálat során megfelelõ szintû vé-
dõöltözet viselése kötelezõ.

10. A védõöltözet cikkeinek cseréjét az MH ÖHP, a vé-
delmi szint csökkenése vagy egyéb meghibásodás esetén a
védõöltözet cikkeinek javítását, kizárólag a védõöltözet
jellegének megfelelõ anyagok felhasználásával az MH
LEK tervezi és végzi.

11. Az állományilletékes parancsnok köteles a védõöl-
tözet rendeltetésszerû használatát ellenõrizni vagy ellen-
õriztetni, és annak tisztítását biztosítani. Az igényjogosult
köteles a védõöltözet cikkeit megõrizni, azok kielégítõ hi-
giénés és karbantartott állapotát fenntartani.

12. Az igényjogosult védõöltözetében keletkezett hiá-
nyokat a káreljárás megkezdésével egyidejûleg az ellátá-
sért felelõs katonai szervezetnek azonnal pótolni kell.

13. Az igényjogosult védõöltözetében keletkezett kár
összegének megállapításakor – tekintettel a Magyar Hon-
védség hivatásos és szerzõdéses állományú katonái, vala-
mint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos katonai
szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõsségének egyes sza-
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bályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet 4. § (1) be-
kezdésének b) pontja elõírásaira –, az éves ruházati gaz-
dálkodási árjegyzékben meghatározott általános forgalmi
adóval növelt ár 50 %-át, nem rendeltetésszerû használat
vagy szándékos károkozás esetén 100%-át kell figyelembe
venni, illetve alkalmazni.

14. Azon igényjogosult részére, akit – a Magyar Hon-
védség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 59. § (1) bekez-
dése, a (2) bekezdés b) pontja vagy a 62. § (1) bekezdés
a) pontja alapján – nyugállományba helyeztek a védõöltö-
zet cikkei az alábbi feltételekkel saját tulajdonba adhatóak,
illetve átvételre felajánlhatóak:

a) a védõöltözet cikkei csak abban az esetben adhatóak
tulajdonba vagy ajánlhatóak fel átvételre, ha azok semmi-
lyen vegyi anyaggal nem szennyezettek, és ennek ténye az
átadás elõtt jegyzõkönyvben rögzítésre került,

b) amennyiben a személyes használatra kiadott védõöl-
tözethez tartozó cikk a 6. pontban meghatározott cserélési
idõt nem éri el, akkor azt az igényjogosult a Ruházati utal-
ványfüzetébe bejegyzett éves ruházati illetmény maradvá-
nya terhére, utalványszelvény kitöltésével, az éves ruháza-
ti gazdálkodási árjegyzékben meghatározott általános for-
galmi adóval növelt ár 50%-áért átveheti,

c) amennyiben a személyes használatra kiadott védõöl-
tözethez tartozó cikk a 6. pontban meghatározott cserélési
idõt elérte vagy túlhaladta, illetõleg az új ellátmányhoz tar-
tozóan a cikk méretes készítése nem kezdõdött meg, akkor
azt az igényjogosult a Ruházati utalványfüzetébe bejegy-
zett éves ruházati illetmény maradványa terhére, utalvány-
szelvény kitöltésével, az éves ruházati gazdálkodási ár-
jegyzékben meghatározott általános forgalmi adóval nö-
velt ár 30%-áért átveheti,

d) amennyiben a személyes használatra kiadott védõöl-
tözethez tartozó cikk a 6. pontban meghatározott cserélési
idõt elérte vagy túlhaladta és az új ellátmányhoz tartozóan
a cikk méretes készítése megkezdõdött, de a személyhez
kötése a nyugállományba helyezésrõl való tudomásszer-

zést megelõzõen nem történt meg, akkor az az új ellát-
mányhoz tartozó cikket az igényjogosult a Ruházati utal-
ványfüzetébe bejegyzett éves ruházati illetmény maradvá-
nya terhére, utalványszelvény kitöltésével, az éves ruháza-
ti gazdálkodási árjegyzékben meghatározott általános for-
galmi adóval növelt ár 100%-áért átveheti,

e) a b)–d) pontban elõírtak alkalmazása esetén a meg-
kezdett hónap egésznek számít,

f) az ellátó katonai szervezet parancsnoka a Ruházati
utalványfüzetbõl kiemelt utalványszelvényt – a kitöltést
követõ 30 napon belül – köteles megküldeni az MH LEK
részére,

g) a védõöltözet cikkeinek b)-d) pontjaiban meghatáro-
zott átvételét – az igényjogosult részérõl benyújtott, az ál-
lományilletékes parancsnok által záradékolt kérelem és a
hozzá csatolt szennyezettlenséget igazoló jegyzõkönyv
alapján – minden esetben a HM FHH Hadfelszerelési Igaz-
gatóság Hadtáp Osztály osztályvezetõ engedélyezi,

h) a szennyezettlenséget igazoló jegyzõkönyvet az ellá-
tó katonai szervezet munkaegészségügyi szaktevékenysé-
get ellátó személyének kell hitelesíteni.

15. A védõöltözeti cikkek 14. pont szerinti tulajdonba
adását vagy Ruházati utalványfüzet terhére történõ átvéte-
lét követõen az igényjogosult az öltözetet csak rendfoko-
zati jelzés és az MH-ban rendszeresített díszítõ elem nél-
kül viselheti.

16. A szakutasítás hatálya alá nem tartozó szervezetek
állománya részére a Honvéd Vezérkar fõnök engedélyével
biztosítható a védõöltözettel történõ ellátás.

17. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, egyidejûleg a 2003 M repülõhajózó hadi- (gya-
korló-) védõöltözettel történõ ellátás rendjérõl szóló
12/2010. (HK 5.) HM VTISZÁT intézkedés hatályát veszti.

Dr. Borbíró Zoltán s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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Melléklet a 21/2012. (HK 14.) HM VGHÁT szakutasításhoz

A védõöltözet cikkei, azok alapnormája és cserélési ideje:

A cikk

megnevezése
mennyiségi

egysége
alapnormája

egyes
mennyiségi
egységeinek

cserélési ideje

cserélési idõt
követõ

utánpótlási
normája

2003 M repülõhajózó overall (1) darab 2 4 év 1

2003 M repülõhajózó dzseki béléssel darab 1 5 év 1

2003 M téli repülõhajózó ing (2) darab 2 2 év 2

2003 M téli repülõhajózó alsó (2) darab 2 2 év 2

2003 M nyári repülõhajózó ing (2) darab 2 2 év 2

2003 M nyári repülõhajózó alsó (2) darab 2 2 év 2

2003 M nyári repülõhajózó zokni (2) pár 3 1 év 2

2003 M nyári repülõhajózó kesztyû pár 2 1 év 1

Repülõhajózó bakancs (BATES 2500 M-9 ZIP ASSAULT) pár 1 4 év 1

Megjegyzés:
(1) A cikk egyes mennyiségi egységeinek cserélési ideje a C17-es és az NFTC programban résztvevõ pilóták esetében

2 év.
(2) Kiadást követõen az igényjogosult tulajdonba kerül.
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A védelemgazdaságért felelõs
helyettes államtitkárnak

22/2012. (HK 14.) HM VGHÁT
szakutasítása

NATO egységesítési egyezmények nemzeti
elfogadásáról és hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52.§ (2) bekezdése alapján, figye-
lemmel a Magyar Honvédség egységesítési, szabványosí-
tási tevékenységérõl és a NATO egységesítési dokumen-
tumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasítás 4. § (1) bekezdés b) és c) 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. Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezet (a továbbiak-
ban: NATO) által kihirdetett, STANAG 2236 M&T
(EDITION 1) – MULTIMODAL TRANSPORT ISSU-
ES - AMovP-5 NATO egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra és hatályba léptetésre kerül a következõk sze-
rint:

a) Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP);

b) Témakezelõ: az MH ÖHP Logisztikai Mûveleti Fõ-
nökség;

c) A bevezetés idõpontja: 2013. január 01.;
d) A bevezetésre vonatkozó egyéb követelmények:
da) a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt ke-

rüljön bevezetésre,
db) a szövetséges kiadvány magyar nyelven, teljes terje-

delemben kerüljön kiadásra.

3. A NATO által kihirdetett STANAG 2468 CSS (EDI-
TION 2) – TECHNICAL ASPECTS OF THE TRANS-
PORT OF MILITARY MATERIALS BY RAILROAD
– AMovP-4(A) NATO egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra és hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP;



b) Témakezelõ: MH ÖHP Logisztikai Mûveleti Fõnök-
ség;

c) A bevezetés idõpontja: 2013. január 01.;
d) A bevezetésre vonatkozó egyéb követelmények:
da) a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt ke-

rüljön bevezetésre,
db) a szövetséges kiadvány tartalma kerüljön bedolgo-

zásra, a „Magyar Honvédség Vasúti Szállítási Utasítása”
címû fõnökségi kiadványba.

4. A NATO által kihirdetett STANAG 2510 EP (EDI-
TION 2) – JOINT NATO WASTE MANAGEMENT
REQUIREMENTS DURING NATO-LED MILITA-
RY ACTIVITIES NATO egységesítési egyezmény nem-
zeti elfogadásra és hatályba léptetésre kerül a következõk
szerint:

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

b) Témakezelõ: HM FHH Infrastrukturális Igazgatóság;
c) A bevezetés idõpontja: 2012. szeptember 01.;
d) A bevezetésre vonatkozó egyéb követelmények:
da) a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt ke-

rüljön bevezetésre,
db) az egységesítési egyezmény magyar nyelven, teljes

terjedelemben kerüljön kiadásra.

5. A STANAG 2510 EP (EDITION 3) (RATIFICA-
TION DRAFT 1) – JOINT NATO WASTE MANAGE-
MENT REQUIREMENTS DURING NATO-LED MI-
LITARY ACTIVITIES NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: a HM FHH Infrastrukturális Igazgató-
ság;

b) A bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést
követõ 3 hónapon belül, a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél egyaránt.

6. A STANAG 3295 SAR (EDITION 7) – HORSE
COLLAR / RESCUE STROP TYPE HELICOPTER
HOISTING GEAR NATO egységesítési egyezmény jö-
võbeni bevezetéssel kerül nemzeti elfogadásra. Témafele-
lõs: MH ÖHP.

7. A STANAG 3650 SAR (EDITION 2) – ESSENTI-
AL SAR LOCATION EQUIPMENT AND ASSOCIA-
TED CHARACTERISTICS (AIRCRAFT) NATO egy-
ségesítési egyezmény jövõbeni bevezetéssel kerül nemzeti
elfogadásra. Témafelelõs: MH ÖHP.

8. A STANAG 3758 AS (EDITION 4) (RATIFICA-
TION DRAFT 1) - SIGNALS USED BY AIR TRAF-
FIC SERVICE UNITS FOR CONTROL OF PEDEST-
RIAN AND VEHICULAR TRAFFIC IN THE MANO-
EUVRING AREA OF AIRFIELDS NATO egységesí-
tési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk
szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP;
b) A bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést

követõ 3 hónapon belül, a légierõnél.

9. A STANAG 3887 PHE (EDITION 1) – TRIAL
REPORTS AND DESIGN CRITERIA FOR IN-SHEL-
TER FUELLING AND DAMAGE REPAIR - AFLP-3
NATO egységesítési egyezmény jövõbeni bevezetéssel
kerül nemzeti elfogadásra. Témafelelõs: MH ÖHP.

10. A STANAG 4175 (EDITION 5 VOLUME I AND
VOLUME II) (RATIFICATION DRAFT) - TECHNI-
CAL CHARACTERISTIC OF THE MULTIFUNCTI-
ONAL INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM
(MIDS) NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP;
b) A bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést

követõ 6 hónapon belül, a légierõnél.

11. A STANAG 4278 EL (EDITION 3) – METHOD
OF EXPRESSING NAVIGATION ACCURACIES
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra és
hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP;
b) Témakezelõ: MH ÖHP, Híradó, Informatikai és In-

formációvédelmi Fõnökség;
c) A bevezetés idõpontja: 2012. november 01.;
d) A bevezetésre vonatkozó egyéb követelmények:
da) a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt ke-

rüljön bevezetésre,
db) az egységesítési egyezmény – eredeti – angol nyel-

ven, teljes terjedelemben kerüljön kiadásra.

12. A STANAG 4294 (EDITION 2) – NAVSTAR
GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) PART I
SYSTEM CHARACTERISTICS NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra és hatályba léptetésre ke-
rül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP;
b) Témakezelõ: MH ÖHP Híradó, Informatikai és Infor-

mációvédelmi Fõnökség;
c) A bevezetés idõpontja: 2012. november 01.;
d) A bevezetésre vonatkozó egyéb követelmények:
da) a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt ke-

rüljön bevezetésre,
db) az egységesítési egyezmény – eredeti – angol nyel-

ven, teljes terjedelemben kerüljön kiadásra.

13. A STANAG 4294 (EDITION 2) – NAVSTAR
GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) PART II
SUMMARY OF PERFORMANCE REQUIRE-
MENTS NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra és hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP;
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b) Témakezelõ: MH ÖHP Híradó, Informatikai és Infor-
mációvédelmi Fõnökség;

c) A bevezetés idõpontja: 2012. november 01.;
d) A bevezetésre vonatkozó egyéb követelmények:
da) a szárazföldi haderõnél és a légierõnél egyaránt ke-

rüljön bevezetésre,
db) az egységesítési egyezmény – eredeti – angol nyel-

ven, teljes terjedelemben kerüljön kiadásra.

14. A STANAG 4392 (EDITION 1) DATA INTER-
CHANGE FORMAT FOR NAVSTAR GLOBAL
POSITIONING SYSTEM (GPS) NATO egységesítési
egyezmény jövõbeni bevezetéssel kerül nemzeti elfoga-
dásra. Témafelelõs: MH ÖHP.

15. A STANAG 4564 (EDITION 2) – STANDARD
FOR WARSHIP ELECTRONIC CHART DISPLAY
AND INFORMATION SYSTEMS (WECDIS) NATO
egységesítési egyezmény alkalmazásában Magyarország
nem vesz részt.

16. A STANAG 4572 (EDITION 1) – OPEN SYS-
TEM ARCHITECTURE INTERFACE TO ENABLE
SIMULATOR LABORATORY TEST OF INTEGRA-
TED GLOBAL POSITIONING SYSTEM/INERTIAL
NAVIGATION EQUIPMENT NATO egységesítési
egyezmény jövõbeni bevezetéssel kerül nemzeti elfoga-
dásra. Témafelelõs: MH ÖHP.

17. A STANAG 4665 (EDITION 1) (RATIFICATI-
ON DRAFT 1) – NAVIGATION WARFARE OPERA-
TIONAL PLANNING AND MANAGEMENT NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a kö-
vetkezõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP;
b) A bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést

követõ 48 hónapon belül, a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél egyaránt.

18. A STANAG 5501 (EDITION 6) (RATIFICATI-
ON DRAFT) – TACTICAL DATA EXCHANGE -
LINK 1 (POINT-TO-POINT) NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk sze-
rint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP;
b) A bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést

követõ 6 hónapon belül, a légierõnél.

19. A STANAG 5518 (EDITION 1) (RATIFICATI-
ON DRAFT) STANDARD FOR JOINT RANGE EX-
TENSION APPLICATION PROTOCOL (JREAP)
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra ke-
rül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP;
b) A bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést

követõ 6 hónapon belül, a légierõnél.

20. A STANAG 5601 (EDITION 6) (RATIFICATI-
ON DRAFT) – STANDARDS FOR INTERFACE OF
DATA LINKS 1, 11, AND 11B THROUGH A BUF-
FER NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadás-
ra kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP;
b) A bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést

követõ 6 hónapon belül, a légierõnél.

21. A STANAG 5616 (EDITION 6) (RATIFICATI-
ON DRAFT) STANDARDS FOR DATA FORWAR-
DING BETWEEN TACTICAL DATA SYSTEMS
EMPLOYING DIGITAL DATA LINK 11/11B AND
TACTICAL DATA SYSTEMS EMPLOYING LINK
16 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, a légierõnél.

22. A STANAG 6025 NTG (EDITION 2) (RATIFI-
CATION DRAFT 1) – FINANCIAL PRINCIPLES
AND PROCEDURES FOR THE PROVISION OF
SUPPORT AND THE ESTABLISHMENT OF MUL-
TINATIONAL ARRANGEMENTS - AFinP-1 NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a kö-
vetkezõk szerint:

a) Témafelelõs: HM Központi Pénzügyi Hivatal;
b) A bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést

követõ 3 hónapon belül, a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél egyaránt.

23. A STANAG 7007 SAR (EDITION 3) – COVERT
SEARCH AND RESCUE ELECTRONIC SYSTEMS
(CSARECS) NATO egységesítési egyezmény jövõbeni
bevezetéssel kerül nemzeti elfogadásra. Témafelelõs: MH
ÖHP.

24. A STANAG 7044 AI (EDITION 1) - FUNCTIO-
NAL ASPECTS OF MISSION PLANNING STATION
INTERFACE DESIGN NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra és hatályba léptetésre kerül a követke-
zõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP;
b) Témakezelõ: MH ÖHP Légierõ Hadmûveleti és Ki-

képzési Fõnökség,
c) A bevezetés idõpontja: 2012. november 01.,
d) A bevezetésre vonatkozó egyéb követelmények:
da) légierõnél kerüljön bevezetésre,

db) az egységesítési egyezmény – eredeti – angol nyel-
ven, teljes terjedelemben kerüljön kiadásra.
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25. A STANAG 7068 AA (EDITION 2) – AIR-
CRAFT/STORES CERTIFICATION PROCEDURES
NATO egységesítési egyezmény jövõbeni bevezetéssel
kerül nemzeti elfogadásra. Témafelelõs: MH ÖHP.

26. STANAG 7117 AA (EDITION 1) - RECHARGE-
ABLE PNEUMATIC ENERGY SOURCE FOR
AIRCRAFT STORES RELEASE NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra és hatályba léptetésre ke-
rül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP;
b) Témakezelõ: MH ÖHP Haditechnikai Fõnökség;
c) A bevezetés idõpontja: 2012. november 01.;

d) A bevezetésre vonatkozó egyéb követelmények:
da) légierõnél kerüljön bevezetésre,
db) az egységesítési egyezmény – eredeti – angol nyel-

ven, teljes terjedelemben kerüljön kiadásra.

27. Ez a szakutasítás a közzététel napján lép hatályba.

dr. Borbíró Zoltán s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
317/2012. (HK 14.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédkórház szervezetének
racionalizálásához kapcsolódó feladatok

végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
318/2012. (HK 14.) HVKF

parancsa
az „ALAPOS BÁZIS 2012” rendszergyakorlat során
települõ MH stratégiai szintû vezetési elemek valós
személyügyi biztosításáról szóló 307/2012. (HK 13.)

HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
322/2012. (HK 14.) HVKF

parancsa
a 2012. november havi nyomozótiszti készenléti

szolgálat ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
327/2012. (HK 14.) HVKF

parancsa
a 2013. évi Különleges Mûveleti Alapképzés

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
333/2012. (HK 14.) HVKF

parancsa
a 2012. december havi nyomozótiszti készenléti

szolgálat ellátásáról**

** A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
331/2012. (HK 14.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Doktrína
Hierarchia 3. szintjén elhelyezkedõ kiadványok

felülvizsgálatáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 46. § (5) bekezdése, továbbá a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
p) pontja alapján az alábbi

parancsot

adom ki:

1. A parancs hatálya a Honvéd Vezérkar Felderítõ Cso-
portfõnökségre és a Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoport-
fõnökségre, mint doktrínakezelõ szervezetekre terjed ki.



2. Az érintett szervezetek egybehangzó nyilatkozata
alapján a 154-1/2011 nyilvántartási számú Magyar Hon-
védség Összhaderõnemi Doktrína Hierarchiája dokumen-
tum 10. pontját (az MH összhaderõnemi doktrínarend-
szer alkotó elemei) és a 154-2/2011 nyilvántartási szá-
mú Magyar Honvédség Doktrína Fejlesztési Terve
2011–2014 dokumentum 10. pontját (a nemzeti katonai
doktrínák jegyzéke) az alábbiak szerint módosítom:

a) „A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Elektronikai
Hadviselés Doktrína” címû kiadvány vonatkozásában a
„Doktrínakezelõ szervezet: Magyar Honvédség Összhade-
rõnemi Parancsnokság” szövegrész helyébe a „Doktrína-
kezelõ szervezet: Honvéd Vezérkar Felderítõ Csoportfõ-
nökség”;

b) „A Harcászati hírszerzõ doktrína” címû kiadvány vo-
natkozásában a „Doktrínakezelõ szervezet: Honvéd Ve-
zérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség szövegrész helyébe
a „Doktrínakezelõ szervezet: Honvéd Vezérkar Felderítõ
Csoportfõnökség”;

c) „A felderítõ támogatás elvei és gyakorlata” címû ki-
advány vonatkozásában a „Doktrínakezelõ szervezet:
Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség” szöveg-
rész helyébe a „Doktrínakezelõ szervezet: Honvéd Vezér-
kar Felderítõ Csoportfõnökség”;

d) „Az elfogott személyek, zsákmányolt anyagok és ok-
mányok kezelése” címû kiadvány vonatkozásában a
„Doktrínakezelõ szervezet: Honvéd Vezérkar Hadmûvele-
ti csoportfõnökség szövegrész helyébe a „Doktrínakezelõ
szervezet: Honvéd Vezérkar Felderítõ Csoportfõnökség
szöveg lép.

3. A 2. pontban meghatározott okmányokban jóváha-
gyott doktrínák közül a HVK Felderítõ Csoportfõnökség,
mint új doktrínakezelõ szervezet a „Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Elektronikai Hadviselési Doktrína” címû
kiadvány hatályba léptetésérõl szóló 122/2004. (HK
3/2005.) HVK vezérkari fõnöki intézkedés, a „Harcászati
hírszerzõ doktrína” címû kiadvány hatályba léptetésérõl
szóló 22/2008. (HK 20.) HM hadmûveleti és kiképzési fõ-
osztályvezetõi intézkedés, a „Felderítõ támogatás elvei és
gyakorlata” címû kiadvány hatályba léptetésérõl szóló
6/2010. (HK 10.) HM hadmûveleti és kiképzési fõosztály-
vezetõi intézkedés, valamint az „Elfogott személyek,
zsákmányolt anyagok és okmányok kezelése” címû kiad-
vány hatályba léptetésérõl szóló 19/2008. (HK 18.) HM had-
mûveleti és kiképzési fõosztályvezetõi intézkedés mellékle-
teiként kiadott dokumentum felülvizsgálatát kezdje meg.

4. A 2. pontban meghatározott okmányokban jóváha-
gyott doktrínák közül a HVK Hadmûveleti Csoportfõnök-
ség, mint doktrínakezelõ szervezet az „Atom-, biológiai-,
vegyivédelmi doktrína” címû kiadvány hatályba léptetésé-
rõl szóló 154/2010. (HK 9.) MH Összhaderõnemi Parancs-
nokság parancsnoki intézkedés mellékleteként kiadott ki-
advány felülvizsgálatát kezdje meg.

5. A doktrína felülvizsgálata során a Honvéd Vezérkar
Felderítõ Csoportfõnökség és a Honvéd Vezérkar Hadmû-

veleti Csoportfõnökség a kiadványok módosítására, kiegé-
szítésére vagy teljes átdolgozására és új kiadvány elkészí-
tésére vonatkozó szakmai álláspontját az MH Mûveleti
Szabványosítási és Doktrinális Bizottság elnöke részére
2012. december 12-ig terjessze fel.

6. Ez a parancs az aláírás napján lép hatályba,* és 2013.
március 31-én hatályát veszti.

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

* A parancs aláírásának napja 2012. november 21.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
328/2012. (HK 14.) HVKF

intézkedése
a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer téli

idõszakra történõ felkészülésének egyes feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, a honvédel-
mi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról
és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 24. § c), e)–f) pontjai, a Honvédel-
mi Katasztrófavédelmi Rendszer (a továbbiakban: HKR)
Szervezeti és Mûködési Szabályzata, valamint a Honvé-
delmi Ágazati Katasztrófavédelmi Terv alapján, a Magyar
Honvédség katonai szervezeteinek rendkívüli idõjárás
okozta katasztrófahelyzetekre történõ gyors reagálásának,
valamint a HKR téli idõszakra történõ felkészülésének
biztosítása érdekében az alábbi

intézkedést

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. Az MH Vezetési és Doktrinális Központ (a további-
akban: MH VDK) együttmûködve a Katasztrófavédelmi
Operatív Törzsbe készenléti szolgálatot vezénylõ szerve-
zetekkel, 2012. november 12-ig készítse el a téli idõjárás
okozta katasztrófaveszélyes helyzetek kezelésében törté-
nõ honvédségi részvételre vonatkozó elgondolást.

2. Figyelemmel „a 2012. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendrõl” szóló 39/2011. (X. 14.) NGM rendeletben,
valamint „a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munka-
rendrõl” szóló 28/2012. (IX.4.) NGM rendeletben meg-
határozott munka és pihenõnapokra a HKR készenléte
fokozásának biztosítása érdekében kerüljön pontosításra
a Katasztrófavédelmi Operatív Törzs 2012. december
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20.–2013. január 7. közötti idõszakra vonatkozó szolgálat-
vezénylése.

3. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-
biakban: MH ÖHP), az MH vitéz Szurmay Sándor Buda-
pest Helyõrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD), illet-
ve az MH Honvédkórház (a továbbiakban: MH HK) pon-
tosítsa a Katasztrófavédelmi Operatív Csoportjának a
2012. december 20.–2012. január 7. közötti idõszakra vonat-
kozó szolgálatvezénylését, továbbá a rá vonatkozó mérték-
ben dolgozza fel az MH VDK által elkészített Elgondolást.

2. A HKR egyes munkacsoportjai

4. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság alárendelt-
ségébe tartozó Nehéz Kétéltû Mentõcsoportok, valamint a
speciális készenlétet ellátó Nehéz Földmunkagép és Gépi
Romeltakarító Csoport készüljön fel, illetve legyen képes
a Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Tervben (a to-
vábbiakban: ÁKT) meghatározott képességein túlmenõen:

a) közúti kerekes jármûvek által nem járható terepen,
havas közúton, hóban rekedt tömegközlekedési eszközök,
személygépkocsik (azok utasai) kimentésére;

b) fontosabb útcsomópontok járhatóvá tételére;
c) betegek, rászorultak gyógyintézetbe szállítására ha-

laszthatatlanul szükséges esetekben;
d) elzárt körzetek élelmiszerrel, gyógyszerrel stb. törté-

nõ ellátására.

5. Az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó, speciális ké-
szenlétet ellátó Légi Sugárfelderítõ Csoport készüljön fel,
illetve legyen képes az ÁKT-ben meghatározott képessé-
gein túlmenõen:

a) közúti jármûvek által nem járható terepen, hóban re-
kedt gépjármûvek utasai kimentésében történõ részvételre;

b) betegek, rászorultak gyógyintézetbe szállítására ha-
laszthatatlanul szükséges esetekben;

c) elzárt körzetek különösen sürgõs esetben történõ ellá-
tására élelmiszerrel, gyógyszerrel, kis súlyú és terjedelmû
egyéb készletekkel.

6. A fenti munkacsoportok eszközei, anyagai, készletei
(szükség esetén gépjármûállománya) kerüljenek kiegészí-
tésre a téli körülmények közötti tartós munkavégzéshez, a
technikai eszközökön hajtsák végre a téli igénybevételre
történõ felkészítés feladatait. A személyi állomány készül-
jön fel a téli munkavégzésre és segítségnyújtásra, a techni-
kai eszközöket lássák el az eszközre meghatározott terep-
járást fokozó eszközökkel és anyagokkal.

3. A téli veszélyhelyzetek felszámolásában, illetve

mentésben történõ részvételre kijelölt munkacsoportok

7. A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai
szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól szóló

155/2012. (HK 6.) HVKF intézkedés 1. sz. mellékletében
nevesített Téli Veszélyhelyzet Felszámoló és Mentõ Cso-
port (a továbbiakban: TVFMCS) kijelölésének fenntartása
mellett további – minimálisan 2 db terepjáró tehergépko-
csiból és 4 fõ kezelõszemélyzetbõl álló – ideiglenes
TVFMCS-k kijelölését, felszerelését, illetve felkészítését
rendelem el. Az MH ÖHP, az MH BHD, az MH HK, az
MH Altiszti Akadémia valamint az MH Ludovika Zászló-
alj mérje fel a 2012. november 15.–2013. március 15-ig
terjedõ idõszakban általuk felállítható, és a HKR-be be-
vonható ideiglenes TVFMCS-k számát, melyet küldjenek
meg az MH VDK részére.

8. Az ideiglenes munkacsoportok személyi állományá-
nak felszerelésére, kiképzésére, képességeire az ÁKT elõ-
írásai az irányadók.

9. A felállított ideiglenes munkacsoportokat 2012. novem-
ber 15.–2013. március 15-ig bevonom a HKR rendszerébe.

10. A munkacsoportok részére magasabb készenléti fo-
kozat elrendelésére a Rendelet 19. § szerint, külön intézke-
dés alapján kerülhet sor.

4. A HKR készenlétének fokozása

11. A készenlét fokozásának végrehajthatósága érdeké-
ben a HKR-be kijelölt, valamint ideiglenesen bevont
TVFMCS munkacsoportok számára a megalakításra köte-
lezett katonai szervezetek parancsnokai készítsenek elõze-
tes szolgálatvezénylést, valamint biztosítsák a készenlétbe
helyezés feltételeit az ÁKT 8. fejezetben meghatározott
módon.

12. Az MH Geoinformációs Szolgálat központi meteo-
rológiai szolgálata készítsen soron kívüli idõjárási elõre-
jelzést a 2012. december 21.–2013. január 4. közötti idõ-
szakra. Az elõrejelzés térjen ki a Magyarország területén
várható havazásra, a fontosabb közlekedési útvonalak jár-
hatóságának elõrejelzésére. A soron kívüli elõrejelzés
2012. december 21-én kerüljön megküldésre az MH Köz-
ponti Ügyeletéhez (a továbbiakban: MH KÜ). A további-
akban – a fenti idõszakban – 2012. december 21-tõl készít-
sen napi pontosítással három napos meteorológiai elõrejel-
zést, melyet naponta küldjön meg az MH KÜ-nek.

5. Záró rendelkezések

13. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba,* és
2013. március 15-én hatályát veszti.

Dr. Orosz Zoltán vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettese

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. november 5.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar logisztikai csoportfõnökének
5/2012. (HK 14.) HVK LCSF

szakutasítása
az Önkéntes Tartalékos állomány 2012. évi

felkészítési feladatai logisztikai támogatásáról szóló
3/2012. (HK 9.) HVK LCSF
szakutasítás módosításáról

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. Az Önkéntes Tartalékos állomány 2012. évi felkészí-
tési feladatai logisztikai támogatásáról szóló 3/2012.
(HK 9.) szakutasítás (a továbbiakban: Szakutasítás)
9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. Az ÖT állomány részére a kiképzés és felkészítés
idõszakára az önkéntes tartalékos állomány ruházati ellá-
tásának egyes szabályairól szóló 9/2012. (HK. 6.) HM
VGHÁT szakutasítás melléklete szerinti ruházati felszere-
lésbõl az évszaknak megfelelõ cikkeket kell kiadni.”

2. A Szakutasítás 15. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„15. A kiképzést, felkészítést követõen a felszerelést
végrehajtó katonai szervezet az ÖT állomány ruházati fel-
szerelését visszaveszi és a karbantartás végrehajtását kö-
vetõen, az önkéntes tartalékos állomány ruházati ellátásá-
nak egyes szabályairól szóló 9/2012. (HK 6.) HM VGHÁT
szakutasítás mellékletében meghatározottak szerinti
mennyiségre kiegészíti és tárolja.”

3. Ez a szakutasítás az aláírását követõ napon lép hatályba,*
és hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

Frigyer László mk. vezérõrnagy s. k.,
csoportfõnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2012. november 5.

A HVK Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnökének

6/2012. (HK 14.) HVK LCSF
szakutasítása

a Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthetõ Híradó
és Informatikai Század megalakításáról,

hadfelszerelése nemzeti célra történõ
igénybevételérõl, mûveleti készenlét elérésérõl
és alkalmazásának egyes logisztikai támogatási

feladatairól*

A HVK Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnökének

7/2012. (HK 14.) HVK LCSF
szakutasítása

a Magyar Honvédkórház racionalizálásához
kapcsolódó logisztikai feladatok végrehajtásáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar
híradó, informatikai és információvédelmi

csoportfõnökének
9/2012. (HK 14.) HVK HIICSF

szakutasítása
A Minõsített Elektronikus Adatkezelõ Rendszer
Üzemeltetés Biztonsági Szabályzatára vonatkozó

általános követelményekrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel a honvédelmi tárca információbiztonság
politikájáról szóló 94/2009. (XI. 27.) HM utasítás 11. §
(1)–(2) bekezdése, a kormányzati célú hálózatokról szóló
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. § (1)–(2) bekezdé-
sében foglaltakra – a Magyar Honvédség Kormányzati
Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózatának hálózatgazdájaként
a következõ a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumnál (a továbbiakban:

HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe,
közvetlen irányítása alá tartozó szervezeteknél, továbbá a
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Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerve-
zeteinél (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek)
üzemeltett NATO minõsített elektronikus adatkezelõ
rendszerekre és

b) a honvédelmi szervezetek személyi állományára
terjed ki.

2. A Magyar Honvédség Minõsített Elektronikus Adat-
kezelõ Rendszer Üzemeltetés Biztonsági Szabályzatára
vonatkozó általános követelmények címû fõnökségi kiad-
ványt a szakutasítás mellékleteként kiadom.

3. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

4. A 2012. december 31-ig az érvényes hatósági rend-
szerengedéllyel mûködõ rendszerek a korábban jóváha-
gyott biztonsági dokumentációval tovább üzemeltethetõk
a következõ újra-akkreditálásig vagy rendszermódosítás
miatt szükséges szabályzat módosításig. 2013. január 1-jé-
tõl elektronikus adatkezelõ rendszer akkreditálása az új
követelmények alapján kidolgozott dokumentációval kez-
deményezhetõ.

Vass Sándor mk. dandártábornok s. k.,
csoportfõnök

A Honvéd Vezérkar
híradó, informatikai és információvédelmi

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

szakutasítása
A Minõsített Elektronikus Adatkezelõ Rendszer

ellenõrzésére vonatkozó általános követelményekrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a kormányzati célú hálózatokról szóló
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. § (1)–(2) bekezdé-
sében, valamint a honvédelmi tárca információbiztonság
politikájáról szóló 94/2009. (XI. 27.) HM utasítás a 11. §
(1)–(2) bekezdésében, foglaltakra – a Magyar Honvédség
Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózatának háló-
zatgazdájaként a következõ a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumnál (a továbbiakban:

HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe,

közvetlen irányítása alá tartozó szervezeteknél, továbbá a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerve-
zeteinél (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek)
üzemeltett NATO minõsített elektronikus adatkezelõ
rendszerekre és

b) a honvédelmi szervezetek személyi állományára
terjed ki.

2. Annak érdekében, hogy a NATO minõsített elektro-
nikus adatkezelõ rendszerek és erõforrásaik a teljes élet-
ciklus során megfelelõ védelemmel legyenek ellátva, idõ-
szakos ellenõrzéseket és felülvizsgálatokat kell elvégezni.

3. Az ellenõrzések, felülvizsgálatok gyakoriságának és
mélységének, céljainak megállapításakor figyelembe kell
venni a szervezet feladatrendszerét vagy a rendszer rendel-
kezésre állását a szervezeti mûködés felesleges megzava-
rásának elkerülése érdekében.

4. Az ellenõrzéseket és felülvizsgálatokat a melléklet
szerinti általános ellenõrzési követelmények szerint kell
elvégezni. Az általános ellenõrzési követelmények alapján
végrehajtott ellenõrzés, felülvizsgálat szerint tett észrevé-
teleket, javaslatokat az elektronikus adatkezelõ rendszer
hiányosságainak felszámolására kell felhasználni.

5. Az ellenõrzések végrehajtását az akkreditáló hatóság,
vagy az MH Központi Biztonsági Felügyelet rendeli el.
Amennyiben külön elrendelés nem kerül meghatározásra,
akkor a végrehajtásra az alábbi idõrend figyelembevételé-
vel kell tervezni:

– Minden NATO, vagy olyan nemzeti elektronikus
adatkezelõ rendszeren, ami NATO SECRET információk
kezelésére is feljogosított, ellenõrzést kell végrehajtani
legalább kétévente, vagy szövetségesi feladatellátás szem-
pontjából kritikus rendszer esetében gyakrabban.

– NATO vagy NATO misszióban érintett, SECRET
adatok kezelésére feljogosított, vagy NATO SECRET Re-
leseable to xFOR, illetve nemzeti TITKOS Releseable to
xFOR jelzésû adatok kezelésére feljogosított elektronikus
adatkezelõ rendszeren ellenõrzést legalább évente, illetve
a végrehajtott kockázatelemzés eredményei alapján ennél
gyakrabban kell végrehajtani.

– NATO vagy olyan nemzeti rendszer esetében, amely
NATO minõsített elektronikus adatok kezelésére is feljo-
gosított és internetes kapcsolattal vagy más nyilvános há-
lózati kapcsolattal rendelkezik, az ellenõrzést legalább
kétévente végre kell hajtani.

6. Az ellenõrzés, felülvizsgálat megállapításait az álta-
lános ellenõrzési követelmények alapján, a helyi biztonsá-
gi szervezettõl – így különösen a biztonsági vezetõtõl, a
rendszerbiztonsági felügyelõtõl, a helyi vagy a hálózati
adminisztrátortól – származó információk alapján kell
összeállítani.
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7. Az ellenõrzésekrõl, felülvizsgálatokról a melléklet
szerinti minta alapján jegyzõkönyvet kell készíteni.
A jegyzõkönyvet az ellenõrzésben, felülvizsgálatban érin-
tett elektronikus adatkezelõ rendszer által kezelt adatok
minõsítésének és a jegyzõkönyvben megjelenõ adatok mi-
nõsítésének megfelelõen kell minõsíteni. A jegyzõkönyvet
az ellenõrzésben érintett szervezet vezetõje számára kell
elkészíteni, aki az ellenõrzés eredményei alapján intézke-
dik a szükséges feladatokra.

8. A Magyar Honvédség Minõsített Elektronikus Adat-
kezelõ Rendszer ellenõrzésére vonatkozó általános köve-
telmények címû fõnökségi kiadványt a szakutasítás mel-
lékleteként kiadom.

9. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

10. A szakutasításban meghatározott követelmények
alapján kidolgozott és felfektetett dokumentációkat 2013.
január 1-jétõl kell használni, az ezt megelõzõen alkalma-
zott ellenõrzési nyilvántartásokat 2012. december 31-ig le
kell zárni.

Vass Sándor mk. dandártábornok s. k.,
csopotfõnök

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

412/2012. (HK 14.) MH ÖHP
intézkedése

a STANAG 2999 (9. kiadás) végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szabvá-
nyosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési doku-
mentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 2999 (9. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH

ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a STANAG 2999 (EDITION 9) – USE OF
HELICOPTERS IN LAND OPERATIONS
DOCTRINE – ATP-49 Edition F Version 1 címen ki-
adott NATO egységesítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény meghatározza a NATO
helikopterek együttmûködésének kereteit, valamint felvá-
zolja a mûveletek tervezésének és végrehajtásának összha-
derõnemi alapelveit.

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

5. Ezen intézkedés hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti a STANAG 2999 (8. kiadás) és a STANAG
2487 (7. kiadás) okmányok nemzeti bevezetésére kiadott
174/2009. (HK 10.) MH ÖHP PK intézkedés.

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

61/2012. (HK 14.) HM FHH
intézkedése

az „Az üzemanyagok minõségbiztosítása”
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 „Utasítás az üzemanyagok minõségbiz-
tosítására” címû, 21/532 nyt. számú fõnökségi kiadvány
hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium és
a Magyar Honvédség azon szervezeteire terjed ki, amelyek
üzemanyagot tárolnak, felhasználnak vagy vizsgálják an-
nak minõségét, valamint a minõségbiztosítási folyamatban
részt vesznek.
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2. A kiadványt a Magyar Honvédség katonai szerveze-
teinél mûködõ üzemanyag laboratóriumok szakállománya
részletesen, a logisztikai szakbeoszlást ellátó állomány a
beosztása ellátásához szükséges mértékben ismerje meg.

3. Az intézkedés a közzététel napján, a fõnökségi kiad-
vány pedig kiadásakor lép hatályba.

4. Jelen intézkedés kiadásával a MN HTP 64/1975 szá-
mú (1975) ÜZA/20 (Utasítás az üzemanyag minõségének

ellenõrzésére) és a HM FLÜ 21/348 számú (2008) (Ma-

gyar Honvédség katonai szervezeteinél alkalmazott üzem-

anyagok minõségének ellenõrzése) szakutasítások hatá-
lyukat veszítik.

Dr. Keszthelyi Gyula s. k.,
fõigazgató

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

63/2012. (HK 14.) HM FHH
intézkedése

a „Felhasználói útmutató
az RF-6550M FALCON-III rádióprogramozó

alkalmazáshoz” címû fõnökségi kiadvány hatályba
léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (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 „Felhasználói útmutató az RF-6550M
FALCON-III rádióprogramozó alkalmazáshoz” címû fõ-
nökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség
AN/PRC-152 és AN/PRC 117F rádió berendezéseket üze-
meltetõ szervezeteire terjed ki.

2. Az „Felhasználói útmutató az RF-6550M
FALCON-III rádióprogramozó alkalmazáshoz” címû fõ-
nökségi kiadványt ezen intézkedés mellékleteként felhasz-
nálásra kiadom.

3. A kiadványt az AN/PRC-152 és AN/PRC 117F rádió
berendezéseket alkalmazó, üzemeltetõ, karbantartó kato-

nai szervezetek mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantar-
tói állománya részletesen, a logisztikai szakbeoszlást ellá-
tó 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 Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

64/2012. (HK 14.) HM FHH
intézkedése

az „RF-300M-HV kezelõi lap” címû fõnökségi
kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (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 „RF-300M-HV kezelõi lap” címû fõ-
nökségi kiadvány hatályba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség
AN/PRC-152 rádió berendezéseket üzemeltetõ szerveze-
teire terjed ki.

2. Az „RF-300M-HV kezelõi lap” címû fõnökségi kiad-
ványt ezen intézkedés mellékleteként felhasználásra ki-
adom.

3. A kiadványt az AN/PRC-152 rádió berendezéseket
alkalmazó, 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
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A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatójának

65/2012. (HK 14.) HM FHH
intézkedése

az „RF-6760W-HPW szoftver használati útmutató”
címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110.§ (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 „RF-6760W-HPW szoftver használati
útmutató” címû fõnökségi kiadvány hatályba léptetésérõl
az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség
AN/PRC-152 és AN/PRC 117F rádió berendezéseket üze-
meltetõ szervezeteire terjed ki.

2. Az „RF-6760W-HPW szoftver használati útmutató”
címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mellékleteként
felhasználásra kiadom.

3. A kiadványt az AN/PRC-152 és AN/PRC 117F rádió
berendezéseket alkalmazó, üzemeltetõ, karbantartó kato-
nai szervezetek mérnöki, technikusi, kezelõi és karbantar-
tói állománya részletesen, a logisztikai szakbeoszlást ellá-
tó 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
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SZERZÕDÉSEK

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés értéke
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Vállalkozási
keretszerzõdés

HM objektumaiban HM távközlési és
informatikai gyengeáramú
alrendszereinek javítása és átalakítása

Signál Telefontechnikai Kft. 7 417 360 Ft 2012. 10. 18. 2012. 10. 18. 2012. 12. 31.

MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés értéke
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási
szerzõdés

Különleges célú kenõ- és karbantartó
anyagok beszerzése 2012. évben
Jegesedés gátló adalék JET A-1
repülõpetróleumhoz termék szállítása

PROMO Kereskedelemfejlesztési
Kft. 01-09-063320

7 410 000 2012. 10. 24. 2012. 10. 24. 2012. 12. 31.

Magyar Honvédség Légijármû Javítóüzem

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve,
azonosítója

A szerzõdés értéke
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási
szerzõdés

Ellenõrzõ berendezés szállítása

Megrendelõ: Magyar Honvédség
Légijármû Javítóüzem
Adószám:15701312-2-51 Szállító:
Spirooptic Szerviz és Szolgáltató
Kft. Adószám: 10962646-2-41

7 994 450 Ft + áfa 2012. 11. 06. 2012. 11. 06. 2012. 12. 31.
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Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

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 DCM irodabútorzat beszerzése Balaton Bútor Kft. 26 995 526 Ft 2012. 10. 12. 2012. 10. 12. 2012. 11. 12.

Szállítási ÖTR II hadfelszerelés beszerzése Duna-mix Kft. 6 115 180 Ft 2012. 11. 14. 2012. 11. 14. 2013. 03. 31.

Szállítási Tábori térvilágító felszerelés utánfutón
HM ARMCOM
Kommunikációtechnikai Rt.

13 385 827 Ft 2012. 10. 16. 2012. 10. 16. 2013. 02. 15.

Szállítási Gázfeltöltés, palackbérlés 2012 Linde Gáz Magyarország Zrt. 12 554 090 Ft 2012. 11. 08. 2012. 11. 08. 2013. 08. 31.

Szállítási DCM irodabútorzat beszerzése Linea Bútorstudió Kft. 7 035 307 Ft 2012. 10. 12. 2012. 10. 12. 2012. 11. 12.

Szállítási
Konyhaipari gépek és konyhatechnikai
eszközök beszerzése

Skill Trade Kft. 24 576 000 Ft 2012. 11. 14. 2012. 11. 14. 2013. 02. 14.

Vállalkozási
Budapest, Kõérberki úti lakótelep
vízmérõ áthelyezési és körvezeték
hálózat kialakítása

TZ Thermobau Kft. 19 983 296 Ft 2012. 10. 26. 2012. 10. 26. 2012. 12. 31.

Szállítási
Konyhaipari gépek és konyhatechnikai
eszközök beszerzése

Viharsarok Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Kft.

9 906 324 Ft 2012.11.14 2012. 11. 14. 2013. 02. 14.
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SZERVEZETI HÍREK

Az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfõnökének
tájékoztatója

a 2012. negyedik negyedévében megjelent fõnökségi kiadványok árairól

Fsz. Nyt. szám Cím Ár (Ft)

1. Htp-21/528 Kezelési és karbantartási utasítás általános ellátó konténerhez 800

2. Htp-21/529 Kezelési és karbantartási utasítás hússzállító (SS2WN6-B-1) és kenyérszállító
(SS2WN6-B-2) hûtõkonténerhez 800

3. Htp-21/530 Kezelési és karbantartási utasítás vízszállító felépítményhez (TA3) 700

4. Löfe-21/524 9 mm Glock-17 pisztoly mûszaki leírása, kezelési és javítási utasítás 2100

5. Eü-118/27 A mûveleti alkalmazás pszichológiai biztosításának kézikönyve parancsnokok
számára 950

6. Rejt-8/871 A Magyar Honvédség rejtjelzõ iratkezelése 1250

Tóth László okleveles mérnök ezredes s. k.,
szolgálatfõnök

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatója

szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Cserjési Ferenc alezredes H 036646

2. Dr. Vásárhelyi Tóth Sándor o. õrnagy H 018490

3. Juhász Sándor törzsõrmester H 036912

4. Kajdi László százados H 029720

5. Kapás Anita Mária százados H 030980

6. Markal Marietta õrnagy H 041126

7. Sági Sándor mk. alezredes H 039088

8. Szalóky Tibor fõtörzsõrmester H 038410

9. Tóth Szilárd Sándor õrnagy H 039235

10. Töreki Ákos százados H 044366

11. Zupkó Tibor alezredes H 039624

12. Zsótér Jánosné ezredes H 043620

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Erdõdy László szakaszvezetõ S 041291

2. Fehér Gábor szakaszvezetõ S 035324

3. Gera István szakaszvezetõ S 036493

4. Hegyi Zsolt törzsõrmester S 028412
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Szerzõdéses
Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

5. Horváth Gyula szakaszvezetõ S 023439

6. Kádas József szakaszvezetõ S 039512

7. Krecsik Zoltán zászlós S 040188

8. Nagy Imre tizedes S 028350

9. Ondos Csaba szakaszvezetõ S 037704

10. Szabó Csaba szakaszvezetõ S 035912

11. Szabó Krisztián szakaszvezetõ S 032494

12. Tüdõs András õrvezetõ S 041312

13. Zilahi Anikó fõtörzsõrmester S 034127

Nyugállományú
Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Bakos Ferenc zászlós N 014591

2. Becskõ Ferenc alezredes N 025510

3. Daskó László alezredes N 024999

4. Dr. Sztanojev Miklós o. alezredes N 028280

5. Fazekas Mihály százados N 029330

6. Hírn Ferenc õrnagy N 012175

7. Juhász János ezredes N 024364

8. Király József alezredes N 026998

9. Kiss Árpád fõtörzsõrmester N 014882

10. Oborni Dénes alezredes N 012448

11. Pánczél Sándor ezredes N 016678

12. Papp Sándor alezredes N 010229

13. Rábai Ferenc alezredes N 014236

14. Turi Imre alezredes N 014197

Közalkalmazott
Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Csikósné Finta Tünde – K 023459

2. Danyiné Dobos Andrea – K 019238

3. Faragó Istvánné – K 023895

4. Tamonné Péter Valéria – K 017567
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1. Rosta István szakaszvezetõ OVT 00597
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