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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
1/2012. (I. 11.) HM

r e n d e l e t e
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 9. § (4) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) és e) pont-
jában, valamint a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII.
törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatok-
ról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993.
évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján – a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben
bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés
g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az
5. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Mi-
niszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatásköré-
rõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminisz-
terrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatása-
iról, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása

1. §

(1) A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatá-
sairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 40. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Egészségkárosító veszélynek kitett beosztásokban
szolgálatot teljesítõk pótlékára (a továbbiakban: egészségi
veszélyességi pótlék) az jogosult, akinek a szolgálati tevé-
kenységét a napi szolgálatteljesítési idõ több mint
50%-ában – ionizáló sugárzásnak kitett beosztásokban
legalább 3 órában – egészségkárosító kockázati tényezõ-
nek kitett körülmények között kell végeznie, vagy a véde-
lem csak egyéni védõeszköz olyan állandó vagy tartós

használatával valósul meg, amely a viselõje számára
fokozott megterhelést jelent.”

(2) Az R1. 40. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az egészségkárosító kockázati tényezõk fennállá-
sát – a helyszíni vizsgálat alapján, az országos szakmai
gyakorlatot figyelembe véve – az MH Közegészségügyi és
Járványügyi Szolgálata állapítja meg. Az egészségkárosító
kockázati tényezõk megállapításánál a honvédelemért fe-
lelõs miniszter által kiadott külön jogszabály az irányadó.”

2. §

Hatályát veszti az R1. 40. § (2) bekezdése.

2. A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsoló-
dó munkaköri követelményekrõl szóló 20/2002. (IV. 10.)
HM rendelet módosítása

3. §

A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó
munkaköri követelményekrõl szóló 20/2002. (IV. 10.) HM
rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. számú melléklete az
1. melléklet szerint módosul.

3. A Honvédelmi Minisztérium fejezet felügyeletét ellá-
tó szerv egyes belsõ ellenõrzési jogosítványainak átruhá-
zásáról szóló 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet módosítása

4. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium fejezet felügyeletét el-
látó szerv egyes belsõ ellenõrzési jogosítványainak átruhá-
zásáról szóló 23/2004. (IX. 3.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: R3.) 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „HM Központi
Ellenõrzési és Hatósági Hivatal (a továbbiakban: fejezet-
szintû központi ellenõrzési szervezet, HM KEHH)” szö-
vegrész helyébe a „HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály (a to-
vábbiakban: fejezetszintû központi ellenõrzési szervezet,
HM BEF)” szöveg lép.

(2) Az R3. 2. § (2) és (6) bekezdésében, 3. § (3)–(4) be-
kezdésében, 4. § (3) és (5) bekezdésében a „HM KEHH”
szövegrész helyébe a „HM BEF” szöveg lép.

(3) Az R3. 3. § (6) bekezdésében, 4. § (1)–(2), (4), (8) be-
kezdésében, 5. §-ában a „HM KEHH fõigazgató” szöveg-
rész helyébe a „HM BEF fõosztályvezetõ” szöveg lép.

(4) Az R3. 4. § (7) bekezdésében a „HM KEHH-hez”
szövegrész helyébe a „HM BEF-hez” szöveg lép.
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(5) Az R3. 4. § (3) és (5) bekezdésében a „fõigazgató”
szövegrész helyébe az „fõosztályvezetõ” szöveg lép.

4. A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító
beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes, vala-
mint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó szabá-
lyokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosítása

5. §

(1) A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosí-
tó beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes,
valamint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó
szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: R4.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A felügyeleti jogkört gyakorló Szolgálat jogosult a
beosztott életét, testi épségét, egészségét súlyosan veszé-
lyeztetõ személy vagy állományilletékes parancsnoka el-
len büntetõ- vagy fegyelmi eljárást kezdeményezni.”

(2) Az R4. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A Szolgálat az általa elvégzett, joghatással járó

mérések figyelembevételével végrehajtott kockázatelem-
zések és kockázatkezelések alapján, határozatban állapítja
meg a meg nem szüntethetõ kockázati tényezõk fennállá-
sát, vagy hiányát.”

(3) Az R4. 6. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) feladata]

„f) az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében a Szol-
gálat által meghatározottak végrehajtása.”

(4) Az R4. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A katonai szervezetek egészségkárosító hatás koc-
kázatának kitett beosztásaiban és munkaköreiben az egyé-
ni védõeszközök állandó vagy tartós használatát a kollek-
tív szerzõdés, vagy az állományilletékes parancsnok (ve-
zetõ) határozza meg, tekintettel az egészségkárosító ve-
szély (kockázat) mértékére. Az egyes beosztások megha-
tározásánál a Szolgálat véleményét ki kell kérni.”

6. §

Hatályát veszti az R4. 3. § (1) bekezdése és 4. § (3) be-
kezdése.

5. A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biz-
tonsági ellenõrzések szintjérõl szóló 41/2007. (XII. 14.)
HM rendelet módosítása

7. §

A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a bizton-
sági ellenõrzések szintjérõl szóló 41/2007. (XII. 14.) HM
rendelet (a továbbiakban: R5.) „A honvédelmi szervezetek
állományában lévõ fontos és bizalmas munkakörök, és
azok ellenõrzési szintje” címû Melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

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

8. §

(1) A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzet-
biztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérõ munkavédelmi
követelményekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009.
(I. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) 37. § (3) bekez-
désében a „Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõr-
zési és Hatósági Hivatal” szövegrész helyébe a „Honvé-
delmi Minisztérium Hatósági Hivatal” szöveg lép.

(2) Az R6. 4. melléklet „Elöljáró parancsnokság” sor
„Létszám, szakképzettség, felsõfokú” oszlopában a
„2” szövegrész helyébe a „3” szöveg lép.

7. Záró rendelkezés

9. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 1/2012. (I. 11.) HM rendelethez

1. Az R2. 1. számú melléklet 73. címsorában szereplõ táblázat helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Fegyvernemi (szakági) azonosító]

„

73 EGÉSZSÉGÜGY I.

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A általános a pk., fõigazgató, igazgató, intézetvezetõ, hiv.
vez., honvéd-tiszti fõorvos

B belgyógyászat b az „a” pontban szereplõk helyettesei,
honvéd-tisztiorvos

C kardiológia c MH fõszakorvos, MH fõpszichológus, MH
fõállatorvos, honvéd-tisztiorvos

D hematológia, angiológia d fõnök, rendelõvezetõ, ov., alov., rlg. vez., vezetõ
közegészségügyi felügyelõ

E infektológia e kiem. fõti., fõti., ti., alti.

F reumatológia f fõorvos, adjunktus, szakorvos, orvos, alorvos,
szakpszichológus

G bõrgyógyászat g közegészségügyi felügyelõ, dietetikus, eü. tiszt,
gyógytornász, eü. fejlesztõ tiszt, logopédus,
szociális munkás, tudományos munkatárs,
fõmunkatárs, pszichológus, biológus,
szakergonómus, ergonómus

H repülõorvos h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I toxikológia i felcser, eü. altiszt

J tüdõgyógyászat j légi eü. ti., alti.

K ideg- és elmegyógyászat k beosztott

L allergológia, immunológia l vezetõ-, szakasszisztens, asszisztens, laboráns

M gastroenterológia m mûszerész

N közegészségügy - járványügy n vezetõ-, szakápoló, ápoló, okl. ápoló, dipl. ápoló

O foglalkozás egészségügy o kötözõ

P pszichológia p búvár

Q fogászat q vezetõ-, fõmûtõs, mûtõs

R rehabilitáció r raktárvezetõ, raktáros, ellátó

S mentõ s statisztikus

T csapat egészségügy t technikus

U állategészségügyi u gázmester, boncmester

V laboratóriumi v gépkocsivezetõ, harcjármûvezetõ

W vérellátó w kisegítõ, eü. kisegítõ, beteghordó, mûtõssegéd,
eü. katona

X egészségügyi anyagellátó x vezénylõ altiszt

Y diabetológia, endokrinológia y masszõr, gyógymasszõr, sterilizáló

Z egészségfejlesztés, egészségnevelés, fizikai
alkalmasságvizsgálati

z kiképzendõ

”
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2. Az R2. 1. számú melléklet 75. címsorában szereplõ táblázat helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Fegyvernemi (szakági) azonosító]

„
75 ELLENÕRZÉSI ÉS HATÓSÁGI

Fegyvernemi (szakági) alcsoport Munkakör

A államháztartási belsõ ellenõrzési a fõigazgató, igazgató, parancsnok

B munkavédelmi b az „a” pontban szereplõk helyettesei

C általános ellenõrzési c

D d fõnök, ov., alov., rlg. vez.

E

F építésfelügyeleti f

G építésügyi g

H honvédelmi szakhatósági h a „d” pontban szereplõk helyettesei

I i

J jármûvizsgálati j

K katasztrófavédelmi k

L környezetvédelmi l kiemelt fõellenõr, fõellenõr, ellenõr

M munkaügyi m

N n

O o

P p

Q q

R r

S szabályozott anyagokkal kapcsolatos s

T tûzvédelmi t szaktechnikus

U u

V veszélyes katonai objektum felügyeleti v

W w

X x

Y y

Z z

”

2. melléklet az 1/2012. (I. 11.) HM rendelethez

1. Az R5. „A honvédelmi szervezetek állományában lévõ fontos és bizalmas munkakörök, és azok ellenõrzési szintje”
címû Melléklet „II. A miniszter közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozó szervezetek és a Magyar Honvédség
katonai szervezetei” fejezet 1. pont i) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(„C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzésre kötelezettek az alábbi munkaköröket betöltõ, illetve az arra jelölt személyek:)

„i) a miniszter ellenõrzési, fejezet államháztartási belsõ ellenõrzési szervezet vezetõje és helyettese, osztályvezetõje,
osztályvezetõ-helyettese, fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzést végzõ kiemelt fõtiszt, fõtiszt és ügyintézõ, ren-
deltetéssel összefüggõ fejezetszintû ellenõrzést végzõ kiemelt fõtiszt, fõtiszt, továbbá a HM Hatósági Hivatal hatósági és
szakhatósági feladatait ellátó munkakörei;”

2. Az R5. „A honvédelmi szervezetek állományában lévõ fontos és bizalmas munkakörök, és azok ellenõrzési szintje”
címû Melléklet „II. A miniszter közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozó szervezetek és a Magyar Honvédség
katonai szervezetei” fejezet 2. pont g) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(„B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzésre kötelezettek az alábbi munkaköröket betöltõ, illetve az arra jelölt személyek:)

„g) a miniszter ellenõrzési, fejezet államháztartási belsõ ellenõrzési feladatait ellátó szervezet és a HM Hatósági Hiva-
tal valamennyi munkaköre, amennyiben magasabb szintû ellenõrzés hatálya alá nem tartozik;”
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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
16/2012. (I. 6.) KE
h a t á r o z a t a

szolgálati viszony megszûnésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének b) pontja és a Magyar Honvédség hivatásos és szer-
zõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 62. § (1) bekezdés j) pontja alapján, a hon-
védelmi miniszter elõterjesztésére megállapítom, hogy dr.

Lackner Pál Sámuel dandártábornok szolgálati viszonya
2011. december 31-ei hatállyal, a törvény erejénél fogva
megszûnik.

Budapest, 2011. december 9.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. december 14.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/06469/2011.

A köztársasági elnök
17/2012. (I. 6.) KE
h a t á r o z a t a

szolgálati nyugállományba helyezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének b) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére dr. Székely György dandártábornok szolgálati viszo-
nyát 2011. december 30-án megszüntetem és õt 2011. de-
cember 31-ei hatállyal szolgálati nyugállományba
helyezem.

Budapest, 2011. október 24.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2011. október 27.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05769/2011.

A Kormány
1001/2012. (I. 11.) Korm.

h a t á r o z a t a
Magyarország Honvédelmi Minisztériuma

(Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal)
és a Svéd Királyság Försvarsexportmyndigheten
(Svéd Védelmi és Biztonsági Export Ügynökség)

elnevezésû szervezete között a JAS-39 Gripen típusú
repülõgépek bérletével kapcsolatos részletes

feltételeket tartalmazó Bérleti Megállapodásban
foglalt bérleti idõszak módosítására vonatkozó

megállapodás aláírásáról szóló felhatalmazásról

A Kormány:

1. egyetért azzal, hogy a Magyarország Honvédelmi
Minisztériuma (Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal) és a
Svéd Királyság Försvarsexportmyndigheten (Svéd Védel-
mi és Biztonsági Export Ügynökség) elnevezésû szerveze-
te között a JAS-39 Gripen típusú repülõgépek bérletével
kapcsolatos részletes feltételeket tartalmazó Bérleti Meg-
állapodásban (a továbbiakban: Bérleti Megállapodás) rög-
zített bérleti idõszak (legfeljebb 10 évvel történõ) meg-
hosszabbítása, valamint az abban foglalt egyes szolgálta-
tások idõtartamának változtatása és a bérleti díj fizetésé-
nek megfelelõ átütemezése érdekében a Bérleti Megálla-
podás módosításra kerüljön;

2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert, vagy az általa
kijelölt személyt, hogy a Bérleti Megállapodás módosítá-
sáról szóló megállapodást aláírja.

Határidõ: 2012. január 31.
Felelõs: honvédelmi miniszter

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
1/2012. (I. 13.) HM

u t a s í t á s a
a külföldi fegyveres erõk eszközei magyarországi,
valamint a Magyar Honvédség eszközei külföldön

végrehajtott üzemanyag feltöltésének
és elszámolásának rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján – figyelemmel az Észak-at-
lanti Szerzõdés részes államai és a „Békepartnerség” más
résztvevõ államai közötti, fegyveres erõik jogállásáról
szóló Megállapodás és annak Kiegészítõ Jegyzõkönyve
megerõsítésérõl és kihirdetésérõl szóló 1995. évi CII. tör-
vény Mellékletének II. Cikkére és XI. Cikkének 11. pont-
jára; az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegy-
veres erõik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történõ
csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetésérõl, valamint a
Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módo-
sításáról szóló 1999. évi CXVII. törvény II. Cikkére, vala-
mint a XI. Cikk 11. pontjára; az 1992. március 24-én, Hel-
sinkiben aláírt Nyitott Égbolt Szerzõdés kihirdetésérõl
szóló 2004. évi V. törvény rendelkezéseire és a Nyitott Ég-
bolt Konzultatív Bizottság döntéseire – a külföldi fegyve-
res erõk eszközei magyarországi, valamint a Magyar Hon-
védség eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag feltöl-
tésének és elszámolásának rendjérõl a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása alá tar-
tozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §

Az utasításban foglaltakat kell alkalmazni:
a) a külföldi fegyveres erõk állományába tartozó, illetve

azok alkalmazásában álló eszközök honvédelmi szerve-
zetnél,

b) a honvédelmi szervezetek eszközei Magyarország te-
rületén kívül,

c) a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
szervei által a NAMO részére nyújtott szolgáltatásokról és
azok elszámolási és számlázási rendjérõl szóló 24/2009.
(IV. 3.) HM utasítás rendelkezései figyelembe vétele mel-
lett az Észak Atlanti Szövetség Szervezete (North Atlantic
Treaty Organization, a továbbiak: NATO) Nehéz Légi
Szállító Ezred (Heavy Airlift Wing, a továbbiakban:
HAW) eszközei honvédelmi szervezetnél,

d) a Nyitott Égbolt Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2004. évi
V. törvény hatálya alá tartozó feladatban (a továbbiakban:
Nyitott Égbolt) résztvevõ eszközök vonatkozásában
végrehajtott üzemanyag feltöltésével és elszámolásával
kapcsolatos ügyekben.

3. §

Az utasítás alkalmazásában:
a) üzemanyag: a Magyar Honvédség üzemanyag nyil-

vántartásának egységesítésérõl, a kilogramm alapú nyil-
vántartásról literesre történõ áttérésrõl szóló 7/2008.
(HK 4.) HM VTI SZÁT intézkedésben (a továbbiakban:
Nómenklatúra) szereplõ, vagy azokkal azonos rendelteté-
sû és mûszaki paraméterû, a d) pontban meghatározott esz-
közök rendeltetésszerû mûködtetéséhez szükséges hajtó-,
kenõ-, karbantartó- és egyéb anyag;

b) hajtóanyag: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvényben megjelölt vámtarifaszámok alkalma-
zásáról szóló 13/2004. (III. 25.) PM rendelet (a továbbiak-
ban: 13/2004 PM rend.) 1. számú mellékletében meghatá-
rozott 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 vámtarifaszám
(a továbbiakban: VTSZ) alá tartozó motorbenzinek,
2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49 VTSZ alá tartozó gáz-
olajok, és a 3824 90 99 VTSZ alá tartozó biodízel és bioe-
tanol termékek, valamint a c) pontban említett repülõ-haj-
tóanyagok;

c) repülõ-hajtóanyag: a 13/2004. PM rend. 1. számú
mellékletében meghatározott 2710 11 31 VTSZ alá tartozó
repülõbenzin és 2710 19 21 VTSZ alá tartozó repülõpetró-
leum termékek;

d) adózatlan repülõpetróleum: a jövedéki adóról és a jö-
vedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban:
Jöt.) 53. § (1) bekezdése a) pontja alapján adómentes fel-
használás céljára, jövedéki adó felfüggesztéssel beszerzett
repülõpetróleum;

e) eszköz: az f) és g) pontokban meghatározott hõerõgé-
pek és repülõeszközök együttesen;

f) hõerõgép: belsõégésû motor vagy egyéb, a b), c) vagy
d) pontban meghatározott termékek elégetésével felszaba-
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duló energiát hasznosító berendezés által hajtott jármû, il-
letve gép (ide nem értve a repülõeszközöket);

g) repülõeszköz: belsõégésû motor, sugárhajtómû, vagy
gázturbina által hajtott, a c) pontban meghatározott repü-
lõ-hajtóanyag elégetésével felszabaduló energiát haszno-
sító berendezés által hajtott légi jármû;

h) külföldi fegyveres erõ eszköze: külföldi fegyveres
erõ kötelékébe tartozó, vagy annak alkalmazásában álló, a
külföldi fegyveres erõ, vagy annak polgári állománya által
szolgálati feladatok ellátása céljából használt eszköz.

4. §

Egyéb hazai jogszabályi korlátozás, vagy tiltás hiányá-
ban a külföldi fegyveres erõk részére nyújtott, illetve a
MH eszközei által külföldön átvett üzemanyagok, illetve
igénybevett szolgáltatások megtérítése a kölcsönös logisz-
tikai segítségnyújtás NATO szabványos eljárásairól szóló
STANAG 2034 szabványosítási egyezmény (a továbbiak-
ban: ST 2034) alapján történhet:

a) utólagos térítéssel,
b) kölcsönzött tételek visszaadásával,
c) azonos jellegû természetbeni megtérítéssel.

2. Külföldi fegyveres erõk eszköze
honvédelmi szervezetnél végrehajtott

üzemanyag feltöltése, elszámolása

5. §

(1) Külföldi fegyveres erõ eszközébe töltött üzemanyag
elszámolásakor az ST 2034 „A” mellékletében meghatáro-
zott formanyomtatvány (NATO Logisztikai Nyomtatvány
ST 2034 „A” melléklet, HETK: 9596 1111 0206, a továb-
biakban: Formanyomtatvány) az elszámolás alapját képe-
zõ okmány. A Formanyomtatvány szigorú számadású ok-
mány, melyet a honvédelmi szervezet pénzügyi referatúrá-
ja tart nyilván, és ad ki a felhasználó részére. A Forma-
nyomtatványt a honvédelmi szervezet a mindenkori nyom-
tatvány-igénylési rend szabályai szerint igényli meg.

(2) Az üzemanyagot kiszolgáló honvédelmi szervezet-
nél (a továbbiakban: támogató szervezet) a külföldi fegy-
veres erõ részére átadott üzemanyagot nem lehet saját fel-
használásként elszámolni.

(3) A külföldi fegyveres erõk repülõeszközei feltöltése
során a támogató szervezet külön „Üzemanyag Feltöltési
és Lefejtési Kimutatás”-t (Rsz.: 632802, a továbbiakban:
ÜFLK), a külföldi fegyveres erõk hõerõgépei feltöltése so-
rán pedig külön „Üzemanyag Feltöltési és Kiadási Kimu-
tatás”-t (a továbbiakban: ÜFKK) vezet és az üzemanyag
feltöltés befejeztével az adatokat Formanyomtatványra ve-
zeti fel.

(4) A külföldi fegyveres erõ eszközébe töltött üzem-
anyag 310-es „értékesítés” mozgásnemkódon, Eszköz-

utalványon kerül kiadásba, mely alapja az ÜFLK, vagy
ÜFKK. Az így kiadott üzemanyag nem terheli a támogató
szervezet fogyasztási keretét.

(5) A támogató szervezet több eszköz, illetve egy, vagy
több eszköz egymást szorosan követõ, többszöri alkalom-
mal, így különösen gyakorlatok alkalmával történõ üzem-
anyag feltöltése esetén az üzemanyag feltöltéseket a feltöl-
tés-sorozat végeztével, egy Formanyomtatványon összeg-
zi. Hosszabb idõtartamot átfogó sorozatos feltöltések ese-
tén a támogató szervezet az összegzést minden naptári hó-
nap végén végrehajtja.

(6) Külföldi fegyveres erõ eszközének olyan feltöltési
igénye esetében, mely nem a Jöt. 53. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott célra történõ repülõpetróleum
felhasználást takar, lehetõleg olyan repülõpetróleumot
kell kiszolgálni, mely után a jövedéki adó korábban megfi-
zetésre került (a továbbiakban: adózott repülõpetróleum).

(7) Ha a támogató szervezet nem rendelkezik adózott re-
pülõpetróleum-készlettel, úgy adózatlan repülõpetróleu-
mot is kiszolgálhat, de ebben az esetben ennek tényét a
(9) bekezdés szerinti értesítésben külön soron kiemelve je-
lenti a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a további-
akban: HM FHH) vám- és határforgalmi feladatok végre-
hajtásáért felelõs szervezeti egysége (a továbbiakban: ke-
retengedélyes) részére. Az így kiszolgált adózatlan repülõ-
petróleum jövedéki adó mértékét az MH Veszélyesanyag
Ellátó Központ (a továbbiakban: MH VEK) a (10) bekez-
dés szerinti HM FHH által küldött rendelkezés adatait ala-
pul véve, a Jöt. 52. § (1) bekezdés b) pontja alapján megha-
tározza, és az annak megfelelõ összeget átutalja a HM
FHH részére.

(8) A jelentés alapján a HM FHH keretengedélyes elké-
szíti az eseti jövedéki adóbevallást, amelyet ügyfélkapun
keresztül megküld a Nemzeti Adó és Vámhivatal (a továb-
biakban: NAV) székhely szerint illetékes szervének. A jö-
vedéki adóbevallás megküldését követõen a HM FHH in-
tézkedik a jövedéki adó egyéb jövedéki termékek megne-
vezésû számlaszámra történõ átutalása ügyében.

(9) A külföldi fegyveres erõk eszköze üzemanyag véte-
lezését követõen a támogató szervezet a feltöltést követõ
munkanapon közvetlenül értesítést küld a HM FHH részé-
re. Az értesítés melléklete a szabályosan kitöltött Forma-
nyomtatvány 1. sz. példánya, a feltöltésekrõl kiállított
ÜFLK, vagy ÜFKK egy eredeti, vagy hitelesített másolati
példánya és a kiadásra került üzemanyagokat tartalmazó
Eszköz utalvány egy eredeti példánya. Az értesítésnek a
mellékletekkel együtt legalább az alábbi adatokat kell tar-
talmaznia:

a) a feltöltés dátumát,
b) a támogató szervezet megnevezését,
c) a feltöltött anyag megnevezését,
d) a feltöltött mennyiséget 15 °C-ra kompenzált literben,
e) az anyagot átvevõ nemzet megnevezését,
f) az anyagot átvevõ katonai szervezet pontos megneve-

zését (egyéb azonosítóját),
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g) a feltöltött eszköz, illetve eszközök típusát és egyedi
azonosítóját,

h) az átvevõ személy nevét, rendfokozatát,
i) a feladat megnevezését.
(10) A HM FHH a támogató szervezet által felterjesz-

tett adatok alapján megállapítja, mely szervezet az átadott
üzemanyag költségviselõje, melyet követõen a költségvi-
selõ pontos adatait, valamint a kiszámlázandó üzemanya-
gok megnevezését, mennyiségét és egységárát, továbbá a
számlázandó üzemanyagok adótartalmára vonatkozó ren-
delkezést is tartalmazó telefaxban biztosítja a számla kiál-
lításához szükséges adatokat az MH VEK részére. A HM
FHH a számla mellékleteit eredetben küldi meg az MH
VEK részére.

3. A külföldi haderõk eszközei által átvett üzemanyagok
számlázásával kapcsolatos különös szabályok

6. §

(1) A HM FHH által biztosított, valamint a megküldött
mellékletekben szereplõ adatok alapján az MH VEK 5 pél-
dányos, magyar és angol nyelvû számlát állít ki. A kiállí-
tott számla 1., 2. és 5. számú példányait a HM FHH részére
küldi meg, melyek közül az 1. és 2. számú példányt a HM
FHH a támogató szervezet által megküldött ÜFLK, ÜFKK
és Formanyomtatvány példányaival együtt közvetlenül a
költségviselõ részére megküld, az 5. számú példányt
gyûjtõzi. A 3–4. számú példány az MH VEK-nél marad.

(2) A számla a mindenkor hatályos pénzügyi jogszabá-
lyokban meghatározottakat, de legalább az alábbi adatokat
tartalmazza:

a) a számla sorszámát,
b) a számla kibocsátásának idejét,
c) a kibocsátó szervezet nevét, címét és adószámát,
d) a költségviselõ nevét, címét,
e) a teljesítés idõpontját,
f) a kiadott üzemanyag megnevezését, besorolási szá-

mát, NATO kódját,
g) a kiadott üzemanyag mennyiségi egységét és meny-

nyiségét,
h) a kiadott üzemanyag általános forgalmi adó (a továb-

biakban: ÁFA) nélkül számított egységárát,
i) a kiadott üzemanyag ÁFA nélkül számított ellenérté-

két összesen,
j) a felszámított ÁFA százalékos mértékét,
k) a számla végösszegét,
l) a fizetés módját és határidejét,
m) a kibocsátó bankszámlaszámát,
n) a feladat megnevezését.
(3) Számlázáskor a számlát kiállító szervezet hajtóanya-

gok esetében az átadás hónapjában a hajtóanyag beszer-
zésre létrejött szerzõdés alapján érvényes tárgyhavi be-
szerzési ár alapján, egyéb üzemanyagok esetében az adott

üzemanyag utolsó beszerzésekor érvényes bruttó beszer-
zési árat veszi alapul.

(4) Számlázásakor a számlán szereplõ egységár az aláb-
bi felárral növekedik, amely a számlázás alapját képezõ
egységár mértéke után számolandó:

a) hajtóanyagok esetében 2% kiszolgálási díj miatti fel-
ár, kivéve a repülõpetróleum esetében,

b) repülõpetróleum esetében 3% kiszolgálási díj és ada-
léktartalom miatti felár.

(5) A felár a számlán külön nem jelenik meg, azt az egy-
ségár tartalmazza.

7. §

(1) Az egyes adófajtákra tekintettel a külföldi haderõk
eszközeibe töltött üzemanyagokról szóló számla az alábbi-
ak szerint kerül kiállításra:

a) a NATO és a Békepartnerség részes államai esetében
a hajtóanyagokat ÁFA- és jövedékiadó-mentesen, az
egyéb üzemanyagokat ÁFA-mentesen,

b) a nem NATO és Békepartnerség részes államai eseté-
ben a hajtóanyagokat ÁFA- és jövedékiadó-tartalommal,
az egyéb üzemanyagokat ÁFA-tartalommal,

c) a Nyitott Égbolt feladatban résztvevõ eszközökre vo-
natkozóan a 8. § rendelkezései szerint,

d) a HAW eszközeire vonatkozóan a 9. § rendelkezései
szerint.

(2) A számlát kiállító MH VEK ÁFA- és jövedéki-
adó-mentesen csak abban az esetben számlázhat, ha ren-
delkezésére áll a külön jogszabályban meghatározott kül-
földi fegyveres erõ magyarországi csapatmozgására ki-
adott engedély.

(3) A HM FHH a számla mellékletei között biztosítja az
MH VEK részére a külföldi fegyveres erõ eszközei részére
kiadott Csapatmozgási Engedélyt.

(4) Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-
biakban: MH ÖHP) Hadmûveleti Központ valamennyi
olyan Repülõtér Igénybevételi Engedélyt megküld a HM
FHH részére, mely külföldi fegyveres erõ eszközére vo-
natkozik.

(5) A számlán fizetési határidõnek a számla kézhezvételé-
tõl számított legfeljebb 60 napos határidõt kell megjelölni.

4. „Nyitott Égbolt” feladatot végrehajtó
külföldi fegyveres erõ eszköze üzemanyag feltöltése

különös eljárási rendje

8. §

(1) Nyitott Égbolt megfigyelõ repülések fogadása ese-
tén a támogató szervezet a megfigyelõ fél üzemanyag fel-
töltésérõl az 5. § (9) bekezdése szerinti értesítést küld a
HM FHH részére. A támogató szervezet valamennyi bi-
zonylatra rávezeti az „OPEN SKIES” feliratot. A HM
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FHH a továbbiakban az 5. § (10) bekezdésében foglaltak
szerint jár el, kivéve az ár és az adótartalmak meghatáro-
zását.

(2) A feltöltés során a Formanyomtatvánnyal, valamint
a feltöltött üzemanyagok okmányozásával, kiadásával
kapcsolatban az 5. § (1)–(8) bekezdésében meghatározott
szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az MH VEK a kapott adatok és okmányok alapján
magyar és angol nyelvû számlát készít, valamint kiállítja
és megküldi a Magyar Honvédség Vezetési és Doktrinális
Központ (a továbbiakban: MH VDK) részére az Összesí-
tett Elszámolást, melyet az MH VDK továbbít a költségvi-
selõ szervezet felé. Az MH VEK a Nyitott Égbolt megfi-
gyelõ repülések esetében a kifizetések teljesítési határide-
jére a Nyitott Égbolt Konzultatív Bizottság (a továbbiak-
ban: KB) 1. sz. határozatában foglaltakat, ennek hiányá-
ban az 7. § (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
A számla kiállítása és példányainak elosztása a 6. § (1) és
(2) bekezdései szerint történik azzal a kitétellel, hogy a
HM FHH helyett az MH VDK-t kell érteni.

(4) Nyitott Égbolt feladat során keletkezõ számlák ki-
egyenlítése történhet kölcsönösségi alapon is, amennyiben
a magyar és egy, a szerzõdésben részes másik fél megfi-
gyeléseket hajt végre egymás országában. Ebben az eset-
ben a (3) bekezdésben meghatározott számla kiállítására
csak abban az esetben kerül sor, ha a feladatot végrehajtó
fél tárgyévi felhasznált anyagok és szolgáltatások mennyi-
sége meghaladja a magyar fél által ugyanazon félnél
igénybevett mennyiségeket. A számla ilyenkor a két fél ál-
tal igénybevett anyagok és szolgáltatások különbözetét
tartalmazza. A kölcsönösségi kiegyenlítés körébe tartozó
feladatról az MH VDK a feladat megkezdését megelõzõen
tájékoztatja a HM FHH-t és az MH VEK-et.

(5) Nyitott Égbolt repülések elszámolása esetében a
mindenkor érvényes, KB által meghatározott feltételeket,
így különösen az árakat és határidõket kell figyelembe
venni. A KB által meghatározott árak nettó árak, melyeket
a számlán mentes az adó alól szövegezéssel kell feltüntet-
ni, és esetükben más levonás nem kerülhet alkalmazásra.
A KB által meghatározott árakat az MH VDK a változást
követõen 5 napon belül megküldi a HM FHH és az MH
VEK részére.

(6) Az MH VEK 5 munkanapon belül tájékoztatja az MH
VDK-t a Nyitott Égbolt repülések kapcsán beérkezett befi-
zetésekrõl.

(7) Az Összesített Elszámolás formátumát a Melléklet
tartalmazza.

5. A NATO Nehéz Légi Szállító Ezred eszközei által átvett
üzemanyagok elszámolásának különös szabályai

9. §

(1) A támogató szervezet a HAW részére átadott üzem-
anyagokról az (5) bekezdésben meghatározott bontásban

külön ÜFLK-t és ÜFKK-t vezet, melyekre jól láthatóan
felvezeti a „HAW”, továbbá az ÜFKK-ra a „Repüléssel
közvetlenül összefüggõ”, vagy a „Repüléssel nem össze-
függõ” feliratot is. Az ÜFLK és ÜFKK adatait havonta
összesíti és a tárgyhónap végén Formanyomtatványra ve-
zeti fel, mely Formanyomtatvány 4. példánya képezi a
nyilvántartáson történõ átvezetés alapját. A támogató szer-
vezet a Formanyomtatvány 3. és 5. számú példányát a
HAW részére megküldi.

(2) A HAW által a tárgyhónapban átvett üzemanyagok-
ról a támogató szervezet havi összesítõ elszámolást készít,
melyet a tárgyhónapot követõ 3. munkanapig az MH VEK
részére felterjeszt. Az elszámolás tartalmazza valamennyi,
a HAW részére átadott üzemanyag fajtája szerinti mennyi-
séget az (5) bekezdés szerinti bontásban. A felterjesztett
elszámolás melléklete a HAW részére a tárgyhónapban át-
adott üzemanyagokról készített bizonylatok egy-egy ere-
deti, valamint egy-egy másolati példánya, továbbá a For-
manyomtatvány 1. és 2. számú példánya.

(3) Az MH VEK a belsõ rendelkezéseiben foglaltaknak
megfelelõen a támogató szervezet által készített havi el-
számolás alapján magyar és angol nyelvû számlát állít ki,
melyet a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továb-
biakban: HM KPH) útján küld meg a költségviselõ részé-
re. A számla kiállítása és példányainak elosztása a 6. § (1)
és (2) bekezdés rendelkezései szerint történik azzal a kité-
tellel, hogy a HM FHH helyett a HM KPH-t kell érteni.

(4) Az MH VEK a HAW által átvett üzemanyagok ár-
képzésénél a repülõ-petróleum esetében a HM és a NATO
Légiszállítást Kezelõ Szervezet között létrejött Bázis-
megállapodásban rögzítetteknek megfelelõen a HM FHH
által minden év január 31-ig megállapított adaléktartalom
miatti felárat, továbbá a feltöltés és leeresztés során lite-
renként megállapított kiszolgálási díjat számít fel, mely a
számlázás alapját képezõ egységár mértéke után számo-
landó. A felár és a kiszolgálási díj a számlán külön tétel-
ként, de egy megnevezés alatt és összevont egységárral je-
lenik meg.

(5) Az MH VEK, aszerint, hogy a HAW által átvett
üzemanyag a HAW mely eszközébe került feltöltésre, az
alábbiak szerint állítja ki a számlát:

a) a kizárólag sugárhajtású és gázturbina meghajtású,
magyar katonai lajstromjelû repülõeszközbe töltött repü-
lõpetróleumot ÁFA- és jövedékiadó-mentesen,

b) a HAW repülõeszközei mûködésével közvetlenül
összefüggõ hõerõgépekbe töltött üzemanyagokat jövedéki
adóval terhelten, ÁFA-mentesen,

c) a HAW a) és b) pont alá nem tartozó eszközeibe töl-
tött üzemanyagokat ÁFA és jövedéki adóval terhelten.

(6) Az MH VEK a pénzügyi referatúrával együttmûköd-
ve az eredetileg az MH VEK által ÁFA-val terhelten be-
szerzett, de a HAW részére ÁFA-tartalom nélkül tovább-
számlázott tételek után havonta kezdeményezi a NAV-nál
az ÁFA visszaigénylését, mely beérkezését követõen a
10. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
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6. A beérkezett pénzeszközök kezelése,
eljárás fizetési késedelem esetén

10. §

(1) Az MH VEK a beérkezett bevételekrõl minden hó-
nap 5-ig tájékoztatást küld az MH ÖHP részére. A tájékoz-
tatás az alábbiakat tartalmazza:

a) a fizetõ megnevezését,
b) a kiszámlázott összeget és a bevételt forintban,
c) a számla számát,
d) a teljesítés beérkezésének idõpontját.
(2) A nem teljesült követelésekrõl az MH VEK minden

hónap 5-ig és 20-ig tájékoztatja a HM FHH-t, megadva a
teljesítetlen számlák számait, a kiszámlázott összegeket és
a költségviselõk nemzetiségét.

(3) Ha a kiállított számla ellenértéke az elõírt határidõre
nem érkezik be, a HM FHH haladéktalanul intézkedik a fi-
zetési felszólítás költségviselõ részére történõ eljuttatására,
és a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztályon (a to-
vábbiakban: HM NEF) keresztül felveszi a kapcsolatot a
késedelmesen teljesítõ szervezettel a számla ellenértékének
kifizetése érdekében.

(4) Az MH VEK az üzemanyag ellenértékeként befolyó
bevételek, valamint a visszautalt ÁFA összegének elõi-
rányzatosítása vonatkozásában az intézményi bevételek-
kel kapcsolatos feladatokról szóló hatályos elõírásoknak
megfelelõen jár el.

(5) Az MH VEK a HAW részére átadott üzemanyagok
és azok kiszolgálásával kapcsolatos bevételekrõl havonta
tájékoztatja a HM KPH-t.

(6) Az MH VEK a HAW részére átadott üzemanyagok-
kal és szolgáltatásokkal kapcsolatosan nem teljesült bevé-
telekrõl minden hónap 15-ig tájékoztatja a HM KPH-t és a
HM FHH-t. A HM FHH az MH VEK által biztosított ada-
tok alapján felveszi a kapcsolatot a költségviselõvel a
számla teljesítésének érdekében.

7. Eljárási rend
azonos jellegû természetbeni megtérítés esetén

11. §

(1) Az azonos jellegû természetbeni megtérítés eljárás
alkalmazásának feltétele elõzetes, írásban rögzített megál-
lapodás létrejötte, így különösen Egyetértési Megállapo-
dás, Technikai Egyezmény, amely tartalmazza a feltöltést
igénylõ feladatok megnevezését, helyét és idõpontját, az
abban érintett szervezetet, és azon üzemanyagokat, melye-
ket a természetbeni megtérítés eljárásba kívánnak vonni.
Amennyiben több honvédelmi szervezetet is érint az eljá-
rás, azok közül az MH ÖHP kijelöli az üzemanyag-elszá-
molásért felelõs honvédelmi szervezetet.

(2) Természetbeni megtérítés körébe csak olyan üzem-
anyagokat lehet bevonni, melyeket minden résztvevõ fél

rendszerben tart, és azonos minõségben biztosít a megálla-
podásban résztvevõ felek részére.

(3) Természetbeni megtérítés esetén elszámolási alap az
adott üzemanyag Nómenklatúrában meghatározott mér-
tékegységben számolt mennyisége.

(4) Az átadás, illetve átvétel történhet:
a) közvetlenül eszközbe feltöltés módszerével,
b) készletként raktárba, ellátó pontra, vagy javító szer-

vezethez.
(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben

a készletekhez Minõségi Bizonyítvány is átadásra kerül.
(6) A természetbeni megtérítésbe vont üzemanyag

olyan csomagolásban kerül átadásra, mely csomagoló-
anyag az MH üzemanyag szakága által nem elszámoláskö-
teles.

(7) Az ilyen eljárásba vonandó üzemanyagokról a fel-
adat megnevezése, a résztvevõ szervezetek, az átadandó
üzemanyagok megnevezése, mennyisége, valamint a ter-
mészetben visszabiztosítandó üzemanyagok megnevezé-
se, mennyisége feltüntetésével az üzemanyag-elszámolá-
sért felelõs honvédelmi szervezet kérelmet terjeszt fel az
MH ÖHP részére, amely azt 20 napon belül elbírálja és ar-
ról szolgálati úton tájékoztatja a kérelmezõt, az MH
VEK-et, valamint a HM FHH-t.

(8) Az átadott üzemanyagokat a támogató szervezet 325
mozgásnemkódon „Térítés nélküli átadás fejezeten kívül-
re” helyezi kiadásba. Az Eszközutalványon minden eset-
ben szerepel a „Természetbeni megtérítés” megjegyzés,
valamint a feladat megnevezése és az MH ÖHP által ki-
adott engedély száma.

(9) A honvédelmi szervezet az általa természetbeni
megtérítés körében átvett üzemanyagokat 225 mozgás-
nemkódon „Térítés nélküli átvétel fejezeten kívülrõl” vé-
telezi be. Az Eszközutalványon minden esetben szerepel a
„Természetbeni megtérítés” megjegyzés, valamint a fel-
adat megnevezése és az MH ÖHP által kiadott engedély
száma.

(10) Természetbeni megtérítés esetén az anyagmozgá-
sok befejeztével a honvédelmi szervezet elszámolást ké-
szít, amely során megállapítja az átadott és átvett üzem-
anyagok egyenlegét. Ezt több érintett honvédelmi szerve-
zet esetében az üzemanyag-elszámolásért felelõs honvé-
delmi szervezet végzi, az elszámolás ellenõrzéséért az MH
VEK a felelõs.

(11) A honvédelmi szervezet, több honvédelmi szerve-
zet érintettsége esetén az üzemanyag-elszámolásért felelõs
honvédelmi szervezet a természetbeni megtérítés körében
végrehajtott elszámolásról 15 napon belül jelentést küld az
MH VEK részére. A jelentés tartalmazza a feladat megne-
vezését, az MH ÖHP által kiadott engedély számát, az át-
adott és az átvett üzemanyagok megnevezését, mennyisé-
gét, valamint mellékletként az üzemanyagok mozgását tar-
talmazó eszközutalványok egy eredeti vagy hitelesített
másolati példányát.

(12) Az elszámolás, vagy annak ellenõrzése során fel-
merülõ eltérés esetén az üzemanyag-elszámolásért felelõs

2. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 269



honvédelmi szervezet kezdi meg az eltérés okának kivizs-
gálását. Ha a vizsgálat eredménytelenül zárul, vagy az el-
számolásban felmerült eltérés megszüntetését a külföldi
fél 30 napon belül nem hajtja végre, akkor errõl az üzem-
anyag-elszámolásért felelõs honvédelmi szervezet a
30 nap leteltét követõ 5 munkanapon belül részletes jelen-
tést terjeszt fel az MH VEK-en keresztül a HM FHH-hoz.
Az eltérés végleges rendezésére a HM FHH intézkedik.

(13) Ha a természetbeni megtérítés körébe vont üzem-
anyagok elszámolása során egy vagy több üzemanyag vo-
natkozásában az egyenleg nem jön létre, akkor az eltérés
mértékét képezõ üzemanyag-mennyiség értékének megté-
ríttetésére a 6. és 7. §-ban, megtérítésére a 16., vagy
18. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

8. Honvédelmi szervezetek eszközei
Magyarország területén kívül végrehajtott

üzemanyag feltöltése és elszámolása

12. §

(1) A honvédelmi szervezetek állományába tartozó esz-
közök külföldi feltöltése történhet:

a) a befogadó nemzeti támogatás részeként, utólagos té-
rítéssel,

b) azonos jellegû természetbeni megtérítéssel,
c) üzemanyagkártya terhére,
d) valutaelõleg terhére, helyszíni készpénzes kiegyenlí-

téssel.
(2) A külföldi igénybevételek során elsõdlegesen az

a)–c) pontokban rögzített eljárási módokat kell alkalmaz-
ni. A honvédelmi szervezetek a d) pontban említett kész-
pénzes üzemanyag feltöltést csak különösen indokolt eset-
ben terveznek, amikor az igénybevétel során nem biztosít-
ható, vagy csak jelentõs idõveszteség, illetve többletkölt-
ség árán érhetõ el a készpénzkímélõ üzemanyag feltöltés
lehetõsége.

(3) Az igénybevétel jellegétõl függõen az üzemanyag
feltöltés történhet polgári repülõtéren, vagy töltõállomá-
son, illetve katonai repülõtéren, vagy bázison.

(4) Az eszközök külföldön végrehajtott üzemanyag fel-
töltései terhelik a honvédelmi szervezet fogyasztási kere-
tét, melyet a havi rendszeres jelentések alkalmával külön
jelenítenek meg.

(5) Az (1) bekezdés a)–c) alpontjaiban rögzített eljárási
módok esetén a költségviselõ az MH VEK, és a részére ki-
állításra kerülõ számlák esetében vevõ neveként és címe-
ként az alábbiakat kell feltüntetni:

a) vevõ neve: Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó
Központ, rövid neve: MH VEK

b) vevõ címe: 2378, Pusztavacs, Dánszentmiklósi út 1.
(6) A szerzõdések megkötése, a számlák megküldése,

valamint a teljesítések, késedelmek, elszámolások során
szükséges kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás a HM
NEF-en keresztül történik.

(7) Az MH VEK a külföldi haderõtõl átvett üzemanya-
gokról kiállított számlák esetében vizsgálja, hogy a számla
tartalma az Észak-atlanti Szerzõdés részes államai és a
„Békepartnerség” más résztvevõ államai közötti, fegyve-
res erõik jogállásáról szóló Megállapodás és annak Kiegé-
szítõ Jegyzõkönyve megerõsítésérõl és kihirdetésérõl
szóló 1995. évi CII. törvény Melléklet XI. Cikk 11. pontjá-
nak megfelelõen került-e kiállításra. Amennyiben a szám-
la nem megfelelõen került kiállításra, úgy kezdeményezi a
számla kiállítójánál a helyesbítést.

(8) A Tanács 2006/112/EK irányelve 151. cikke alapján
az EU tagállamok a közös védelmi feladatok során NATO
tagállamok fegyveres erõi részére végzett termékértékesí-
téseket, szolgáltatásnyújtásokat mentesítik az adó alól.
Amennyiben az EU tagállamában letelepült számlakibo-
csátó az adómentes számla kiállítását a HM mint feljogosí-
tott szervezet részérõl benyújtott adómentességi nyilatko-
zathoz köti, azt a HM részérõl az MH VEK adatszolgálta-
tása alapján, a HM KPH a HM NEF együttmûködésével
kéri meg az EU tagállam illetékes hatóságától.

9. Külföldön, valutaelõleg terhére készpénzes fizetéssel
kiegyenlített üzemanyag feltöltés szabályai

13. §

(1) A készpénzes vásárláshoz szükséges valutát a Hon-
védelmi Minisztérium Protokoll és Rendezvényszervezõ
Igazgatóság pénzügyi biztosítását végzõ HM KPH Nem-
zetközi Igazgatóság Nemzetközi Gazdálkodás Támogató
Pénzügyi Ellátó Osztály (a továbbiakban: NGTPEO),
vagy az útbaindító honvédelmi szervezet pénzügyi biztosí-
tását végzõ gazdálkodást támogató és pénzügyi ellátó refe-
ratúra (a továbbiakban: referatúra) valutapénztára bizto-
sítja. A felvett valutaelõleggel a hazatérést követõen annál
a szervezetnél kell elszámolni, amely azt biztosította.
Az NGTPEO, vagy a referatúra által biztosított valutaelõ-
leg terhére készpénzért vásárolt üzemanyagok elszámolá-
sához szükséges számlán vevõként az MH VEK-et kell
feltüntetni.

(2) Mind az NGTPEO, mind a honvédelmi szervezet re-
feratúrája felé végrehajtott elszámolás szükséges mellék-
lete a beszerzett üzemanyagok bevételezését igazoló Esz-
közutalvány egy eredeti példánya.

(3) A külföldi valutaelõleg terhére készpénzben kifize-
tett üzemanyag feltöltések során a készpénzfizetési bi-
zonylat szolgál elszámolási alapul. Az igénybevételt köve-
tõen az igénybevevõ a készpénzfizetési bizonylat egy ere-
deti példányát, vagy annak hitelesített másolatát leadja az
eszköz szerint állományilletékes honvédelmi szervezet
üzemanyag szakágának. Az üzemanyag szakág a kész-
pénzfizetési bizonylaton szereplõ feltöltéseket külön
ÜFLK-ra, vagy ÜFKK-ra vezeti fel, és összesíti. A kész-
pénzfizetési bizonylat alapján a vásárolt hajtóanyagot az
üzemanyag szakág Eszközutalványon bevételezi, majd az
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ÜFLK, ÜFKK alapján kiadásba helyezi. A készpénzfize-
tési bizonylat egy eredeti, vagy másolati példánya az
ÜFLK, ÜFKK mellékletét képezi.

(4) A készpénzes beszerzéshez a honvédelmi szervezet
referatúrájától felvett elõleggel a kiküldött személy a haza-
érkezést követõen a mindenkor hatályos rendelkezésekben
elõírtak szerint számol el a referatúra valutapénztárában.
A referatúra a készpénzes számlát átfutó kiadásként kezeli
és azokat eredeti példányban minden tárgyhót követõ hó-
nap 10-ig jegyzéken megküldi az MH VEK részére.
A számlák megküldésével egyidejûleg tájékoztatja az MH
VEK-et a számla forintban átszámított könyvelés szerinti,
a KGIR vállalati árfolyam alapján meghatározott értéké-
rõl. A referatúra a számlák másod-, vagy másolati példá-
nyát átadja az üzemeltetõ honvédelmi szervezet üzem-
anyag szakágának, aki a továbbiakban a (3) bekezdés sze-
rint jár el.

(5) A valuta ellátmány terhére végrehajtott feltöltések
esetén, amennyiben azt az üzemeltetési utasítások, illetve
a biztonságos üzemelés megköveteli, indokolt esetben az
alábbi kenõ- és egyéb anyagok vásárlása engedélyezett:

a) motorolaj,
b) hajtómûolaj,
c) turbinaolaj,
d) hidraulikafolyadék,
e) fékfolyadék,
f) hûtõfolyadék,
g) szélvédõmosó folyadék,
h) a repülõeszköz saját rendszerébe töltendõ jégtelení-

tõ-folyadék.
(6) Az (5) bekezdésben felsorolt kenõ- és egyéb anya-

gok elszámolására a (3)–(4) bekezdésekben foglaltakat
kell alkalmazni.

(7) A repülõeszköz külsõ jégtelenítését üzemanyag
költség terhére elszámolni nem lehet.

10. Külföldön, üzemanyag-kártya terhére végrehajtott
üzemanyag feltöltések

14. §

Az eszközök külföldi üzemanyag ellátására kizárólag a
HM FHH által lefolytatott beszerzési eljárás eredménye-
képpen biztosított alábbi üzemanyag-kártyát lehet igénybe
venni:

a) gépjármûvek részére biztosított külföldi üzemanyag-
kártya,

b) repülõeszközök részére, külföldi polgári repülõtere-
ken alkalmazható üzemanyag-kártya (a továbbiakban:
polgári repülõ-üzemanyag kártya),

c) repülõeszközök részére, külföldi katonai repülõtere-
ken alkalmazható üzemanyag-kártya (a továbbiakban: ka-
tonai repülõ-üzemanyag kártya).

15. §

(1) A 14. § a) alpontjában meghatározott üzemanyag-
kártyák alkalmazásának részletes szabályait a szárazföldi
üzemanyagok és egyes szolgáltatások üzemanyag-kártyá-
ra történõ vásárlásának szabályairól szóló intézkedés tar-
talmazza.

(2) A repülõ-üzemanyag kártyákat elfogadó repülõterek
listáját a HM FHH legalább évente pontosítja és a ponto-
sított listákat az MH repülõeszközöket üzemeltetõ hon-
védelmi szervezetei részére az MH ÖHP-n keresztül meg-
küldi.

(3) Az egyes repülõeszközök külföldre történõ felszál-
lásukkor rendelkeznek a repülõeszköz lajstromszámát tar-
talmazó repülõ-üzemanyag kártyával. A külföldi repülõté-
ren az MH repülõeszköze elsõsorban a rendelkezésére álló
katonai repülõ-üzemanyag kártyás, másodsorban a polgári
repülõ-üzemanyag kártyás üzemanyag utántöltési lehetõ-
ségeket veszi igénybe és csak elõbbi két lehetõség hiányá-
ban alkalmazza a készpénzes üzemanyag utántöltést.

(4) A repülõeszköz személyzete a repülõ-üzemanyag
kártya terhére végrehajtott üzemanyag utántöltésrõl kapott
bizonylatot a hazai bázisra történõ visszaérkezést követõ-
en leadja a honvédelmi szervezet üzemanyag szakága ré-
szére, mely az átvett üzemanyagokat Eszköz utalványon
bevételezi, majd külön ÜFLK-ra vezeti fel, melyen kiadás-
ba helyezik azokat.

(5) A repülõeszközt üzemeltetõ honvédelmi szervezet a
tárgyhónapban repülõ-üzemanyag kártya terhére átvett
üzemanyagokról jelentést terjeszt fel az MH VEK részére
a tárgyhót követõ 3. munkanapig, mely az alábbiakat tar-
talmazza:

a) az átvétel helyét, a kiszolgáló bázis nevét, nemzeti-
ségét,

b) az átvétel idõpontját,
c) az átvett hajtóanyag megnevezését és mennyiségét,
d) az átvevõ repülõeszköz lajstromszámát,
e) a repülési feladat megnevezését.
(6) A kártyát kibocsátó szervezet az MH VEK részére

küldi meg havonta a kiszolgált üzemanyagokról szóló
számlát, mellyel kapcsolatban az MH VEK a továbbiak-
ban a 16. § (3) és (4) bekezdései szerint jár el azzal, hogy
Formanyomtatvány ezen eljáráshoz nem szükséges.

11. Külföldön a befogadó nemzeti támogatás részeként,
utólagos térítéssel végrehajtott üzemanyag biztosítás

szabályai

16. §

(1) Külföldön a befogadó nemzeti támogatás részeként,
katonai bázison végrehajtott hajtóanyag feltöltések a For-
manyomtatvány, vagy egyéb bizonylat felhasználásával
történnek. Ebben az esetben a Formanyomtatványon, vagy
egyéb bizonylaton az MH VEK-et kell költségviselõként
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szerepeltetni. A feladat befejezését követõen a saját bázis-
ra történõ visszaérkezéskor az igénybevevõ a Formanyom-
tatvány, vagy egyéb bizonylat valamennyi rendelkezésére
bocsátott példányát az eszközt üzemeltetõ honvédelmi
szervezet üzemanyag szakágának adja le. Az üzemanyag
szakág az igénybevételi okmányon és Formanyomtatvá-
nyon, vagy egyéb bizonylaton végrehajtott feltöltéseket
külön ÜFKK-ra, illetve ÜFLK-ra vezeti fel, összesíti és a
Formanyomtatványok elosztó szerinti 5. számú példányá-
val, vagy az egyéb bizonylat egy eredeti, vagy másolati
példányával együtt kezeli. A Formanyomtatvány elosztó
szerinti 3. számú példányát, vagy az egyéb bizonylat egy
eredeti példányát az eszköz visszaérkezését követõ 3 mun-
kanapon belül az MH VEK részére a (2) bekezdés szerinti
jelentéssel együtt megküldi. Az elosztó szerinti példány
hiányában az eredeti példány hiteles másolatát kell alkal-
mazni.

(2) A jelentés tartalmazza:
a) a feltöltés jogosságának, az anyagok átvételének iga-

zolását,
b) a feltöltött eszközök típusát, azonosító jelét,
c) a feltöltés helyét az ország, település, és a katonai bá-

zis megnevezésével, és a feltöltés dátumát,
d) a feltöltött üzemanyag megnevezését és mennyiségét,
e) a végrehajtott feladat megnevezését és dátumát.
(3) Az MH VEK a beérkezõ számlát, a Formanyomtat-

vány-példányokkal és az érintett honvédelmi szervezet ál-
tal jelentett adatokkal egyezteti, ellenõrzi a költségviselõ
adatait, majd a számlán szereplõ üzemanyagokat a köz-
ponti nyilvántartásba bevételezi.

(4) Az MH VEK a bevételezést követõen kiegyenlíti a
számla ellenértékét, majd a bevételezett üzemanyagokat
ESZKÖZ-utalványon kiterheli az eszköz üzemeltetõje
szerinti honvédelmi szervezet részére.

(5) Amennyiben a beérkezõ számla adatai nem egyez-
nek meg az üzemeltetõ honvédelmi szervezet által küldött
adatokkal, úgy az MH VEK haladéktalanul megkezdi az
eltérés kivizsgálását.

(6) Az eszköz üzemeltetõje szerinti honvédelmi szerve-
zet az MH VEK által készített ESZKÖZ-utalvány alapján
a felhasznált üzemanyag mennyiséget bevételezi a nyil-
vántartásába és az (1) bekezdés szerint felfektetett ÜFLK,
vagy ÜFKK alapján kiadásba helyezi, melynek mellékle-
tét képezi az igénybevételi okmány és a Formanyomtat-
vány.

12. Külföldön, „Nyitott Égbolt” feladatban résztvevõ
eszköz üzemanyag ellátásának különös szabályai

17. §

(1) A Nyitott Égbolt megfigyelõ repülést végrehajtó, és
külföldön üzemanyagot vételezõ repülõeszköz esetében az
üzemeltetõ honvédelmi szervezet a 16. § (1)–(2) bekezdé-
sei szerint jár el.

(2) A külföldön végrehajtott Nyitott Égbolt megfigyelõ
repülések esetén a magyar fél által viselt költségekrõl az
MH VEK-hez érkezik be az Összesített Elszámolás, mely
annak adatait egyezteti az üzemeltetõ honvédelmi szerve-
zet által jelentett adatokkal. Az ellenõrzött Összesített El-
számolást az MH VEK az MH VDK által leigazoltatja.

(3) Az üzemeltetõ honvédelmi szervezet által jelentett
adatok és az Összesített Elszámolás adatai között fennálló
egyezõség esetén az MH VEK átutalja az üzemanyagok el-
lenértékét az Összesített Elszámolást kiállító tagállam ré-
szére, és a továbbiakban a 16. § (4)–(6) bekezdéseiben
meghatározottak szerint jár el azzal a megkötéssel, hogy
az eltérések kivizsgálását az MH VDK-val együttmûköd-
ve folytatja le.

(4) A pénzügyileg teljesített Összesített Elszámolások-
ról a teljesítést követõ 5 munkanapon belül az MH VEK
tájékoztatja az MH VDK-t.

(5) A 8. § (4) bekezdésben említett kölcsönösségi ala-
pon történõ számlázás esetén az MH VDK a számla (2) be-
kezdésben meghatározott leigazolásakor ellenõrzi, hogy a
számla a kölcsönösség elvének megfelelõen került-e kiál-
lításra. Amennyiben a számla nem felel meg a kölcsönös-
ség elveinek, illetve egyéb tartalmi probléma merül fel
vele kapcsolatban, az MH VDK a számla kiállítójával tisz-
tázza az eltérés okát és intézkedik új számla kiállítására.

13. Külföldi gyakorlatok üzemanyag elszámolásának
szabályai

18. §

(1) Nemzetközi gyakorlatokon a megkötött megállapo-
dások figyelembe vétele mellett a felhasznált üzemanyag
elszámolása és kifizetése, a formanyomtatványok, illetve
az üzemanyag-ellátást biztosító nemzet által kiadott egyéb
bizonylat (a továbbiakban: ellátó nemzet bizonylata), va-
lamint az ellátást biztosító nemzet számlájának alkalmazá-
sával történik. Ebben az esetben az ellátó nemzet bizonyla-
tán az MH VEK-et kell költségviselõként szerepeltetni.

(2) Amennyiben a gyakorlaton több honvédelmi szerve-
zet is részt vesz, az MH ÖHP a résztvevõk közül kijelöli a
gyakorlaton részt vevõ honvédelmi szervezetek logisztikai
biztosításáért felelõs szervezetet (a továbbiakban: elszá-
molásért felelõs szervezet). Az elszámolásért felelõs szer-
vezet a gyakorlaton résztvevõ honvédelmi szervezeten-
ként 2 példányban ÜFLK-t, ÜFKK-t vezet. A gyakorlat
befejezését követõen az elszámolásért felelõs szervezet az
ÜFLK-k, ÜFKK-k adatait összesíti, majd az összesített
felhasználást és a rendelkezésre álló ellátó nemzet bizony-
latait, vagy azok hiteles másolatait a (7) bekezdés szerinti
jelentéséhez mellékelve az MH VEK részére a gyakorlat
utáni visszacsoportosítás befejezését követõ 5 napon belül
megküldi. Az ÜFLK, ÜFKK 1. számú példánya az elszá-
molásért felelõs honvédelmi szervezet saját példánya, a
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2. számú példányt a gyakorlat befejeztével átadja a részt-
vevõ honvédelmi szervezetek részére.

(3) Az MH VEK az ellátó féltõl beérkezett számla ada-
tait egyezteti az elszámolásért felelõs honvédelmi szerve-
zet által jelentett adatokkal és egyezõség esetén végrehajt-
ja az üzemanyagok bevételezését a központi nyilvántartás-
ba, majd ESZKÖZ-utalványon kiterheli azokat az elszá-
molásért felelõs honvédelmi szervezet részére.

(4) A bevételezés megtörténtét követõen az MH VEK a
hatályos jogszabályoknak és belsõ rendelkezéseknek meg-
felelõen kiegyenlíti a számlát.

(5) Az elszámolásért felelõs szervezet az MH VEK-tõl
ESZKÖZ-utalványon átvett üzemanyag mennyiséget a
résztvevõ honvédelmi szervezetek között a felhasználása-
iknak megfelelõen ESZKÖZ-utalványon adja át a gyakor-
laton résztvevõ honvédelmi szervezeteknek. Az elszámo-
lásért felelõs szervezet az üzemanyag-felhasználás szét-
osztásának körülményeit, és az ESZKÖZ-utalványok ada-
tait jegyzõkönyvben rögzíti.

(6) A gyakorlaton résztvevõ honvédelmi szervezetek
üzemanyag szakága az ESZKÖZ-utalvány és az elosztás-
ról készült jegyzõkönyv alapján a felhasznált üzemanyag
mennyiséget bevételezik, majd a gyakorlaton felfektetett
ÜFLK, ÜFKK 2. példánya alapján kiadásba helyezik. Az
így felhasznált üzemanyag terheli a katonai szervezet fo-
gyasztási keretét.

(7) Az elszámolásért felelõs honvédelmi szervezet je-
lentése tartalmazza:

a) a gyakorlat megnevezését, idõtartamát, lebonyolítá-
sának helyét, projektkódját, a biztosított források címrend-
kódját,

b) a résztvevõ honvédelmi szervezetek megnevezését,
c) az üzemanyagot biztosító szervezet megnevezését,

nemzetiségét,
d) az átvett üzemanyagok megnevezését és mennyi-

ségét.
(8) A beérkezõ számla adatai, illetve az elszámolásért

felelõs szervezet által jelentett adatok közötti eltérés ese-
tén az MH VEK az elszámolásért felelõs szervezettel
együttmûködve hajtja végre az eltérés kivizsgálását. Az
MH VEK a kivizsgálás eredményének megfelelõen ki-
egyenlíti a számlát, vagy kezdeményezi a számla adatai-
nak módosítását a számlakiállító szervezetnél.

14. Kontingensek üzemanyag ellátása és elszámolása

19. §

(1) A Magyarország területén kívül nemzetközi, szövetsé-
gi szerepvállalásból adódó feladatokat ellátó honvédelmi
szervezetek (a továbbiakban: kontingensek) logisztikai, ezen
belül üzemanyag ellátását alapvetõen a Magyarország hatá-
rain kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel kap-
csolatos, a Magyar Honvédséget érintõ feladatok logisztikai
támogatás végrehajtásának részletes szabályairól szóló

132/2008. (HK 9.) HM FLÜ VIG–MH ÖHP PK együttes in-
tézkedés szabályozza.

(2) A kontingensek megalakításának tervezésekor az
MH-t képviselõ személy kiemelt figyelmet fordít a kontin-
gensek üzemanyag-ellátásával és -elszámolásával, vala-
mint az üzemanyagokból keletkezõ veszélyes hulladékok-
kal kapcsolatos nemzetközi megállapodások megkötésére.

(3) A nemzetközi együttmûködési megállapodások
(a továbbiakban: Megállapodás) megkötésekor a képvi-
selõ személy lehetõség szerint érvényesíti az ellátó nemzet
és a magyar fél közötti havi számlázási rend, valamint a
legalább 30 napos fizetési határidõ alkalmazását. Ezen
Megállapodásokban, ellenkezõ rendelkezés hiányában, az
üzemanyag-ellátással kapcsolatos költségek költségvise-
lõjeként az MH VEK szerepel.

(4) A kontingensek üzemanyag feltöltése két-, vagy
többoldalú Megállapodás alapján történhet:

a) más nemzet által mûködtetett üzemanyag töltõponton
napi, vagy esetenkénti feltöltések biztosításával,

b) saját üzemanyag-töltõpont mûködtetésével.

15. Kontingens által üzemeltetett saját töltõponton
feltöltött üzemanyagok elszámolásának rendje

20. §

(1) A kontingens által mûködtetett üzemanyag-töltõ-
ponton történõ saját feltöltések esetén a hazai üzem-
anyag-ellátásra és elszámolásra vonatkozó elõírásokat kell
alkalmazni.

(2) A kontingens üzemanyag töltõpontjának mûködteté-
se érdekében más nemzettõl vételezett, illetve polgári vál-
lalattól vásárolt üzemanyag-készletek nyilvántartásba vé-
tele, elszámolása, ellenértékének kiegyenlítése a 16. §-ban
foglaltak szerint történik. Amennyiben a kontingens a vé-
telezés, vagy vásárlás alkalmával nem kap átadást igazoló
okmányt az átadótól, úgy jegyzõkönyvet készít az átvett
üzemanyagokról, és az alapján hajtja végre a bevételezést.

(3) A vételezett, vagy vásárolt hajtóanyag-készletekhez
minden esetben minõségi bizonyítványt kell az átadótól
kérni. A vételezett, vagy vásárolt hajtóanyag-készlet tar-
tályba történõ lefejtése elõtt az átvevõ szervezet vizuális
minõségi vizsgálatot végez (víz és mechanikai szennyezõ-
déstartalom). A lefejtést csak „víz- és mechanikai szeny-
nyezõdés mentes” eredmény alapján lehet végrehajtani.
Víz, illetve mechanikai szennyezõdést tartalmazó hajtó-
anyag átvételét meg kell tagadni.

(4) A vételezett, vagy vásárolt repülõ-hajtóanyag kész-
letekhez minden esetben kérni kell az átadótól a minõségi
bizonyítványt. A vételezett, vagy vásárolt repülõ-hajtó-
anyag készletek tartályba történõ lefejtése elõtt az átvevõ
szervezet legalább mechanikai szennyezõdés tartalom
vizsgálatát és ún. Millipore tesztet hajtja végre. Üzem-
anyag laboratóriummal felszerelt kontingens a laborató-
rium által biztosított lehetõ legteljesebb körû minõségi
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vizsgálatot hajtja végre. A repülõ-hajtóanyag átvételi vizs-
gálatára a kontingens igénybe vehet szövetséges erõk
üzemanyag laboratóriumának szolgáltatásait, amennyiben
azt az MH ÖHP engedélyezi.

(5) A kontingens által mûködtetett üzemanyag töltõpon-
ton külföldi fegyveres erõ eszközének feltöltése esetén az
üzemanyag szakfeladatokat ellátó szolgálati személy nem-
zetenként ÜFLK-t, ÜFKK-t vezet az átadott üzemanyagok
mennyiségérõl, amelyeket minden hónap végén összesít.
Az összesítés alapján nemzetenként Formanyomtatványt
állít ki, melyhez egy ÜFLK, ÜFKK másolatot mellékel.
Az összesítésben megállapított üzemanyag mennyiségek-
rõl a kontingens az MH VEK részére jelentést küld, mely
tartalmazza:

a) az átvevõ külföldi fegyveres erõ megnevezését, nem-
zetiségét,

b) az átadott üzemanyagok megnevezését és mennyi-
ségét,

c) az átadás helyét, idõpontját,
d) az átvevõ költségviselõjének pontos megnevezését.
(6) A kontingens az (5) bekezdés szerinti jelentés mel-

lékleteként megküldi a feltöltésekrõl készült bizonylatok
egy példányát.

(7) Az MH VEK a jelentés és a mellékelt bizonylatok
alapján kiállítja a számlát. A számlán az átadott üzemanya-
gok egységáraként az adott üzemanyagok tényleges be-
szerzési ára szerepel.

16. Kontingens eszközeinek feltöltése
más nemzet töltõpontján

21. §

(1) A más nemzet által mûködtetett üzemanyag töltõ-
ponton történõ eseti feltöltések során a vételezett üzem-
anyagról kapott bizonylatot az eszköz kezelõje a táborba
visszaérkezést követõen a kontingens logisztikai részlegé-
nek adja le. A más nemzet által mûködtetett töltõponton
végrehajtott rendszeres feltöltések során a töltõpontot üze-
meltetõ nemzet által idõszakosan megküldött bizonylato-
kat a kontingens logisztikai részlege gyûjti. A kontingens a
feltöltéseket tartalmazó bizonylatokról másolatot készít,
melyet gyûjtõz.

(2) A kontingenshez közvetlenül beérkezõ számla ese-
tén a beérkezést követõen a kontingens logisztikai részle-
ge leellenõrzi annak adatait, és a teljesítések jogosságáról
Teljesítés-igazolást állít ki, a számláról másolatot készít,
melyet gyûjtõz. A számla eredeti példányát a Teljesítés-
igazolással és a feltöltéseket tartalmazó eredeti bizonyla-
tokkal együtt a legrövidebb idõn belül megküldi az MH
VEK részére.

(3) Az MH VEK-hez közvetlenül beérkezõ számla ese-
tében az MH VEK a számla alaki kellékeinek ellenõrzését
követõen annak másolati, vagy elektronikus példányát 3
napon belül megküldi a kontingens részére. A kontingens

logisztikai részlege leellenõrzi a számla adatait, és a Telje-
sítés-igazolást, valamint a feltöltéseket tartalmazó eredeti
bizonylatokat a számlamásolat, illetve elektronikus válto-
zatának kézhezvételétõl számított 3 napon belül megküldi
az MH VEK részére. Ha a számlán szereplõ adatok,
mennyiségek nem egyeznek a tényleges adatokkal, akkor a
kontingens parancsnoka intézkedik a logisztikai részleg és
a számlát kiállító szervezet képviselõje közötti egyeztetés
végrehajtására, a problémák tisztázására. Az MH VEK eb-
ben az esetben addig nem egyenlíti ki a számlát, amíg az
eltérés nem rendezõdik. Új számla kiállítására az MH
VEK intézkedik a számlát kiállító fél felé, ha bebizonyo-
sodik, hogy a számla adatai helytelenek.

(4) Az MH VEK a beérkezett számla adatai alapján
3 napon belül a vásárolt üzemanyagokat a központi nyil-
vántartásba bevételezi, majd a számlát kiegyenlíti és a
számlán szereplõ üzemanyagokat ESZKÖZ-utalványon az
ellátó honvédelmi szervezeten keresztül kiterheli a kontin-
gens részére.

(5) A kontingens az ESZKÖZ-utalvány alapján a fel-
használt üzemanyag mennyiséget a nyilvántartásába bevé-
telezi és a felfektetett ÜFLK-k, ÜFKK-k alapján kiadásba
helyezi.

17. Az ISAF mûveletekben részt vevõ kontingensek
üzemanyag biztosítása

22. §

(1) A Nemzetközi Biztonsági és Közremûködõ Erõk
(International Security and Assistance Forces, a továb-
biakban: ISAF) kötelékében mûködõ kontingensek üzem-
anyag biztosítása elsõsorban a NATO Joint Force Com-
mand – Brunssum által kötött szerzõdés alapján történik.

(2) A Joint Force Command – Brunssummal szerzõdés-
ben álló polgári cég (a továbbiakban: Szállító) az MH Tar-
tományi Újjáépítés Csoport (a továbbiakban: MH TÚCS)
részére információ-jelentõ programot biztosít a felhasznált
hajtóanyagok igénylésének és számlázásának végrehajtá-
sához, melyet az MH TÚCS logisztikai állománya kezel.

(3) Szállító az MH TÚCS részére biztosítja a szükséges
mennyiségû raktári készletû hajtóanyagot, amely készlet
Szállító tulajdonát képezi.

(4) A beérkezõ repülõ-hajtóanyag szállítmányokból az
MH TÚCS állománya összesen 2x1 liter mintát vesz, me-
lyet a Nemzeti Támogató Elem útján a Mazar-e Sharif
Camp Marmal-ban települõ üzemanyag laboratóriumban
bevizsgáltat. A repülõ-hajtóanyag lefejtéseket csak a labo-
ratórium által kiadott megfelelõségi tanúsítvány esetén
kezdik meg.

(5) A beérkezõ hajtóanyag-készletek lefejtése elõtt az
MH TÚCS mechanikai szennyezõdés és víztartalom vizs-
gálatot végez és a hajtóanyagot csak abban az esetben fejti
le, ha a hajtóanyag egyik szennyezõdést sem tartalmazza.

274 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 2. szám



(6) Az egyes hajtóanyag feltöltéseket az MH TÚCS lo-
gisztikai állománya szállító programjában rögzíti, vala-
mint azzal párhuzamosan a hazai üzemanyag elszámolási
rendnek megfelelõ okmányokat is vezeti. A különbözõ
nemzetek által vételezett hajtóanyagokat külön-külön
ÜFLK-n, ÜFKK-n vezeti, és havonta összesíti. A hajtó-
anyag feltöltések Szállító programjában rögzített adatok
alapján automatikusan, a szállítói szerzõdésnek megfelelõ
ütemezésben kerülnek számlázásra az MH VEK, illetve
más, az MH TÚCS-nál hajtóanyagot vételezõ nemzetek
felé.

(7) Az MH VEK a Szállítótól megkapott elõzetes szám-
lát a beérkezéstõl számított 3 munkanapon belül elektroni-
kusan megküldi az érintett kontingens részére, amely a
számla adatait ellenõrzi és 3 munkanapon belül telefax út-
ján megküldi az MH VEK részére a teljesítés igazolást. Az
MH VEK a teljesítés igazolás és a számla eredeti példánya
birtokában a 21. § (4) bekezdésében meghatározottak sze-
rint jár el.

(8) Az ISAF mûveletekben résztvevõ, de nem az MH
TÚCS bázisán átvett üzemanyagokkal kapcsolatosan vég-
rehajtott feltöltésekrõl Szállító automatikusan küld szám-
lát az MH VEK részére. Amennyiben ezen számlák mel-
lékleteként szerepel feltöltési bizonylat másolat, akkor az
MH VEK a bizonylatot teljesítés igazolásként kezeli és a
21. § (4) bekezdésében elrendeltek szerint jár el.

(9) Az ISAF mûveletekben résztvevõ kontingens által
nem a Szállító által biztosított hajtóanyag-készletbõl törté-
nõ vételezés során a 21. §-ban foglaltak az irányadók.

(10) Az MH TÚCS által más nemzetek részére átadott
kenõ-, karbantartó anyagok esetében a 20. § (5)–(7) bekez-
déseit kell alkalmazni.

18. Kontingensek üzemanyag-nyilvántartása

23. §

(1) A kontingensek készleteinek központi nyilvántartá-
sával kapcsolatosan a Magyar Honvédség központi üzem-
anyag-nyilvántartás felfektetésének és vezetésének szabá-
lyozásáról szóló 627/2005. (HK 25.) MH ÖLTP intézke-
désben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az MH VEK a kontingens logisztikai ellátásáért fe-
lelõs honvédelmi szervezet által megküldött nyitókészle-
tek alapján a kontingenseket önálló alegységként, a kon-
tingens kihelyezett raktára kódjával kiegészített, a kontin-
gens logisztikai ellátásáért felelõs honvédelmi szervezet
részére a HM KPH által biztosított „GSZ” kódokon vezeti
be az MH szintû központi analitikus üzemanyag nyilván-
tartásába.

(3) A kontingens szakanyag-mozgásairól a logisztikai
ellátásért felelõs honvédelmi szervezet kontingensenként
külön-külön szolgáltat adatot az MH VEK részére.

(4) Újonnan megalakított kontingens esetében a kontin-
gens mûködõképességének elérését követõ hónap elsõ
napján aktuális készlet képezi a nyitókészletet, melyet a

logisztikai ellátásért felelõs honvédelmi szervezet a kon-
tingens mûködõképességének elérését követõ hónap 15-ig
küld meg az MH VEK részére.

(5) Amennyiben olyan üzemanyag-szakanyag kerül az
ellátási rendszerbe – függetlenül attól, hogy az más fegy-
veres erõtõl, illetve polgári vállalattól átvett, vagy vásárolt
anyag, illetve eszköz – melyet a hazai üzemanyag Nó-
menklatúra nem tartalmaz, akkor az anyagot átvevõ kato-
nai szervezet, kontingensek esetén a logisztikai ellátásért
felelõs honvédelmi szervezeten keresztül, az anyag gépi
nyilvántartásba vétele elõtt az MH VEK-tõl kéri meg a
szükséges nyilvántartási törzsadatokat. Az MH VEK a ké-
relem alapján kezdeményezi az illetékes szervezetnél a ko-
difikáció végrehajtását és a szükséges törzsadatokat a le-
hetõ legrövidebb idõn belül biztosítja a kérelmezõ katonai
szervezet felé.

(6) A kontingens visszavonását követõen beérkezõ
számlákkal kapcsolatos feladatokat a kontingens felszá-
molásáért felelõs honvédelmi szervezet hajtja végre.

19. Adózatlan repülõpetróleum beszerzése,
nyilvántartása

24. §

(1) Keretengedélyre a Jöt. 53. § (3) bekezdés b) pontja
szerint a keretengedélyes jogosult.

(2) Az adózatlan repülõpetróleum éves beszerzésével
kapcsolatban az MH VEK az MH ÖHP jóváhagyását kö-
vetõen minden év november 30-ig írásban megadja a ke-
retengedélyes részére a következõ évben beszerezni kívánt
adózatlan repülõpetróleum mennyiséget telephelyi bon-
tásban, tételesen és összesítve, liter és tonna mértékegy-
ségben.

(3) A keretengedélyben meghatározott telephelyek ré-
szére kiadott keretengedély tartalmában bekövetkezõ vál-
tozások esetén az érintett szervezet a változás tényét a ke-
retengedélyes felé a változás idõpontját megelõzõ 20 nap-
pal korábban jelenti.

(4) Az adózatlan repülõpetróleum adófelfüggesztéssel
történõ szállítása esetén a szállítmányok a Jövedéki Áru-
mozgás és Ellenõrzõ Rendszerben kerülnek útbaindításra,
majd a Külsõ Kommunikációs Központon, az ún. KKK2-n
keresztül kerülnek a fogadó szervezetnél érkeztetésre.

(5) Az elektronikus adminisztratív kísérõ okmány, az
ún. e-AAD indítására és fogadására, valamint a keretenge-
délyes által alkalmazott „Kompakt ZOLL” készletnyilván-
tartó és bizonylat kiállító szoftverrendszer kezelésére a
honvédelmi szervezet jövedéki ügyintézõje jogosult.

(6) A jövedéki ügyintézõ feladata a Jöt. 46. §-ban meg-
határozott negyedéves készletfelvétel, illetve készletbe-
vallás elkészítése, a NAV területileg illetékes szerve felé
történõ benyújtása, valamint a jövedéki szabályozást érin-
tõ érdemi nyilatkozattétel.
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(7) Az adózatlan repülõpetróleum készletében bekövet-
kezõ változásokról a keretengedélyben megjelölt szerve-
zet készletnyilvántartás havi zárást készít, amit a tárgyhó-
napot követõ hónap 5. napjáig a keretengedélyes részére
az MH VEK egyidejû tájékoztatása mellett eredetben
megküld. A keretengedélyes a megküldött készletnyilván-
tartás havi zárások alapján elkészíti a keretengedélyes el-
számolásokat, melyeket ügyfélkapun keresztül elektroni-
kus formában a tárgynegyedévet követõ hó 12. napjáig a
NAV területileg illetékes szervei részére megküld.

(8) A jövedéki ügyintézõ az adózatlan üzemanyag petróle-
um készletében eltulajdonításból bekövetkezõ hiány, illetve
el nem számolható veszteség esetén azonnal írásban jelentést
terjeszt fel a keretengedélyes részére, aki intézkedik az eseti
jövedéki adóbevallás elkészítése és a NAV-hoz ügyfélkapun
keresztül elektronikus formában történõ benyújtása ügyében.
A jelentés tartalmazza a Jöt. 52. § b) pontjában meghatározott
adómértékkel számított összeget.

(9) A 2710 19 21 vámtarifaszámú repülésre alkalmat-
lan adózatlan repülõpetróleum sugárhajtómûtõl eltérõ,
MPM-85 K típusú elõmelegítõ, illetve UPM-350-131 egysé-
gesített motoros melegítõ berendezésben történõ elégetése
elszámolható igazolt megsemmisülésként abban az esetben,
ha az a Jöt. 13. § (5) bekezdés d) pontja és 45. § (3) bekez-
dése, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 104. § (2) bekezdés f)
pontja alapján a NAV területileg illetékes felügyelete mellett
történik, illetve a készletcsökkenés az egyes, katonai célú fel-
használással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes
szabályairól szóló 12/2010. PM–HM együttes rendelet
(a továbbiakban: 12/2010. Rend.) 2. számú melléklet 3/6.
pontjában kerül elszámolásra.

(10) A honvédelmi szervezet a Jöt. 11. § (1) bekezdés
g) pont gb) és gc) alpontjaiban meghatározott, az adózat-
lan repülõpetróleum üzemanyagtöltõ pontra adófelfüg-
gesztéssel történõ szállítása, tárolása, átszállítása (techni-
kai készletmozgás) esetén a 12/2010. Rend. 5. §-ban meg-
határozottak szerint jár el.

(11) Az MH VEK az MH ÖHP jóváhagyását követõen
minden év november 20-ig írásban adja meg a HM keret-
engedélyes részére a 2207 20 00 vámtarifaszám alá tartozó
denaturált szesz, illetve a 2710 11 21 vámtarifaszám alá
tartozó speciális lakkbenzin következõ évre szükséges
mennyiségét telephelyi bontásban, tételesen és összesítve,
továbbá a denaturált szesz esetében hektoliter-fokban, ún.
HPA-ban, a lakkbenzin esetében pedig MAL-ban. A nyil-
vántartásba vett felhasználói engedély kiadását a kereten-
gedélyes kezdeményezi a NAV illetékes szervezeténél.

20. Átmeneti rendelkezések

25. §

(1) A külföldi haderõk, és a HAW eszközeibe töltött
azon üzemanyagok után, amelyek a HM FHH, mint költ-
ségviselõ nevére kiállított számlák alapján ÁFA tartalom-
mal kerültek beszerzésre, a HM FHH állítja ki a számlát és
igényli vissza az ÁFA-t. Ezen eljárási rend addig érvényes,
amíg a külföldi haderõk, és a HAW eszközeibe töltött
üzemanyagok mennyisége meghaladja az MH VEK, mint
költségviselõ nevére kiállított számlák alapján betárolt
üzemanyag mennyiségeket.

(2) A HM FHH az (1) bekezdés szerint kiállított szám-
lák után befolyó bevételeket, továbbá a visszaigényelt
ÁFA összegét a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabá-
lyokban elõírtaknak megfelelõen átfutó tételként kezeli, és
havonta átutalja az MH VEK részére.

(3) A külföldi haderõk, és a HAW eszközeibe töltött
azon üzemanyagok után, amelyek az MH VEK, mint költ-
ségviselõ nevére kiállított számlák alapján, ÁFA tartalom-
mal kerültek beszerzésre, az MH VEK állítja ki a számlát
és igényli vissza az ÁFA-t.

21. Záró rendelkezések

26. §

(1) Az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) A HM FHH az utasítás közzétételét követõ második

napig kidolgozza a Magyar Honvédség jövedéki termé-
kekkel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó szabályait.

(3) Hatályát veszti
a) a külföldi fegyveres erõk hõerõgépei magyarországi,

valamint a Magyar Honvédség hõerõgépei külföldön vég-
rehajtott üzemanyag feltöltésének és elszámolásának
rendjérõl szóló 98/2007. (HK 17.) HM utasítás;

b) a külföldi fegyveres erõk repülõeszközei magyaror-
szági, valamint a Magyar Honvédség repülõeszközei kül-
földön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és elszámo-
lásának rendjérõl szóló 141/2007. (HK 1/2008.) HM utasí-
tás, valamint

c) a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
szervei által a NAMO részére nyújtott szolgáltatásokról és
azok elszámolási és számlázási rendjérõl szóló 24/2009.
(IV. 3.) HM utasítás 3. § (5) bekezdés a) pontja.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet az 1/2012. (I. 13.) HM utasításhoz

STANDARD OPEN SKIES INVOICE / ÖSSZESÍTETT ELSZÁMOLÁS

INVOICE NUMBER / Számla száma

TO STATE PARTY / Fogadó fél

FROM STATE PARTY / Kibocsátó fél

DATE OF INVOICE / Számla kelte

OBSERVATION FLIGHT REFERENCE NUMBER / A megfigyelõ
repülés hivatkozási száma

DATE / TIME OF ARRIVAL / Érkezés dátuma és idõpontja

DATE / TIME OF DEPARTURE / Indulás dátuma és idõpontja

SUMMARY OF COSTS (EUROS) / Összköltség (€)

MEAL AND ACCOMMODATIONS / Élelmezési és elhelyezési
költségek

FUEL, OIL, HYDRAULIC FLUID, GREASE,OXYGEN, WATER, DE-ICING-FLIUD,
DE-ICING-CHARGE / Üzemanyag, kenõolaj, hidraulika folyadék, kenõzsír, oxigén, víz,
jégtelenítõ folyadék, jégtelenítés költsége

GROUND TECHNICAL AND COMMERCIAL SERVICING / Földi technikai
kiszolgálás és kapcsolódó szolgáltatások

MEDIA AND CHEMICALS / Adathordozók és vegyszerek

ADDITIONAL SERVICES / További szolgáltatások

TOTAL INVOICED AMOUNT (EUROS) / Teljes összköltség (€)

OBSERVED PARTY AGREE AS CORRECT (ON SUBMISSION) /
Megfigyelt fél igazolása (Benyújtáskor)

NAME / Név

SIGNETURE / Aláírás

OBSERVING PARTY AGREE AS CORRECT (PRIOR TO PAYMENT) /
A megfigyelõ fél igazolása (számla teljesítés elõtt)

NAME / Név

SIGNATURE / Aláírás

INVOICE PAYABLE TO THE FOLLOWING BANK /
A számla összege teljesítendõ a …… bankszámlára:
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MEALS AND ACCOMMODATION COSTS / Élelmezési és elhelyezési költségek

INVOICE NUMBER / Számla száma

TO STATE PARTY / Fogadó fél

FROM STATE PARTY / Kibocsátó fél

DATE OF INVOICE / Számla kelte

MEALS / ACCOMMODATION
COSTS / Élelmezési és
elhelyezési költségek

NUMBER OF PERSONNEL /
A személyi állomány létszáma

DAILY COST
PER PERSON

(EUROS) /
Költségek naponta

személyenként
(€)

TOTAL DAILY
PERSONAL

COST
(EUROS) /
Költségek

naponta összesen
(€)

DAY 1 / 1. Nap

DAY 2 / 2. Nap

DAY 3 / 3. Nap

DAY 4 / 4. Nap

DAY 5 / 5. Nap

DAY 6 / 6. Nap

DAY 7 / 7. Nap

TOTAL / összesen:

TOTAL MEALS AND ACCOMMODATION COST (EUROS) /
élelmezési és elhelyezési költségek összesen (€)
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FUEL, OIL, HYDRAULIC FLUID, GREASE, OXYGEN, WATER, DE-ICING-COSTS / Üzemanyag, kenõolaj, hidraulika folyadék, kenõzsír, oxigén, víz, jégtelenítési költségek:

INVOICE NUMBER / Számla száma FROM STATE PARTY / Kibocsátó fél

TO STATE PARTY / Fogadó fél DATE OF INVOICE / Számla kelte:

UPLOAD / Feltöltés

FUEL
(Litres) /

üzemanyag
liter

OIL
(US quarts)
Kenõolaj

(0,946 liter)

HYDRAULIC
FLUID (Litres)
/ hidraulika-

folyadék (liter)

GREASE
(kg) / Kenõzsír

(kg)

OXYGEN
(Filling) /

Oxigén
(töltés)

WATER
(Litres) / Víz

(Liter)

DE-ICING-
FLUID (kg)
Jégtelenítõ
folyadék

(kg)

DE-ICING CHARGE BY AIRCRAFT TYPE / Jégtelenítõ
feltöltése repülõgép típusonként

CAT 1 / 1
Kategória

CAT 2 / 2
Kategória

CAT 3 / 3
Kategória

CAT 4 / 4
Kategória

1. ON ARRIVAL / Érkezéskor

2. DEMO FLIGHT / Bemutató repülés

3. TRANSIT TO OPEN SKIES AIRFIELD /
Átrepülés a Nyitott Égbolt repülõtérre

4. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEG-
MENT 1 / Megfigyelõ repülés 1. útvonal

5. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEG-
MENT 2 / Megfigyelõ repülés 2 . útvonal

6. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEG-
MENT 3 / Megfigyelõ repülés 3. útvonal

7. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEG-
MENT 4 / Megfigyelõ repülés 4. útvonal

8. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEG-
MENT 5 / Megfigyelõ repülés 5. útvonal

9. TRANSIT TO POINT OF EXIT / Átrepü-
lés a kilépési ponthoz

10. DEPARTURE FROM POINT OF EXIT
/ Távozás a kilépési pontról

TOTAL UPLOAD (NUMBER OF UNITS) /
Összes feltöltött mennyiség a megadott mér-
tékegységben

UNIT COST (EUROS) - KÖLN FOR YEAR
…. / … évi kölni egységár (€)

TOTAL / Összesen

TOTAL FUEL, OIL, HYDRAULIC FLUID, GREASE, OXYGEN, WATER, DE-ICING COST (EUROS) / Üzemanyag, kenõolaj, hidraulika-folyadék, kenõzsír, oxigén, víz, jégtelenítés költsége összesen (€)
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GROUND TECHNICALAND COMMERCIAL SERVICING COSTS / Földi technikai kiszolgálás és kapcsolódó szolgáltatások költségei

INVOICE NUMBER / Számla száma

TO STATE PARTY / Fogadó fél

FROM STATE PARTY / Kibocsátó fél

DATE OF INVOICE / Számla kelte

EXCHANGE RATE / DATE / Átváltási árfolyam (dátum)

OTHER GROUND TECHNICAL AND COMMERCIAL SERVICING REQUESTED / Igényelt
egyéb földi technikai és kapcsolódó szolgáltatások TYPE / Jelleg - szolgáltatás típusa COST (LOCAL CURRENCY) / Költség (helyi

pénznemben)
COST (EUROS) / Költség (€)

1. ON ARRIVAL / Érkezéskor

2. DEMO FLIGHT / Bemutató repülés

3. TRANSIT TO OPEN SKIES AIRFIELD /
Átrepülés a Nyitott Égbolt repülõtérre

4. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEGMENT
1 / Megfigyelõ repülés 1. útvonal

5. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEGMENT
2 / Megfigyelõ repülés 2 . útvonal

6. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEGMENT
3 / Megfigyelõ repülés 3. útvonal

7. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEGMENT
4 / Megfigyelõ repülés 4. útvonal

8. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEGMENT
5 / Megfigyelõ repülés 5. útvonal

9. TRANSIT TO POINT OF EXIT / Átrepülés
a kilépési ponthoz

10. DEPARTURE FROM POINT OF EXIT /
Távozás a kilépési pontról

TOTAL / Összesen

TOTAL FUEL, OIL, HYDRAULIC FLUID, GREASE, OXYGEN, WATER, DE-ICING COST (EUROS) / Teljes üzemanyag, kenõolaj, hidraulika folyadék, kenõzsír, oxigén, víz, jégtelenítési költség (€)
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MEDIA AND CHEMICALS COSTS / Adathordozók és vegyszerek költségei

INVOICE NUMBER / Számla száma FROM STATE PARTY / Kibocsátó fél

TO STATE PARTY / Fogadó fél DATE OF INVOICE / Számla kelte

EXCHANGE RATE / DATE / Átváltási árfolyam (dátum)

Canadian Media Prices as of Year _______ / … évi kanadai
adatrögzítõ árak

Cost (CAD)/
Metre /

Egységár
CAD/méter

Cost
(Euro)/Metre /

Egységár
€/méter

Films Types Used / Alkalmazott film típusa
Film Width /

Film szélesség

Roll Length
(m) /

Tekercs hossza
(m)

# of Rolls /
Tekercsek

száma

Total Length /
Teljes hossz

(m)

Cost (Euros) /
Költségek (€)

Films / Filmek
Film Width /

Film szélesség

Panchromatic, Fine Grain Negative Film

70 mm

5 in/127 mm

9.5 in/240 mm

Panchromatic, High Speed Negative Film

70 mm

5 in/127 mm

9.5 in/240 mm

Negative Duplicating Film - Neg to Pos

70 mm

5 in/127 mm

9.5 in/240 mm

Direct Duplicating Film - Neg to Neg

70 mm

5 in/127 mm

9.5 in/240 mm TOTAL FILM COSTS (EUROS) / filmek teljes költsége (€)

PROCESSING CHEMICALS / Filmkidolgo-
zás vegyszerei

Film Width /
Film szélesség

Cost (CAD)/
költség (CAD)

COST (Euro) /
Költség (€)

Photo Chemistry Used / Felhasznált vegy-
szerek

Quantity /
Mennyiség

Cost (Euros) /
Költség (€)

Replenishing Cost for 30 metres of film (Inclu-
des Developer and Fixer) / 30 m film teljes
elõhívási költsége (hívóval és fixálóval)

70 mm

5 in/127 mm

9.5 in/240 mm

Developer Replenisher Kit for 60 litres

Fixer Replenisher Kit for 75 litres

Developer Starter Kit for 34 litres

TOTAL CHEMISTRY COST (EUROS) / Vegyszerek összköltsége (€)

MAGNETIC TAPES / Mágnesszalagok Length / Hossz
Cost (CAD) /

Költség
(CAD)

Cost (Euro) /
Költség (€)

MAGNETIC TAPES USED / Felhasznált mágneszalagok
# of Tapes /

szalagok
száma

Cost (Euros) /
Költség (€)

Video Cassette VHS 120 min

Video Cassette S-VHS 120 min

Video Cassette HI - 8mm 60 min

Video Cassette HI - 8mm 120 min TOTAL TAPE COST (EUROS) / Szalagok összköltsége (€)

MEDIA AND CHEMICAL COST (EUROS) / Adathordozók és vegyszerek összköltsége (€)
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ADDITIONAL SERVICES COSTS / További szolgáltatások költségei

INVOICE NUMBER / Számla száma

TO STATE PARTY / Fogadó fél

FROM STATE PARTY / Kibocsátó fél

DATE OF INVOICE / Számla kelte

EXCHANGE RATE / DATE / Átváltási árfolyam (dátum)

ADDITIONAL SERVICES / További szolgáltatások TYPE / Jelleg - szolgáltatás típusa
COST (LOCAL CURRENCY) / Költség

(helyi pénznemben)
COST (EUROS) / Költség (€)

1. ON ARRIVAL / Érkezéskor

2. DEMO FLIGHT / Bemutató repülés

3. TRANSIT TO OPEN SKIES AIRFIELD /
Átrepülés a Nyitott Égbolt repülõtérre

4. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEG-
MENT 1 / Megfigyelõ repülés 1. útvonal

5. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEG-
MENT 2 / Megfigyelõ repülés 2 . útvonal

6. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEG-
MENT 3 / Megfigyelõ repülés 3. útvonal

7. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEG-
MENT 4 / Megfigyelõ repülés 4. útvonal

8. OBSERVATIONAL FLIGHT - SEG-
MENT 5 / Megfigyelõ repülés 5. útvonal

9. TRANSIT TO POINT OF EXIT / Átrepü-
lés a kilépési ponthoz

10. DEPARTURE FROM POINT OF EXIT
/ Távozás a kilépési pontról

TOTAL / Összesen

TOTAL ADDITIONAL SERVICES COST (EUROS) / További szolgáltatások összköltsége (€)
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A honvédelmi miniszter
2/2012. (I. 13.) HM

u t a s í t á s a
a HM Tárca Kontrolling Rendszerének

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

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

utasítást

adom ki:

1. §

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

„(1) Az utasítás hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak fi-
gyelembevételével – a Honvédelmi Minisztérium (a to-
vábbiakban: HM) szerveire, a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tartozó
szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezetek) terjed ki.”

2. §

Az Utasítás 4. § (3) és (4) bekezdései helyébe a követke-
zõ rendelkezések lépnek:

„(3) A saját pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel
rendelkezõ honvédelmi szervezeteknél a kontrolling kap-
csolattartó a logisztikai gazdálkodási feladatokat ellátó
szervezeti egység állományából kijelölt személy, a HM
pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi szerve-
zeteknél pedig a logisztikai költségvetés összeállítására
kijelölt személy.

(4) A kontrolling kapcsolattartó személyek adatairól
(nevérõl, rendfokozatáról, beosztásáról és telefonos, vala-
mint elektronikus elérhetõségérõl) a HM KF nyilvántartást
vezet. A kapcsolattartók személyében beállt változásokról
a honvédelmi szervezetek 8 napon belül értesítik a HM
KF-et.”

3. §

(1) Az Utasítás 5. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal
egészül ki:

(A HM KF operatív kontrollingfeladatai a TKR mûköd-
tetése keretében a következõk:)

„g) a d) pont szerinti kontrollingjelentést tájékoztatásul
megküldi a kabinetfõnök, a fõosztályvezetõk és az MH Össz-
haderõnemi Parancsnokság parancsnoka részére.”

(2) Az Utasítás 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A havi, rendszeres kontrollingjelentések a HM fejezet
költségvetés gazdálkodási információs rendszer (a továb-
biakban: HM KGIR) költségvetési elõirányzat és teljesí-
tési adatainak felhasználásával, valamint honvédelmi szer-
vezetek kiegészítõ információi alapján készülnek, az
alábbi ütemezéssel:)

„c) a HM KF szükség esetén bekéri az érintett honvédel-
mi szervezetektõl a tervezett finanszírozástól lényegesen
eltérõ elõirányzat-teljesítések indokolását, amit a honvé-
delmi szervezetek kontrolling kapcsolattartó személyei – a
honvédelmi szervezetek vezetõi, parancsnokai jóváhagyá-
sával – 5 munkanapon belül megküldenek;”

(3) Az Utasítás 5. § (4) és (5) bekezdései helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(4) A rendszeres és eseti jelentések elkészítéséhez ki-
egészítõ információk, adatok határidõre történõ bekérésé-
hez a HM KF jogosult közvetlenül az érintett honvédelmi
szervezetek vezetõjének megkeresésére, a 4. § (2) bekez-
désben megjelölt kontrolling kapcsolattartó személyek
egyidejû tájékoztatásával.

(5) A kontrolling kapcsolattartó személyek a meghatá-
rozott határidõig, a kért tartalommal és formában – a hon-
védelmi szervezetek vezetõi, parancsnokai jóváhagyásá-
val – adatot, információt szolgáltatnak a HM KF részére.”

4. §

Az Utasítás
a) 3. § (2) bekezdésében a „HM Kontrolling és Szabá-

lyozási Fõosztály (a továbbiakban: HM KSZF)” szöveg-
rész helyébe a „HM Kontrolling Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM KF)”;

b) 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés nyitó szövegré-
szében és f) pontjában, (2) bekezdés b) és d) pontjaiban,
(3) bekezdés nyitó szövegrészében, (7) és (8) bekezdéseiben,
6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében a
„HM KSZF” szövegrész helyébe a „HM KF”;

c) 4. § (2) bekezdésében az „a kontrolling feladatok el-
látásáért felelõs – kapcsolattartó –” szövegrész helyébe a
„kontrolling kapcsolattartó”
szöveg lép.

5. §

Hatályát veszti az Utasítás
a) 1. § (1) bekezdésében a „valamint felügyelete”;
b) 5. § (1) bekezdés d) pontjában az „és negyedéves”

szövegrész.
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6. §

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

(2) Az utasítás 1. §-a 2012. január 15-én lép hatályba.
(3) Ez az utasítás 2012. január 30-án hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
3/2012. (I. 13.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi tárca általános elektronikus
információbiztonsági követelményeinek

meghatározásáról és a védelmi rendszabályok
pontosításáról

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 és 2. § (5) bekezdés f) pontja alapján
az elektronikus adatkezelés védelmi szintjének emelése
érdekében a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szerveze-
tekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvé-
delmi szervezetek) terjed ki.

2. §

Az utasítás alkalmazásában:
a) adatgazda: a meghatározott elektronikus adatkezelõ

rendszerbe kerülõ adatok elõállításáért felelõs szervezet
vezetõje, aki az adatok kezelésének szabályozásáért, vala-
mint a szabályok érvényre juttatásáért felel, meghatározza
a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás követel-
ményeit.

b) alkalmazó szervezet: honvédelmi vagy egyéb szol-
gáltató szervezet által nyújtott elektronikus adatkezelõ
szolgáltatást igénybe vevõ szervezet.

c) általános elektronikus információbiztonsági követel-
mények: a honvédelmi tárca információbiztonsági politi-
kája szerinti, a honvédelmi tárcánál központilag meghatá-
rozott, elektronikus adatok kezelésére meghatározott biz-
tonsági követelmények.

d) elektronikus információbiztonsági szabályzat: a vo-
natkozó biztonsági követelmények alapján a szükséges vé-
delmi rendszabályokat meghatározó rendszer-specifikus
szabályozó.

e) hálózatgazda: meghatározott elkülönített hírközlõ,
elektronikus adatkezelõ szolgáltatási tevékenység végzés-
re jogosult, vagy több szervezet által alkalmazott szolgál-
tatások felügyeletével felhatalmazott vezetõ.

f) rendszer-specifikus biztonsági követelmények: az ál-
talános elektronikus információbiztonsági követelmények
alapján egy elektronikus adatkezelõ szolgáltatásra, szol-
gáltatás elemre vagy azok egy csoportjára meghatározható
biztonsági követelmények.

g) szolgáltatásgazda: meghatározott elektronikus adat-
kezelõ szolgáltatás tervezéséért, fejlesztéséért felelõs,
szolgáltatásainak teljes körû felügyeletével felhatalmazott
vezetõ.

h) üzemeltetõ szervezet: más honvédelmi szervezet, és
saját szervezeti elemek részére elektronikus adatkezelõ
szolgáltatást biztosító szervezet, amely felelõs a követel-
mények alapján a szolgáltatás biztosításáért, az erõforrá-
sok felhasználásáért valamint a mûszaki és logisztikai biz-
tosítás igényléséért.

3. §

(1) Az utasítás 1. mellékletében meghatározott általános
biztonsági követelményeket a honvédelmi szervezeteknél
alkalmazott valamennyi, továbbá az egyéb (nem honvé-
delmi) szervezet által alkalmazott, de honvédelmi szerve-
zet által üzemeltetett, vagy szolgáltatott, elektronikus
adatkezelõ rendszerek és eszközök esetében kötelezõen
érvényesíteni kell.

(2) A rendszer-specifikus biztonsági követelmények
meghatározása:

a) az MH Kormányzati Célú Elkülönített Hírközlõ Há-
lózat (a továbbiakban: MH KCEHH) esetében az MH
KCEHH hálózatgazdájának feladata;

b) az egyéb – egy szervezet által alkalmazott – elektro-
nikus adatkezelõ rendszer esetében az adatkezelésért fele-
lõs honvédelmi szervezet vezetõjének kötelezettsége;

c) az egyéb – több szervezet által alkalmazott – elektro-
nikus adatkezelõ rendszer esetében a szolgáltatásgazda
szervezet, érvényesítése az alkalmazó honvédelmi szerve-
zet vezetõjének kötelezettsége.
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4. §

(1) Az MH KCEHH rendszer-specifikus biztonsági kö-
vetelményeit az MH KCEHH hálózatgazdája 2012. már-
cius 15-ig meghatározza.

(2) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat elektronikus
adatkezelõ szolgáltatásaira vonatkozó rendszer-specifikus
biztonsági követelményeket a szolgáltatásgazdák 2012.
március 15-ig meghatározzák.

(3) Az egyéb elektronikus adatkezelõ rendszerekre vo-
natkozó rendszer-specifikus biztonsági követelmények ki-
adási határidejét:

a) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH ÖHP) szolgálati alárendeltségében található ka-
tonai szervezetek részére az MH ÖHP parancsnoka;

b) az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD)
esetében az MH TD parancsnoka;

c) az a) és b) pontban fel nem sorolt szervezetek eseté-
ben a HM közigazgatási államtitkára és a HVKF közösen
határozza meg.

5. §

(1) A biztonsági követelményeket meghatározott védel-
mi rendszabályokon és kialakított eljárásokon keresztül
kell érvényesíteni, amelyeket Elektronikus Információbiz-
tonsági Szabályzat (a továbbiakban: EIBSZ) formájában
kell megfogalmazni, jóváhagyatni és alkalmazni.

(2) Az üzemeltetõ szervezetek vezetõi jelen utasítás ha-
tályba lépésétõl számított 90 napon belül az általános biz-
tonsági követelmények alapján pontosítják, szükség sze-
rint kiegészítik a Magyar Honvédség Informatikai Sza-
bályzata 199. pontja szerinti Számítástechnikai Védelmi
Szabályzatban megfogalmazott rendszabályokat.

(3) Az EIBSZ-t a honvédelmi szervezet vezetõje hagyja
jóvá.

(4) Az MH KCEHH-re vonatkozó EIBSZ-t az üzemel-
tetõ szervezetek a hálózatgazdához terjesztik fel jóváha-
gyásra.

(5) A (2) bekezdés alapján módosított rendszabályokról
az érintett üzemeltetõi állomány jóváhagyást követõ

30 napon belül oktatás keretein belül tájékoztatást kap.
A tájékoztatás hiányában a rendszerekhez történõ hozzáfé-
rés nem engedélyezett.

(6) Az alkalmazó szervezet üzemeltetõ szervezete
EIBSZ-ének jóváhagyását követõ 90 napon belül – a
(2) bekezdésben foglaltak alapján – kiadja a felhasználók-
ra vonatkozó biztonsági szabályokat.

(7) A (6) bekezdés alapján módosított rendszabályokról
az érintett alkalmazói állomány a jóváhagyást követõen
60 napon belül oktatás keretein belül tájékoztatást kap.
A tájékoztatás hiányában a rendszerekhez történõ hozzáfé-
rés nem engedélyezett.

6. §

Új elektronikus adatkezelõ rendszer kialakítása vagy
üzemelõ rendszer üzemeltetési és biztonsági szabályozá-
sának pontosítása csak jelen utasítás szerint meghatározott
rendszer-specifikus biztonsági követelményeknek megfe-
lelõen történhet.

7. §

(1) Az utasítás 1. mellékletét képezõ általános elektro-
nikus biztonsági követelményeket a honvédelmi szerveze-
tek elosztó szerint kapják meg.

(2) Az általános elektronikus biztonsági követelmények
naprakészen tartása az információvédelmi szakirányítást
támogató HM szerv feladata.

8. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

2. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 285



ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
85/2011. (HK 2/2012.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthetõ Híradó

és Informatikai Század megalakításával kapcsolatos
feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (3) bekezdése, és a 101. § (4)
és (5) bekezdése alapján a MH Nemzeti Telepíthetõ Hír-
adó és Informatikai Század megalakítása, valamint ké-
szenlétének elérése érdekében az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiak-
ban együtt: üzemeltetõ szervezet) terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. A Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthetõ Híradó és
Informatikai Század (National Deployable Communicati-
ons and Information Systems Module, a továbbiakban:
nemzeti DCM) rendeltetése: a NATO parancsnoki struktú-
ra részeként a NATO állandó híradó és informatikai háló-
zat szolgáltatásainak kiterjesztése a hadszíntéren, illetve
hadmûveleti területen települt vezetési pontok számára,
összeköttetések biztosítása az alárendeltek, együttmûkö-
dõk felé a mûveleti tervezési folyamat eredményeként ki-
dolgozásra kerülõ dokumentumokban (OPLAN, SOP,
nemzeti szabályzók) meghatározottak szerint.

3. A nemzeti DCM megalakítása

3. A nemzeti DCM megalakítására a NATO védelmi
miniszterei által „FILLING THE NCSA DEPLOYABLE
CIS (DCIS) STRUCTURE” címmel, MCM-0111-2009
számon 2009. június 12-én elfogadott dokumentumban
foglaltak szerint, a 2008. februárjában tett magyar nemzeti
felajánlás alapján kerül sor.

4. A nemzeti DCM létszáma: 56 fõ.

5. A nemzeti DCM elhelyezése: Székesfehérvár, Nagy-
sándor József laktanya.

6. A nemzeti DCM nemzeti fogadókészsége elérésének
határideje: 2012. október 1.

7. A nemzeti fogadókészség elérésére akkor kerül sor,
ha:

a) a század személyi állománytáblájának legalább
70%-os a feltöltöttsége,

b) szakmai, nyelvi, és egyéb, a munkaköri leírásokban
megfogalmazott képzések végrehajtásra kerültek,

c) a század részére kijelölt épület, valamint telephely
felújítása, illetve kialakítása befejezõdött,

d) a század felkészült az átvételre kerülõ technikai esz-
közök fogadására.

8. A nemzeti fogadókészség állapotát, annak elérését
követõen az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancs-
noka a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Informá-
cióvédelmi Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HI-
ICSF) útján 2012. október 15-ig jelenti.

4. Az alkalmazás szabályai

9. A nemzeti DCM a NATO felhatalmazott szervezete
és a Magyar Honvédség között létrejövõ megállapodások-
ban rögzített feltételek szerint NATO mûveletekben, nem-
zetközi gyakorlatokon, kiképzéseken, tanfolyami tovább-
képzéseken, illetve felkérés alapján egyéb rendezvénye-
ken vesz részt. A hadszíntéri vagy honi alkalmazás feltéte-
lei között rögzíteni kell a szükséges jóváhagyások egyez-
tetésének, beszerzésének, kiadásának határidejét is.

10. Hadszíntéri alkalmazás: a nemzeti DCM szövetségi
célra történõ alkalmazásba vételére a NATO felhatalma-
zott szervezete és a Magyar Honvédség között létrejövõ
megállapodásokban rögzített feltételek szerint kerül sor.

11. Honi alkalmazás: az MoU-ban meghatározott
NATO szervezet vezetõjének elõzetes jóváhagyásával, a
nemzeti DCM személyi állománya és technikai eszközei a
vonatkozó megállapodásokban rögzített feltételekkel a
hadszíntéri alkalmazástól eltérõ pihenési, felkészülési, il-
letve kiképzési idõszakokban nemzeti célra igénybe vehe-
tõ (befogadó nemzeti támogatás, katasztrófavédelmi fel-
adatok, gyakorlatok, kiemelt rendezvények híradó-infor-
matikai biztosítására).

5. Nemzeti DCM elõkészítõ munkacsoport
létrehozása

12. A nemzeti DCM megalakítása érdekében szükséges
feladatok koordinálása és ütemezett végrehajtása érdeké-
ben nemzeti DCM elõkésztõ munkacsoport (a továbbiak-
ban: munkacsoport) kerül megalakításra.
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13. A munkacsoport rendeltetése:
a) a nemzeti DCM megalakításával, felkészítésével,

mûködési rendjének kialakításával összefüggõ feladatok
meghatározása, a végrehajtás koordinálása, felügyelete,

b) kapcsolattartás NATO Központ, az ACO, az ACT, az
NCSA, a NATO Híradó Ezred, valamint az elöljáró NATO
zászlóalj törzs felé,

c) kapcsolattartás az MH nemzeti katonai képviseletei
(NATO Központ, SHAPE, HQ SACT), valamint a NATO
Konzultációs, Vezetési és Irányítási Ügynökség (NC3A)
és ahhoz kapcsolódó struktúra szakterületi nemzeti képvi-
selõi felé,

d) a nemzeti DCM nemzetközi akkreditációjával össze-
függõ feladatok koordinálása,

e) a nemzetközi megállapodások elõkészítése;
f) a nemzeti DCM hazai alkalmazására vonatkozó alkal-

mazói igények megfogalmazása, hadmûveleti követelmé-
nyek meghatározása,

g) a nemzeti DCM megalakítása érdekében szükséges
belsõ rendelkezések, okmányok körének meghatározása,
jóváhagyásra történõ elõkészítése.

14. A munkacsoport elnöke a HVK HIICSF csoportfõ-
nöke, titkára a HVK HIICSF Híradó Osztályának vezetõje.

15. Az elõkészítõ munkacsoportba az alábbi szerveze-
tek vezetõi delegálnak állandó tagokat:

a) HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség;
b) HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség;
c) HVK Kiképzési Csoportfõnökség;
d) HVK Személyzeti Csoportfõnökség;
e) HVK Logisztikai Csoportfõnökség;
f) HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség;
g) HM Jogi Fõosztály;
h) HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal;
i) HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal;
j) MH Összhaderõnemi Parancsnokság;
k) MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámo-

gató Ezred.
16. A munkacsoport ülésein a felsoroltakon felül az el-

nök döntése szerint egyedi meghívás alapján részt vesznek

további érintett szervezetek. A munkacsoport ülésének
összehívásáról az elnök dönt.

17. A munkacsoport hatáskörében jogosult a feladattal
érintett honvédelmi szervek felé felkéréssel fordulni a
nemzeti DCM megalakítása érdekében szükséges, adott
szakterületet érintõ feladatok végrehajtására, illetve ada-
tok, információk bekérésére.

18. Az érintett szervezetek szükség esetén a feladataik
koordinálására saját hatáskörükben munkacsoportot alakí-
tanak.

6. A munkacsoport feladatának vége

19. A munkacsoport feladata a nemzeti DCM NATO ál-
tal deklarált teljes képességének, illetve készenlétének
(Full Operational Capability, FOC) elérését követõen feje-
zõdik be.

7. Záró rendelkezések

20. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép ha-
tályba.*

21. Jelen intézkedés hatályba lépésével egyidejûleg a
Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthetõ Híradó és Infor-
matikai Század megalakításával kapcsolatos feladatokról
szóló 61/2010. (HK 12.) HM KÁT–HM HVKF együttes
intézkedés, valamint annak módosítására kiadott 38/2011
(HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés hatályát
veszti.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2011. december 23.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
4/2012. (HK 2.) HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség Kelet-magyarországi

Hadkiegészítõ Parancsnokság és a Magyar Honvédség
Nyugat-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság

felszámolásával kapcsolatos feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/1/2012. (HK 2.) HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség készletképzési

és készletlépcsõzési rendjérõl*

* A parancsot az étintettel külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
7/2012. (HK 2.) HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség Magyarország határain kívüli

válságreagáló és béketámogató mûveletek
végrehajtására vezényelt állománya szabadnapjai

kiadásának egyes szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (3) bekezdése, valamint
106. §-a alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) ren-
delkezéseire, a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kap-
csolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kér-
déseirõl szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendeletre (a továb-
biakban: Szü. Rendelet), a Magyar Honvédség külföldi
szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató
személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmá-
nyon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007.
(VI. 20.) HM rendeletre, a Magyar Köztársaság határain
kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel kap-
csolatos Magyar Honvédséget érintõ feladatokról szóló
78/2007. (HK 15.) HM utasításra, valamint a NATO 45-3
ACO Irányelvben (a továbbiakban: NATO Irányelv) fog-
lalt ajánlásokra, a Magyar Honvédség Magyarország hatá-
rain kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletek vég-

rehajtására vezénylet állománya szabadnapjai kiadásának
egyes szabályairól az alábbi

parancsot

adom ki.

1. A parancs hatálya a Honvéd Vezérkar fõnök közvet-
len alárendeltségébe tartozó, illetve a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) azon katonai szervezeteire terjed ki,
amelyek az MH Magyarország határain kívüli válságrea-
gáló és béketámogató mûveletei megszervezésében és
végrehajtásában érintettek.

2. A Mûveleti Szabadnapok kiadása 2012. január 1-jét
követõen történhet:

a) a mûveleti területen;
b) az MH által szervezetten Magyarországon, a mûvele-

ti váltás befejezését közvetlenül megelõzõen, ebben az
esetben a központi szállítás költségeit az MH viseli;

c) az állomány tagja választásának megfelelõ helyszí-
nen, amely esetben az utazás költségeit az állomány tagja
viseli (UNFICYP, UNIFIL, MINURSO, EUTM SOMA-
LIA, EUSECDR CONGO, EUMM GEORGIA).

3. A Mûveleti Szabadnapok kiadását, azok kiadásának
2. pont a)–c) pontjaiban meghatározott módját az egyes
mûveleti területeken a kialakult biztonsági helyzet, a mû-
veleti tevékenység jellege és a szolgálati érdek figyelem-
bevételével az állományilletékes parancsnok az a dott mû-
velet vonatkozásában egységesen szabályozza.

4. Az Szü. Rendelet 6. § (3) és (4) bekezdésében, vala-
mint 2. számú mellékletében meghatározott tájékoztatót a
hatáskörrel rendelkezõ szervek 2012. január 31-ig jelen
parancs figyelembevételével aktualizálják.

5. A kitelepítésre tervezett állománnyal lefolytatásra ke-
rülõ személyi beszélgetések során az állományt a pihente-
tés és hazaszállítás rendjérõl a jelen parancsban meghatá-
rozottak figyelembevételével tájékoztatni szükséges,
melynek megtörténtét a személyi beszélgetésekrõl készí-
tett jegyzõkönyvekben rögzíteni kell.

6. A Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség a
Mûveleti Szabadnapok mértékének és kiadásuk rendjének
jogszabályban történõ egységesítése érdekében az érintett
HM és MH szervezetek bevonásával 2012. február 15-ig
elõkészíti az Szü. Rendelet módosítására vonatkozó javas-
latot.

7. Ez a parancs az aláírását követõ napon lép hatályba.*

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

* A pancs aláírásának napja 2012. január 9.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
73/2012. (HK 2.) HVKF

i n t é z k e d é s e
„A Magyar Honvédség Egységes Alapkiképzési

Programja” címû fõnökségi kiadvány
próbaidõszakra történõ kiadásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
730/2011. (HK 2/2012.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a helyõrségek kategóriába sorolásáról

és a helyõrség-parancsnoki feladatokat ellátó
parancsnokok megbízási díjáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, alap-
ján, – figyelemmel a Magyar Honvédség hivatásos és szer-
zõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 53. §-ában, a katonák illetményérõl és illet-
ményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak ju-
talmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet 63. §
(4) bekezdésében és a Magyar Honvédség Szolgálati Sza-
bályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM ren-
delet Mellékletének 711.1 pontjában foglaltakra az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Jelen intézkedés hatálya a Magyar Honvédség kato-
nai szervezeteire terjed ki.

2. A helyõrségek kategóriába sorolásának elvei a követ-
kezõk:

a) I. kategória: katonai rendészeti alkalmazási körlettel
rendelkezõ helyõrség,

b) II. kategória: katonai rendészeti feladatok ellátására
kötelezett, illetve bevonható helyõrség,

c) III. kategória: I–II kategóriába nem sorolt helyõrség.

3. A helyõrségek kategóriába sorolása:

3.1. I. kategóriába tartoznak az alábbi helyõrségek:
a) Budapest
b) Debrecen
c) Gyõr

d) Kaposvár
e) Kecskemét
f) Szentes
g) Székesfehérvár
h) Szolnok
i) Tata
j) Veszprém

3.2. II. kategóriába tartoznak az alábbi helyõrségek:
a) Békéscsaba
b) Hódmezõvásárhely
c) Juta
d) Medina
e) Pápa
f) Szentendre
g) Várpalota
h) Miskolc

3.3. III. kategóriába tartoznak az alábbi helyõrségek:
a) Gödöllõ
b) Heves
c) Isaszeg
d) Kalocsa
e) Mezõfalva
f) Nyírtelek
g) Pusztavacs
h) Táborfalva
i) Tápiószecsõ

4. A helyõrség-parancsnoki feladatok ellátásával meg-
bízott parancsnokok a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 53. §-a szerinti megbízási díját – a
helyõrségek kategóriába sorolásától függõen – a jelen in-
tézkedés 4. pontjában foglalt mértéknek megfelelõen kell
megállapítani.

5. A megbízási díj havi összege az illetményalap száza-
lékában megállapítva, a helyõrség kategóriába sorolása
alapján:

a) az I. kategóriába tartozó helyõrség esetén 40%,
b) a II. kategóriába tartozó helyõrség esetén 30%,
c) a III. kategóriába tartozó helyõrség esetén 25%.

6. Ez az intézkedés 2012. január 1-jén lép hatályba.

7. Hatályát veszti a helyõrségek kategóriába sorolásáról
és a helyõrség-parancsnoki feladatokat ellátó parancsno-
kok megbízási díjáról szóló 16/2007. (HK 5.) HM HVKF
parancs.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
5/2012. (HK 2.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Doktrína Hierarchia második

szintjén elhelyezkedõ doktrínák elkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény alapján a Magyar Honvéd-
ség összhaderõnemi mûveleti, támogató és funkcionális
doktrínáinak elkészítésérõl az alábbi

i n t é z k e d é s t
adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a doktrínák elkészítésében
érintett katonai szervezetekre terjed ki.

2. A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Doktrína Hi-
erarchiája és a Magyar Honvédség Doktrína Fejlesztési
Terve 2011-2014 dokumentumokban jóváhagyott doktrí-
nák közül az alábbi kiadványokat készítsék el:

– Magyar Honvédség Összhaderõnemi Felderítõ Doktrína
2. kiadás

– Magyar Honvédség Összhaderõnemi Mûveleti Doktrína
1. kiadás

– Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai Tá-
mogatás Doktrína 3. kiadás

– Magyar Honvédség Összhaderõnemi Híradó és Infor-
matikai Doktrína 1. kiadás

– Magyar Honvédség Kiképzési Doktrína 1. kiadás
– Magyar Honvédség Összhaderõnemi Egészségügyi

Doktrína 2. kiadás

3. A doktrínák elkészítésével kapcsolatos szakmai tevé-
kenység és a feladatok irányítására a Honvéd Vezérkar fõ-
nök helyettest jelölöm ki.

4. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba*, és
2013. augusztus 31-én hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. január 4.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
6/2012. (HK 2.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség használatában lévõ
mûszaki gépek kezelõinek felkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló

2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a Magyar
Honvédség használatában lévõ mûszaki gépek kezelõinek
felkészítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnökének
(a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó HM szervekre, illetve a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) hadrendjébe tartozó katonai szervezetekre
terjed ki.

2. A mûszaki gépkezelõi képzés
általános követelményei

2. Az MH használatában lévõ, az 1. melléklet szerinti
kategóriákba sorolt mûszaki gépeket csak olyan személy
kezelheti, aki az adott géptípusra érvényes mûszaki gépke-
zelõi igazolvánnyal rendelkezik. A közúton ideiglenes jel-
leggel közlekedõ mûszaki gép kezelõjének a közúti jármû
vezetésére jogosító, a közúti közlekedés szabályairól szóló
együttes miniszteri rendeletben meghatározott, érvényes
engedéllyel is rendelkeznie kell, mely a mûszaki gépkeze-
lõ képzéstõl függetlenül polgári képzõ szervezeteknél sze-
rezhetõ meg. Emelõgépek kezelése estén a mûszaki gépke-
zelõi igazolvány nem mentesít az Emelõgép Biztonsági
Szabályzatban elõírt, államilag elismert szakképesítés
megszerzésének kötelezettsége alól.

3. A mûszaki gépkezelõi igazolvány csak az adott géptí-
pusra szervezett tanfolyam elvégzésével, valamint a vizs-
gák sikeres letételével szerezhetõ meg. A bevonuláskor ér-
vényes gépkezelõi igazolvánnyal rendelkezõ személyeket
csak a honvédségi sajátosságokból adódó technikai kiszol-
gálási és üzemeltetési rendszabályokból kell vizsgáztatni,
melynek tematikáját és vizsgakövetelményeit a képzést
végrehajtó szervezet készíti el.

4. Az MH hadihajóin szolgálatot teljesítõ, hajóvezetõk-
nek és kormányosoknak rendelkezniük kell a polgári élet-
ben a vízi közlekedésre elõírt végzettséggel. A végzettsé-
get a képzés végrehajtására jogosult polgári szervezetnél
kell megszerezni, melynek költségeit évente a központi
költségvetésben kell tervezni. A megszerzett képesítésrõl
kiadott polgári okmány alapján részükre ki kell állítani a
mûszaki gépkezelõi igazolványt.

5. A mûszaki gépkezelõk képzése felnõttképzés kereté-
ben, belsõ tanfolyamrendszerû képzés (a továbbiakban:
tanfolyam) formájában történik. A tanfolyamot olyan fel-
nõttképzést folytató intézetben kell végrehajtani, mely
megfelel a 2. mellékletben meghatározott tárgyi feltételek-
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nek. Az MH-ban a tanfolyam végrehajtására és a vizsgáz-
tatásra az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Isko-
lát jelölöm ki.

6. A tanfolyamot a Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Cso-
portfõnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF) által
megküldött igény alapján a HVK Személyzeti Csoportfõ-
nökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) a központi beisko-
lázási tervben tervezi. A katonai szervezetek mûszaki gép-
kezelõ képzési igényeiket szolgálati úton, a beiskolázások
tervezésére vonatkozó szabályzókban meghatározottak
szerint a HVK HDMCSF útján a HVK SZCSF részére ter-
jesztik fel.

7. Az igények alapján a végrehajtó szervezet a tanfolya-
mokat a költséghatékonyság elve szerint szervezi, elsõsor-
ban saját oktatói és technikai feltételeire alapozva. Azon
gépeket és gyakorlati oktatókat, melyekkel a képzést vég-
rehajtó szervezet nem rendelkezik, az MH Összhaderõne-
mi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) vezénylés-
sel biztosítja részére, vagy a tanfolyam illetve tanfolyam
rész az adott eszközzel rendelkezõ szervezet bázisán kerül
végrehajtásra.

3. A mûszaki gépkezelõi tanfolyam

8. A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatási részbõl
áll, melynek óraszámait, oktatási anyagát és az oktatásra
vonatkozó részletes szabályokat a 3. melléklet tartalmaz-
za.

9. Az elméleti tantárgyat az oktathat, aki a tantárgy
szakmai tartamához tartozó, szakirányú felsõfokú végzett-
séggel rendelkezik.

10. A gyakorlati tantárgyat az oktathatja, aki szakirányú
középfokú végzettséggel és legalább 5 éves gyakorlattal
rendelkezik, vagy aki felsõfokú gépészeti végzettséggel
rendelkezik.

11. A képzésben résztvevõk felkészítéséért, a napi képzé-
si feladatok tervszerû, szervezett végrehajtásáért a tanfo-
lyam végrehajtásáért felelõs intézmény vezetõje a felelõs.

12. A képzés valamennyi gyakorlati foglalkozásán nagy
figyelmet kell fordítani az elõírt környezetvédelmi és biz-
tonsági rendszabályok betartására. Az elõzõek mellett fõ
figyelmet a kezelési és karbantartási (állagmegóvási), va-
lamint technikai kiszolgálási feladatok fogásainak megis-
merésére, alapfokú (jártasság szintû) begyakorlására kell
fordítani.

13. Az egyes katonai szervezetek részére szükséges mû-
szaki gépkezelõk kiválasztását – a Magyar Honvédség
egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelmé-

nyekrõl szóló a 20/2002. (IV.10.) HM rendeletben megha-
tározottak, valamint az Ált/5 Jegyzék a Magyar Honvéd-
ségben rendszeresített egyes beosztási típusokra vonatko-
zó egységes, részletes követelmények gyûjteménye alap-
ján – az állományilletékes katonai szervezetek parancsno-
kainak kell végrehajtani. Nem képezhetõ ki mûszaki gép-
kezelõnek olyan katona, aki e szabályozókban foglalt kö-
vetelményeknek nem felel meg.

14. A képzés személyi feltételeinek folyamatos biztosí-
tása érdekében minden mûszaki alegység-parancsnoki be-
osztásban szolgálatot teljesítõ tisztnek, tiszthelyettesnek
rendelkeznie kell az adott alegységre jellemzõ géptípusok-
ra érvényes gépkezelõi igazolvánnyal. Az elméleti oktatási
rész tananyagát irányított önképzés keretében kell elsajátí-
tani, vizsgáztatása a tanfolyamot szervezõ intézménynél
történik. A gyakorlati oktatási tanagyag és a vizsgáztatás
az adott géptípusra a tanfolyamot folytató intézmény szer-
vezésében kerül végrehajtásra.

4. A gépkezelõ vizsgák szervezése, végrehajtása

15. A vizsgák megszervezéséért és a végrehajtásáért a
képzést folytató katonai szervezet vezetõje, a technikai fel-
tételek biztosításáért az MH ÖHP parancsnoka a felelõs.

16. A gépkezelõ képzés eredményességét tanfolyamzá-
ró vizsgákkal kell felmérni. A vizsgák tárgyát a tanfolyam-
részek tananyaga képezi, amelyek alapján súlyozottan kell
értékelni az adott mûszaki gép alkalmazásával és technikai
kiszolgálásával kapcsolatos gyakorlati felkészültséget.

17. A mûszaki gépkezelõi vizsga egyben 3. osztályú
gépkezelõ cím viselésére jogosít, külön vizsga az osztá-
lyos fokozat megszerzésére nem kerül megszervezésre.

18. A vizsgáztatás tervét a végrehajtó katonai szervezet
készíti el és azt a vizsgát megelõzõen 15 nappal a szakmai
felelõs részére jóváhagyásra felterjeszti.

19. A vizsgatételek kidolgozásáért a képzést folytató
katonai szervezet vezetõje a felelõs. A vizsgatételeket leg-
alább 15 nappal a tervezett vizsga idõpontja elõtt kell a
szakmai felelõs részére jóváhagyásra felterjeszteni.

20. A mûszaki gépkezelõi vizsga elméleti és gyakorlati
részbõl áll. A vizsgákat a tananyagrészek után kell letenni.
A gyakorlati tananyagrész az elméleti vizsga sikeres leté-
telét követõen kezdhetõ meg.

21. A gépkezelõi vizsgákon elégtelen eredménnyel
vizsgázó – az állományilletékes parancsnok döntése alap-
ján javító vizsgára a képzést végrehajtó szervezethez –
visszaküldésre kerül. A javító vizsgára kötelezett a vizsgá-
ra való felkészülést saját katonai szervezetnél hajtja végre.
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Az ismételten eredménytelen vizsgát tett személyeket a
vizsga tárgyát képezõ géptípus kezelésére vonatkozóan al-
kalmatlannak kell minõsíteni.

22. A mûszaki gépkezelõi vizsga elméleti és gyakorlati
részbõl tevõdik össze, melynek tárgyai:

a) Az elméleti vizsgarész tantárgyai:
aa) gépek szerkezettana;
ab) üzemeltetési és technológiai ismeretek;
ac) szakirányú munkavédelmi és elsõsegély-nyújtási is-

meretek.
b) A gyakorlati vizsgarész feladatai:
ba) feladat értékelése, megtervezése;
bb) mûszaki gép kezelése;
bc) gépkezelés különleges viszonyok között.

23. A gépkezelõi vizsgák az elnök és annak felügyelete
alatt mûködõ bizottság elõtt kerülnek letételre. Több géptí-
pus egyidõben történõ vizsgáztatása esetén – géptípuson-
ként – a bizottság felügyelete alatt mûködõ albizottságok
kerülnek létrehozásra.

24. A vizsgabizottság tagjainak kijelölésénél az alábbi
szempontokat kell figyelembe venni:

a) a mûszaki gépkezelõi tanfolyam vizsgabizottsági el-
nökének és tagjainak kijelölésére a HVK HDMCSF javas-
lata alapján a képzõ intézmény vezetõje jogosult;

b) a bizottság elnökét és tagjait a Honvéd Vezérkar, il-
letve az MH ÖHP felsõfokú végzettséggel rendelkezõ mû-
szaki tiszti állományából, a bizottság harmadik tagját a
képzést folytató intézmény állományából kell kijelölni;

c) az albizottságok elnökeire és egyik tagjára az MH
ÖHP tesz javaslatot. Az albizottság harmadik tagját az
adott gép vonatkozásában oktatást végrehajtó állományból
kell kijelölni;

d) a jegyzõkönyvvezetõt a képzést végrehajtó szervezet
biztosítja.

25. A végrehajtott gépkezelõi vizsgák adminisztratív te-
vékenységét a képzést folytató katonai szervezet vezetõje
szabályozza.

26. A vizsgáról 3 példányban jegyzõkönyvet kell készí-
teni és az alábbi szervezetek részére megküldeni:

a) a tanfolyamot folytató szervezet;

b) szakmai felelõs;
c) HVK SZCSF.

5. Gépkezelõ igazolványok kiadása

27. A gépkezelõi képzésben részesült, eredményesen
vizsgázott katonák részére – a 4. melléklet szerinti –
„IGAZOLVÁNY” kerül kiadásra. A vizsgajegyzõkönyv
és a törzslap alapján kiállított igazolványok aláírására és
kiadására a képzést végrehajtó katonai szervezet vezetõje
jogosult. Az intézményvezetõ által aláírt igazolványokat a
szervezet körbélyegzõjével és nyilvántartási számmal kell
ellátni. A gépkezelõi igazolványok nyilvántartását a törzs-
lapra elõírt megõrzési szabályok alapján kell végrehajtani.

28. A gépkezelõ igazolvány javított, törölt, vagy illeték-
telenül bejegyzett szöveget nem tartalmazhat. A kiállítás
során valamennyi bevezetett adatot aláírással és körbé-
lyegzõvel kell igazolni.

29. Az elveszett, vagy megsemmisült gépkezelõ igazol-
ványok helyett új igazolványokat csak az eredeti okmányt
kiállító katonai szervezet adhat ki.

6. Záró rendelkezések

30. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

31. Az állomány részére korábban kiállított gépkezelõi
igazolványok továbbra is érvényesek maradnak.

32. Az intézkedést a mûszaki gépkezelõi képzés terve-
zésével, szervezésével és végrehajtásával foglalkozó sze-
mélyi állomány elõtt kell ismertetni. Részleteiben, a rájuk
vonatkozó mértékben ismerjék a mûszaki gépkezelõkkel
rendelkezõ katonai szervezetek személyi állománya.

33. Hatályát veszti a mûszaki gépek kezelõinek kikép-
zésérõl szóló 13/1993. (HK 15.) MH Szárazföldi és Kikép-
zési Fõszemlélõi intézkedés.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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1. számú melléklet a 6/2012. (HK 2.) HVKF intézkedéshez

Mûszaki gépek besorolása

Mûszaki nehéz gépek

1. Úszógép, közepes, lánctalpas 5. Önjáró reptéri munkagép, univerzális

2. Hídvetõ harckocsi 6. Repülõtéri seprõ-légfújó és hómaró berendezés

3. Mobil víztisztító állomás 7. Kombinált seprõ-légfúvó berendezés, vontatott

4. Tábori víztisztító állomás 8. Páncélozott tûzszerész jármû

Mûszaki közepes gépek

1. Vontatott légsûrítõ gépcsoport uf-n 14. Vizibusz

2. BMK-130M vontató motorcsónak 15. Hómaró berendezés gépkocsin

3. Könnyû deszant átkelõ készlet gépkocsin 16. Jégolvasztó berendezés

4. Hídrakó készlet gépkocsin 17. Repülõtéri fékhatásmérõ berendezés

5. Hídépítõ készlet gépkocsin, USZM 18. Repülõtéri burkolatjavító gépsor

6. Vontatott keretfûrész pótkocsin 19. Aknakeresõ berendezés gépkocsin

7. Villamos ácsmûhely felszerelés VÁM 20. Mûszaki mentõ felszerelés

8. Hajó, aknamentesítõ 21. Nehéz tûzszerész robot

9. Hajó, aknásznaszád 22. Önjáró tûzszerész felderítõ robot

10. Hajó, tûzszerész járõr 23. Búvár keszon felszerelés

11. Motorcsónak, parancsnoki 24. Búvárkonténer felszerelés gépkocsin

12. Hajó, csapatszállító 25. Kerekes mûszaki pc. felderítõ és ak. elhárító jármû
(BTR-80 ER)

13. Hajó, lakó 26. Tábori világító szerelvény TÁVISZ

Mûszaki kisgépek

1. Betonkeverõ, vontatott 13. Betonvágó motoros

2. Padkahenger, motoros 14. Aknatelepítõ, vontatott

3. Pallóvibrátor 15. Repülõtéri légfúvó berendezés

4. Lapvibrátor 16. Repülõtéri hóeke H.25 gk-n

5. Döngölõ, motoros 17. Repülõtéri festõgép

6. Fejtõ-és fúróberendezés, motoros 18. Magasnyomású búvárpalacktöltõ kompresszor

7. Talajfúró, motoros 19. Hegesztõgép, motoros

8. Padkahenger, motoros 20. Tûzszerész vizes vágó berendezés

9. Homokzsáktöltõ berendezés 21. Talajfúró, motoros

10. Rohamcsónak 22. Motoros szivattyú

11. Gumicsónak motorral 23. Tábori térvilágító felszerelés utánfutón, TÁTISZ-4

12. Láncfûrész, benzinmotoros 24. Víz kiszerelõ (csomagoló) berendezés
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2. számú melléklet a 6/2012. (HK 2.) HVKF intézkedéshez

A mûszaki gépkezelõi tanfolyam szervezésének tárgyi feltételei

1. Az elméleti tantárgyak oktatásához:
a) tanterem és mellékhelyiségek;
b) falitábla és írásvetítõ berendezés vagy számítógépes projektor (kivetítõ berendezés);
c) diavetítõ berendezés vagy video lejátszó és televíziókészülék, továbbá az egyes tantárgyaknak megfelelõ oktató-

programok, fali tablók.

2. A gyakorlati tárgyak oktatásához:
a) mûködõképes, az elõírt követelményeknek megfelelõ (idõszakos vizsgálat, érintésvédelem, idõszakos mûszaki

vizsgálat, technikai kiszolgálás, stb.) és a követelmények teljesítésérõl érvényes igazolással rendelkezõ mûszaki gép;
b) gyakorló terület, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetésszerû használat mértékét meg-

haladó környezetszennyezés nélkül biztosítható az oktatott számára a gép kezelésének, valamint a hibaelhárításnak a
gyakorlása, beleértve a géphez tartozó különbözõ tartozékok, szerelékek fel- és leszerelését. A gyakorláshoz olyan hõ-
mérsékletet kell biztosítani, amely belül van a gép üzemszerû használatához engedélyezett hõmérséklet tartományon;

c) a kiképzendõ és a gép üzemeltetéséért felelõs személy (a továbbiakban: gyakorlati oktató) részére a gép kezeléséhez
(karbantartásához, tartozékcseréjéhez) elõírt munka- és védõfelszerelés, védõital a 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet
szerint.
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3. számú melléklet a 6/2012. (HK 2.) HVKF intézkedéshez

Az oktatás tárgykörei, óraszámai és az oktatásra vonatkozó részletes szabályok

1. Az elméleti oktatási rész tantárgyai és óraszámai gépenként:

Megnevezés mûszaki kisgépek
közepes mûszaki

gépek
mûszaki

nehézgépek

gépek szerkezettana 15 35 60

üzemeltetési és technológiai ismeretek 15 20 25

szakirányú munkavédelmi és elsõsegély-nyújtási ismeretek 5 10 10

vizsga 3 3 3

Összesen: 38 68 98

2. A gyakorlati oktatási rész tantárgyai és óraszámai gépenként:

Megnevezés mûszaki kisgépek
közepes mûszaki

gépek
mûszaki

nehézgépek

feladat értékelése, megtervezése 10 25 30

gépkezelési gyakorlat 20 70 125

gépkezelés különleges viszonyok között 5 15 20

vizsga 7 7 7

Összesen: 42 117 182

3. A táblázatokban szereplõ óraszámok tanórákat jelölnek, melynek ideje 45’.

Az elméleti és gyakorlati oktatásra vonatkozó részletes szabályok

1. Az elméleti tantárgyak oktatásának ismeretanyagai
a) Gépek szerkezettana

– A gépcsoport szerkezeti elemeinek kialakítása és mûködése:
= vázszerkezet;
= futómûvek;
= elektromos hajtás;
= benzin- és dízelmotorok;
= hajtómûvek, erõátviteli rendszerek;
= hidraulikus rendszerek;
= fékberendezések.

– A helyváltoztatásra szolgáló szerkezeti elemek és mûködésük;
– A gép indítása, a próbaüzem végrehajtása;
– Munkaeszközök felszerelése és cseréje;
– A hibaelhárítás és karbantartás általános szabályai;
– Idõszakos karbantartás feladatai.

b) Üzemeltetési és technológiai ismeretek
– A munkavégzés helyének kijelölése és biztosítása;
– A környezeti és a gépüzembõl adódó esetleges káros hatások felmérése, ezek semlegesítésének lehetõségei;
– A gép üzembe helyezése, technikai kiszolgálásai, gépkezelõ által végrehajtandó hibaelhárítási feladatok és kisja-

vítások;
– Az elvégezni kívánt emelési rakodási mûveletek meghatározása;
– A rakomány rögzítésének általános szabályai;
– Az emelési, rakodási, munkavégzési mûvelet végrehajtásának általános szabályai;
– A mozgatni kívánt anyagok, tárgyak (szóródó anyag, egységrakomány) jellemzõi;
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– Mentés, önmentés;
– Közúti és vasúti szállítás;
– A gép gazdaságos üzemének biztosítása;
– A mûszaki gép üzemi lap, gépnapló (emelõgép napló), hajónapló vezetése;
– Az emelési, rakodási, munkavégzési mûveletekhez igénybe vett szerelékek mûszaki állapotának ellenõrzése;
– A munkavégzés befejezésével a munkaterület biztosítása.

c) Szakirányú munkavédelmi és elsõsegély-nyújtási ismeretek:
– A mûszaki gép üzemi lap, gépnapló tartalma és vezetése;
– A mûszaki gép törzskönyv, gépkönyv, teljességi jegyzék tartalma;
– A munkavégzés általános biztonsági elõírásai, a munkavédelemrõl szóló jogszabályok kapcsolódó rendelkezései;
– A gépcsoport biztonsági berendezései;
– A munkakezdés biztonsági elõírásai;
– A munkavégzés biztonsági elõírásai;
– Az emelési, rakodási, munkavégzési mûvelet végrehajtásához irányító igénybevételének feltételei, az irányító jel-

zései;
– A munkavégzés befejezésének biztonsági elõírásai;
– A gépkezelõ által elvégzendõ technikai kiszolgálások tartalma;
– A géphez tartozó terhelési diagram használata;
– A gépcsoportba tartozó gépek kezelése esetén elõforduló balesetek személyi sérültjeinek ellátása, az alkalmazan-

dó életmentõ eljárások.

2. A gyakorlati tantárgy oktatásának ismeretanyaga
a) Feladat értékelése, megtervezése:

– A feladat értékelése, idõszámvetés elkészítése;
– Végrehajtás megtervezése;
– Feladatszabás a beosztott állomány részére;
– Kitûzés, feladatvégzés helyszínének kijelölése;
– Munkaterület használatba vétele.

b) Gépkezelési gyakorlat:
– Az emelési, rakodási, munkavégzési mûvelet helyszínének kijelölése és biztosítása;
– A mûszaki gép üzembe helyezése;
– A munkavégzési feladatok (mûveletek végrehajtása);
– Az emelési, rakodási, munkavégzési mûvelet végrehajtásához irányító igénybevétele (ha szükséges);
– A gép technikai kiszolgálásai, gépkezelõ által végrehajtandó hibaelhárítási feladatok és kisjavítások;
– Technikai kiszolgálások;
– A munkaterületnek a munkavégzés befejezése utáni biztosítása.

c) Gépkezelés különleges viszonyok között:
– A katonai felszerelés elhelyezése a mûszaki gépben;
– A munkavégzés ABV szennyezett körülmények között;
– Mentés, önmentés;
– Közúti és vasúti szállítás;
– Munkavégzés éjszaka, vagy rossz látási körülmények közt;
– A mûszaki gép alkalmazási lehetõségei ipari és természeti katasztrófák következményeinek felszámolása során.
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4. számú melléklet a 6/2012. (HK 2.) HVKF intézkedéshez

IGAZOLVÁNY a mûszaki gépkezelõi tanfolyam elvégzésérõl

1. Az igazolvány borítója:

2. Az igazolvány elõ- és hátlapja:

3. Az igazolvány belseje:
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
68/2012. (HK 2.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség 2012. (2013–2014.) évi

kiképzési feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és a honvé-
delemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különle-
ges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011.
évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § p) pontja
alapján – figyelemmel a külföldi szolgálat ellátására terve-
zett személyi állomány felkészítésérõl szóló 12/2004. (HK
4.) HM utasításra, a hivatásos és szerzõdéses állományú
katonák általános katonai és egyes szakmai ismereteinek
bõvítéséhez szükséges továbbképzésekrõl szóló 38/2010.
(III. 31.) HM utasításra, a Magyar Honvédségnél folytatott
képzés, kiképzés felsõ- és középszintû irányításának, vala-
mint a kiképzés tervezésének és végrehajtásának rendjérõl
szóló 62/2009. (HK 6.) HM HVKF intézkedésre, illetve a
Magyar Honvédség katonai szervezetei parancsnokainak
és törzseinek hadmûveleti, harcászati felkészítésének, ki-
képzésének rendjérõl szóló 63/2009. (HK 6.) HM HVKF
intézkedésre – a Magyar Honvédség 2012. (2013–2014.)
évi kiképzési feladatairól az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnök (a
továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a további-
akban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. A „Haderõkép 2022” célkitûzéseit támogató
kiképzés feladatai

2. A Miniszteri Irányelvekben – a védelmi tervezéshez
(2012-2022.) – támasztott követelmények alapján, az MH
a költségvetési támogatás mértékének megfelelõen, kor-
szerûen kiképzett és felszerelt, a haza fegyveres védelmére
és nemzetközi együttmûködésre is képes, rugalmasan és
hatékonyan alkalmazható képességekkel rendelkezõ had-
erõnek kell lennie. Ennek megfelelõen, a 2012.
(2013–2014.) idõszakban a kiképzés és felkészítés feladatai:

a) a haza katonai védelme és a nemzetközi szerzõdések-
bõl eredõ kollektív védelmi feladatok eredményes ellátá-
sához szükséges kiképzési rendezvények és gyakorlatok
végrehajtása;

b) a fenyegetettség mértékétõl függõen önállóan, vagy
szövetségi keretek között az ország függetlenségének,
szuverenitásának és területi integritásának védelméhez –
honi területen – szükséges katonai képességek kialakítását
biztosító kiképzési rendezvények és gyakorlatok végrehaj-
tása;

c) a kollektív védelem körében bármely NATO tagor-
szág megsegítéséhez szükséges több nemzeti összhaderõ-
nemi mûveletek végrehajtásában – a Szövetség földrajzi
határain belül vagy annak közvetlen közelében – való
eredményes részvételhez szükséges katonai képességek
kifejlesztését biztosító kiképzési rendezvények és gyakor-
latok végrehajtása;

d) a külpolitikai törekvésekhez igazodva a nemzetközi
válságkezelõ mûveletekben – az ország határaitól akár je-
lentõs távolságokban is – való eredményes részvételhez
szükséges katonai képességek kialakítását biztosító kikép-
zési rendezvények és gyakorlatok végrehajtása;

e) az Alaptörvény 45. cikk (3) bekezdés szerint a ka-
tasztrófák megelõzésében, következményeinek elhárításá-
ban és felszámolásában való eredményes katonai tevé-
kenységhez, továbbá az Alaptörvény 50. cikk (1) bekezdés
szerint a szükségállapoti feladatok eredményes teljesítésé-
hez szükséges képességek kialakítását biztosító kiképzési
rendezvények és gyakorlatok végrehajtása.

3. A kiképzés prioritásai

3. A fentiek értelmében a 2012-2014. tervezési idõszak-
ban a kiképzés prioritásai:

a) az ország fegyveres védelmével kapcsolatos felada-
tok végrehajtásának begyakorlása, a fegyveres készenléti,
készültségi és légi kutató-mentõ szolgálatot ellátó, a ka-
tasztrófa elhárítási feladatokra kijelölt egyének és kötelé-
kek kiképzése és összekovácsolása;

b) a NATO és EU felajánlású, a NATO mûveleti aláren-
deltségû fegyveres légvédelmi készenléti szolgálatot ellá-
tó, valamint a nemzetközi biztonság erõsítését szolgáló
hozzájárulások keretein belül a különbözõ mûveleti fel-
adatokra kijelölt állomány (kötelék) kiképzése, összeko-
vácsolása;

c) a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alap-
ján mûködtetett kötelékek kiképzése és összekovácsolása;

d) az MH meglévõ katonai képességeinek szinten tartását
biztosító kiképzés végrehajtása.

4. A kiképzés prioritásainak keretein belül az intézkedés
hatálya alá tartozó szervezetek az alábbi területekre ki-
emelt figyelmet fordítanak:

a) az erõk megóvási képességének erõsítésére, különös
tekintettel az egyre fejlettebb páncéltörõ és nem hagyomá-
nyos módon elõállított és alkalmazott robbanóeszközök
(IED), illetve az öngyilkos merénylõk elleni aktív és
passzív védelemre;

b) a nem hagyományos módon elõállított és alkalmazott
robbanóeszközök elleni tevékenységre irányuló kiképzés
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(a továbbiakban: C-IED) hazai feltételeinek további bõví-
tésére, nemzetközi jellegének erõsítésére;

c) az önkéntes tartalékos állomány kiképzéséhez szük-
séges feltételek javítására, az önkéntes tartalékos állomány
kiképzésére;

d) az egyes katona mûveleti képességének és túlélõké-
pességének fejlesztésére, az egyéni és a kötelékkiképzés
színvonalának növelésére;

e) az állomány (kiemelten az MH Készenlét Fenntartása
és Fokozása Rendszerébe kijelölt egyének és kötelékek)
katasztrófavédelmi feladatokra történõ kiképzési feladata-
inak végrehajtására.

4. A kiképzés irányelvei

5. A különbözõ mûveleti feladatokra és készenléti szol-
gálatokba kijelölt állomány esetében törekednek a szerve-
zetszerû alegységek képességmoduljaiból összeállított fel-
adat-orientált, kötelékek (harccsoportok) együttes, közös
(harci, harci támogató, harci kiszolgáló-támogató) kikép-
zésére, felkészítésére.

6. A rendelkezésre álló erõforrások gazdaságos felhasz-
nálása érdekében a hazai kiképzési rendezvények és gya-
korlatok során törekednek a kiképzési rendezvények, gya-
korlatok térben és idõben összehangolt, együttes, közös,
összevont, költségtakarékos végrehajtására.

7. A kiképzési feladatok végrehajtása során kiemelt fi-
gyelmet fordítanak az MH által bevezetett NATO szabvá-
nyok (STANAG-ek) elõírásainak és a vonatkozó szövetsé-
gi, európai uniós és nemzeti doktrínális dokumentumok-
ban rögzített alapelvek, valamint a több-nemzeti katonai
tevékenységek alapjául szolgáló kiképzési követelmények
érvényre juttatására.

8. Az önkéntes tartalékos állomány kiképzése során az
MH Önkéntes Tartalékos Rendszer (a továbbiakban: MH
ÖTR) továbbfejlesztésére vonatkozó részletes elgondolás-
ban meghatározott irányelvek a mérvadók (HM TKF).

9. Hangsúlyt helyeznek – a kiképzési bázisok adta lehe-
tõségek figyelembevételével – az összhaderõnemi, össz-
fegyvernemi (harci, a harci támogató és a harci kiszolgá-
ló-támogató) alegységek közös és együttes tevékenységé-
hez szükséges szinten tartó és képességfejlesztõ kiképzésre.

10. Kiemelt figyelmet fordítanak a hazai és a mûveleti
területen mûködtetett tapasztalat-feldolgozó rendszerbõl
átvett „bevált tapasztalatok” beépítésére a kiképzés rendjébe.

11. A honvédség alkotmányos kötelezettségeibõl adódó
feladatokon belül, kiemelt figyelmet fordítanak az ország
fegyveres védelmével kapcsolatos feladatok megtervezé-
séhez, megszervezéséhez, elõkészítéséhez, vezetéséhez,
irányításához és végrehajtásához szükséges képességek
megszilárdítására, az ország fegyveres védelmével kap-
csolatos feladatok begyakorlására.

12. Az érintett szervezetek parancsnokai kiemelt figyel-
met fordítanak a nemzetközi válságkezelésre kijelölt, illet-
ve a szövetségi feladatok végrehajtására felajánlott, vala-
mint a NATO Gyors-telepítésû Hadtesthez (NATO Rapid
Deployable Corps - NRDC ITA) – Olaszország – affiliá-
lásra tervezett, továbbá a különleges mûveleti erõk felké-
szítésének elõkészítésére, megtervezésére és minõségi
végrehajtására.

13. Kiemelt figyelmet fordítanak az alegység parancs-
noki (kiképzõi) állomány általános katonai ismereteinek,
jártasságainak, készségeinek megszilárdítására. Okta-
tó-módszertani foglalkozások keretén belül egységesítik a
foglalkozások elõkészítésére és végrehajtására vonatkozó
kiképzési követelményeket.

14. Hangsúlyt fektetnek a kiképzés tervezéséhez, szer-
vezéséhez, végrehajtásához, értékeléséhez és eredményei-
nek nyilvántartásához, jelentéséhez szükséges egységes
okmányrendszer tartalmi és formai követelményeinek ki-
dolgozására, bevezetésére.

15. Folytatják a kiképzési feladatokkal kapcsolatos (ál-
talános és szak) normagyûjtemények kidolgozását.

16. Kidolgozzák az egyének és kötelékek kiképzéséhez
szükséges feladatlistákat és szabványokat.

17. A jóváhagyott szinopszis és az ütemterv alapján ki-
dolgozzák az MH Kiképzési Doktrínáját, mint a MH új ki-
képzési rendszerének és rendjének elvi alapját.

18. Tekintettel arra, hogy az MH kiképzési rendszerére
és rendjére vonatkozó, a kiképzés tartalmi összetevõit tar-
talmazó alapdokumentumok (doktrínák, szabályzatok) ki-
dolgozása folyamatban van, a 2012. év a kiképzés szem-
pontjából egy úgynevezett „átmeneti idõszak” lesz. Az át-
meneti idõszak fõ célkitûzése a kiképzés hatékonyságát
biztosító körülmények és feltételek megteremtése. Ebben
az idõszakban a fõ erõkifejtés az általános katonai ismere-
tek, jártasságok és készségek elsajátítására, ki- és tovább-
fejlesztésére összpontosul.

19. Kiemelt figyelmet fordítanak a kiképzési feladatok
biztonságos végrehajtásához szükséges feltételek biztosí-
tására; a balesetek megelõzése érdekében elemzik és meg-
állapítják a kiképzési feladatokkal járó kockázatokat, érté-
kelik azok hatását, intézkednek azok megelõzésére és ke-
zelésére.

5. A kiképzés követelményei

20. A parancsnokok és törzsek 2012. évi fõ kiképzésé-
nek tárgya, a katonai szervezetek védelmi mûveleté-
nek/harcának megtervezése, megszervezése és vezetése.

21. Az Egységes Lövészeti Szakutasításban (Nyt. szám:
4/312) rögzítettek szerint, gépkarabéllyal és pisztollyal az
1. számú lõgyakorlatot a HVKF közvetlen alárendelt szer-
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vezetek, valamint az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP) és alárendelt egység szintû
törzsek katonái félévente legalább egyszer végrehajtják.

22. Az önkéntes tartalékos állomány kiképzése során az
MH ÖTR továbbfejlesztésére vonatkozó részletes elgon-
dolásban meghatározott kiképzési követelmények a mér-
vadók (HM TKF).

23. A katonák fizikai felkészítése, felkészülése, vala-
mint a testnevelési normakövetelmények értékelése az
MH Testnevelés és Sportbajnokságok Szakutasításában
meghatározottak szerint történik.

24. A HVKF közvetlen alárendelt szervezetek, valamint
az MH ÖHP és az alárendelt egység szintû törzsek katonái
félévente legalább egyszer 6 km-es, a kötelékkiképzést
folytató katonai szervezetek katonái háromhavonta leg-
alább egy alkalommal 20 km-es gyorsított menetet hajta-
nak végre éleslövészettel egybekötve.

25. Az MH sportbajnokságait mezei futás, katonai há-
romtusa, lövészet és járõr sportágakban rendezik meg. Az
MH Lõbajnokság rendezõje a nyugállományú katonák
számára is biztosít versenyzési lehetõséget (versenyen kí-
vül). A bajnokságok idejét, helyét és a rendezõ katonai
szervezetek megnevezését az intézkedés „1. melléklet”
tartalmazza.

26. A missziós feladatot végrehajtó alegységek és szer-
vezetek helyõrségükben hátrahagyott, missziós feladatok-
ba be nem vont személyi állományából ideiglenes alegysé-
geket hoznak létre. Részükre olyan számvetéssel folytat-
nak szakkiképzést, hogy az idõszak végére elérik a tûzpá-
rok, tûzcsoportok, kezelõszemélyzetek, rajok, szakaszok,
századok összekovácsolását. Ezek az ideiglenes alegysé-
gek, opcionálisan képesek lesznek az újoncok (aktív és tar-
talék komponens, a honvéd tisztjelölt és altisztjelölt) alap-
kiképzésének végrehajtásában való részvételre (regionális
szinten összevont, vagy mobil kiképzõ csoportok létreho-
zásával, alkalmazásával), a különbözõ kiképzés-támoga-
tási feladatok teljesítésére.

27. Az MH alaprendeltetésébõl, nemzetközi és szövet-
ségesi kötelezettségeibõl, valamint fejlesztési terveibõl
adódó feladatokra történõ kiképzés és felkészítés végre-
hajtása mellett, 2012-2013. év fõ feladata az új kiképzési
rendszer tesztelése, bevezetése.

28. A 2011-es kiképzési év folyamán kiadott MH Köz-
ponti Információs Adattár és az MH Központi Információs
Adatbázis 2013. évi – kiképzésre vonatkozó – frissítésé-
hez, kiegészítéséhez és módosításához szükséges javasla-
taikat a HVK Kiképzési Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK KIKCSF) részére 2012. szeptember 15-ig fel-
terjesztik. A szakmai felülvizsgálatot követõen, a HVK
KIKCSF 2012. november 15-ig a kiegészítéseket megkül-

di az MH Vezetési és Doktrínális Központ részére az MH
Központi Doktrínális Adatbázis frissítése és az MH Köz-
ponti Doktrínális Adattár 2013. évi kiadása céljából.

6. A kiképzés támogatásának alapelvei

29. Egy adott kiképzési cél elérését lehetõvé tévõ, azo-
nos kimenetû módszertani alternatívák közül a költségha-
tékonyabbat, takarékosabbat kell elõnyben részesíteni. A
kiképzési feladatok végrehajtásához – az elvárható minõ-
ség fenntartása mellett – az erõforrások csak a feltétlenül
szükséges és elégséges mértékben használhatók fel.

30. Az anyagi erõforrások korlátozottsága miatt, ki-
emelt figyelmet kell fordítani mind a parancsnoki és törzs-
felkészítés, mind az alegységek (kezelõszemélyzetek,
egyes katonák) kiképzése során az MH korszerû számító-
gépes és lézeres kiképzési szimulációs rendszerei (MARS/
MARCUS/ KRONOSZ/ BAGLYAS/ MILES), berende-
zései (SAVARIA), kezelõi szimulátorai, illetve modern
kiképzés-technikai eszközei (MALK) széleskörû alkalma-
zására.

31. Külön figyelmet kell fordítani a kiképzés hatékony-
ságának fokozása, eredményességének javítása érdekében
a központi és helyõrségi lõ- és gyakorlóterek üzembiztos
mûködtetésére, szakszerû karbantartására.

32. Kiemelt figyelmet kell fordítani az ÖT állomány
kiképzésének távoktatását támogató multimédiás oktató-
program-csomag kidolgozására az MH meglévõ SAVARIA
oktatóprogram továbbfejlesztése, bõvítése útján. (HM TKF)

7. Az MH szervek, és szervezetek általános
és részletes kiképzési feladatai

33. Az intézkedés hatálya alá tartozó szervezetek általá-
nos feladatai:

a) végrehajtják a parancsnokok és törzsek felkészítési
rendszerében rendeltetésüknek és sajátosságaiknak meg-
felelõen az állományuk felkészítését;

b) részt vesznek a nemzetközi feladatok végrehajtására
kijelölt állomány szakfelkészítésében, a feladatok végre-
hajtásának értékelésében, a tapasztalatok feldolgozásában
és hasznosításában;

c) szakmai segítséget nyújtanak a katonai szervezetek
elõírt képességeinek kialakításában, a támogatási, kiszol-
gálási feladatainak elsajátításában;

d) parancsnoki és szakkiképzési foglalkozásokat vezet-
nek le 2-3 nap idõtartamban saját alárendelt szervezetük
állománya, valamint a szakirányításuk alá tartozó katonai
szervezetek vezetõ beosztású állománya részére;

e) kiemelt figyelmet fordítanak az alárendeltségükbe
tartozó személyi állomány általános katonai kiképzési is-
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mereteinek, jártaságainak, készségeinek szinten tartására,
továbbfejlesztésére;

f) szakterületüknek megfelelõen kiemelt figyelmet for-
dítanak az ÖT állomány kiképzésével és a hatékony kikép-
zéshez szükséges feltételek megteremtésével, a kiképzés
támogatásával kapcsolatos feladatok végrehajtására;

g) az International Military Education and Training
(a továbbiakban: IMET) program keretében az érintett ka-
tonai szervezetek 2012. február 29-ig a 2013. évi IMET ki-
képzési igényeiket felterjesztik, megküldik a HVK
KIKCSF részére;

h) a kötelékkiképzést folytató katonai szervezetek le-
génységi állományú katonái számára, a kiképzési terv
alapján, a Testnevelés Szakutasításban meghatározott
tárgykörökbõl, napi 1 órában testnevelés kiképzés foglal-
kozást hajtanak végre;

i) a h) pont hatálya alá nem tartozó állomány számára
biztosítják, hogy a T1-T2 edzettségi kategóriába tartozó
katonák heti 3 órában, a T3-T4 edzettségi kategóriába tar-
tozó katonák napi 1 órában, munkaidejük terhére önállóan
hajthassák végre a testnevelés kiképzést;

j) a testnevelés kiképzés során – a meghatározott tárgy-
körök tartalmának feldolgozása mellett – külön figyelmet
szentelnek a kondicionális képességek fejlesztésére, ezen
belül a futó-állóképességre, valamint a kar-, a láb- és a
törzs-izomzat erõ-állóképességének fejlesztésére;

k) az alap- és kötelékkiképzést folytató katonai szerve-
zetek, a testnevelés kiképzést vezetõ állomány részére,
évente két alkalommal módszertani felkészítõ foglalkozá-
sokat szerveznek az MH Altiszti Akadémia (a továbbiak-
ban: MH AA) közremûködésével;

l) tárgyév június 30-ig végrehajtják a katonák fizikai al-
kalmasságának idõszakos ellenõrzését (fizikai állapotfel-
mérését). A fizikai alkalmasság-vizsgálaton elért ered-
mény csak a végrehajtás évében érvényes;

m) a felmérésen meg nem jelenõ, illetve nem megfelelõ
eredményt elérõ katonák számára tárgyév október 30-ig
pótfelmérést (pótellenõrzést) hajtanak végre. Az állo-
mányilletékes parancsnok kezdeményezi a felmérésrõl
(az ellenõrzésrõl és pótellenõrzésrõl) egészségügyi fel-
mentéssel távolmaradó katonák esetében az egészségügyi
alkalmasság felülvizsgálatát, a mindkét esetben nem meg-
felelõ eredményt elérõk esetében a fizikai alkalmasság fe-
lülvizsgálatát, az igazolatlanul távol maradók esetében a
távolmaradás okának kivizsgálását;

n) a Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlenül alárendelt
katonai szervezetek a fizikai állapotfelmérés végrehajtásá-
ról a HVK KIKCSF útján a tárgyév december 31-ig –jelen-
tést terjesztenek fel a HVKF részére;

o) felkészülnek és részt vesznek az MH sportbajnoksá-
gokon a Testnevelés Szakutasításban és a versenykiírás-
ban meghatározott korosztályok és szabályok alapján.
A parancsnokok az MH Lõbajnokságra a nyugállományú
versenyzõk eljutását is biztosítsák.

34. A HVK KIKCSF feladatai:
a) kidolgozza a kiképzés új rendszerét és rendjét, végezi

a kiképzés felsõ szintû irányításával kapcsolatos tevékeny-
ségeket;

b) kidolgozza az önkéntes tartalékos állomány kiképzési
rendjét, programját;

c) kidolgozza, illetve kidolgoztatja az MH alapkiképzési
programját 2012. március 31-ig;

d) igény szerint pontosítja az általános katonai kiképzés
egységes követelményeit, végrehajtja az MH kiképzési
rendszer követelményeivel való harmonizálását;

e) végrehajtja a TACEVAL/CREVAL programok fel-
ügyeletével és szakmai tevékenységének irányításával
kapcsolatos feladatokat, ellenõrzi a felajánlásokban érin-
tett katonai szervezetek kiképzését;

f) felülvizsgálja, és szükség szerint átdolgozza a nem-
zetközi válságkezelés feladatainak végrehajtására kijelölt,
illetve szövetségi feladatokra felajánlott katonák, kötelé-
kek kiképzési rendjét;

g) részt vesz a fizikai alkalmasság-vizsgálati és álla-
pot-felmérési rendszer folyamatos fejlesztésében;

h) összegezi a fizikai állapotfelméréseket tartalmazó je-
lentéseket, és 2013. január 31-ig összefoglaló jelentést ter-
jeszt fel a HVKF-nek;

i) felügyeli az MH szintû sportbajnokságok elõkészíté-
sét és végrehajtását, végezi az állomány fizikai felkészíté-
sének felügyeletével kapcsolatos tevékenységeket;

j) az MH Összhaderõnemi Doktrína (3) alapján kidol-
gozza – az MH mûveleti (missziós) és kiképzési tapaszta-
latainak feldolgozásával és az MH által elfogadott kapcso-
lódó mûveleti szabványok (STANAG-ek) elõírásainak fi-
gyelembevételével – az MH Kiképzési Doktrínát, a kikép-
zéssel kapcsolatos szabályzatokat, normagyûjteményeket,
módszertani segédleteket a HVKF közvetlen alárendelt
szervezetekkel együttmûködve, illetve azok tevékenysé-
gének koordinálása útján;

k) kidolgozza a kiképzési feladatok és erõforrás szük-
ségletük tervezési rendjét és mintaokmányait;

l) kidolgozza a „Szakutasítás a gyakorlatok tervezésé-
hez” címû fõnökségi kiadványt;

m) megtervezi és megszervezi a HVK 2012. évi pa-
rancsnokok és törzsek kiképzési feladatait;

n) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökséggel (a további-
akban: HVK HDMCSF) együttmûködve elõkészíti az
ALAPOS BÁZIS 2012 gyakorlat végrehajtását;

o) az MH Kiképzési Doktrína kidolgozásáig, illetve ha-
tályba léptetéséig – ideiglenes jelleggel – 2012. 03. 15-ig
kiadja az MH új kiképzési rendszerére és rendjére vonat-
kozó alapelveket a „2. melléklet” alapján;

p) folyamatosan végzi a kiképzés anyagi-technikai és
kiképzési szimulációs feltételrendszerének biztosításával
kapcsolatos támogató alrendszer felsõszintû (stratégiai)
irányítását, a feladatok koordinálását, a vonatkozó vezetõi
döntések elõkészítését, illetve irányítja az MH kikép-
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zés-technikai (kiképzési szimulációs) fejlesztési követel-
ményei kidolgozásának folyamatát;

q) felülvizsgálja és aktualizálja az MH kiképzési bázi-
sai, létesítményei és szimulációs rendszerei fejlesztésének
2007-ben jóváhagyott 10 éves Fejlesztési Tervét, valamint
ezzel egyidejûleg (figyelemmel a költségvetési erõforrá-
sokra) elkészíti az MH kiképzés-technikai, valamint ki-
képzési szimulációs prioritáslistáját;

r) a rendelkezésre álló erõforrások figyelembevételével
tervezi, szervezi, irányítja és koordinálja az MH önkéntes
tartalékos állománya 2012 évi kiképzését;

s) az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ)
és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképzõ Kar (a továbbiakban: NKE HHK) – ál-
taluk az MH ÖHP-val elõzetesen pontosított – 2013 évi
csapat- és bázisigényét 2012. augusztus 31-ig felterjeszti a
HVKF részére;

t) jelen intézkedésben foglalt kiképzési követelmények-
nek (prioritásoknak) megfelelõen figyelemmel kíséri a ki-
képzési anyagok logisztikai ellátó szervezetek által történõ
elosztását, illetve az alárendelt alakulatok idõarányos
anyagfelhasználását (különösen a kiképzési üzemanyag,
lõszer, robbanóanyag tekintetében);

u) az MH ÖHP-val együttmûködve kidolgozza az ejtõ-
ernyõs kiképzés felsõ- és középszintû szabályozásának
rendjét és a kiképzéshez szükséges okmányrendszert;

v) elemzi és bedolgozza az Egységes Alapkiképzési
Program alkalmazása során megküldött megfigyeléseket,
tapasztalatokat;

w) márciustól októberig minden hónap utolsó péntekén,
munkaidõben futófoglalkozást szervez a Honvéd Vezér-
kar állománya számára;

x) meghatározza a Honvédelmi Katasztrófavédelmi
Rendszerbe (a továbbiakban: HKR) kijelölt erõk kiképzési
követelményeit, kidolgozza és felügyeli a katasztrófavé-
delmi feladatokhoz kapcsolódó általános- és szakkiképzés
tervezését és végrehajtását;

y) átdolgozza „Az osztályba sorolás rendjérõl szóló
72/2009. (VIII. 28.) HM utasítás”-t és azt a HVKF útján a
honvédelmi miniszter részére 2012. június 30-ig felter-
jeszti jóváhagyásra;

z) szakutasítást dolgoz ki a kiképzési okmányok és a ki-
képzés nyilvántartásának egységesítése, valamint az elekt-
ronikus nyilvántartó rendszer bevezetésének rendjére, az
elektronikus adatbázisok létrehozására vonatkozóan,
2012. december 15-ig;

aa) kidolgozza „A kiképzéssel összefüggõ elektronikus
adatbázisok létrehozásáról" szóló HVKF-i intézkedést
2012. december 15-ig;

bb) a HVK SZCSF-el együttmûködve tervezi, szervezi
az IMET amerikai programok keretén belül kiképzésre ter-

vezett személyek jelöltállításával, részvételével kapcsolatos
feladatokat.

35. HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK SZCSF) feladatai:

a) összegzi a katonai végzettséggel nem rendelkezõ
(KVNR) tisztek és altisztek tanfolyamrendszerû képzésére
vonatkozó igényeket, valamint adatokat szolgáltat a HVK
KIKCSF részére az azzal kapcsolatos tanfolyamok 2012.
dec. 31-ig történõ kifuttatásának megszervezéséhez;

b) kidolgozza a kiképzés új rendszerét és rendjét támo-
gató személyügyi szakmai követelményeket, megteremti
az ahhoz szükséges feltételeket;

c) az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság bevonásával szakmailag felügyeli a
FELTÖLTÉS 2012 gyakorlat elõkészítését és végrehajtását;

d) biztosítja az alapkiképzés, az önkéntes tartalékos ki-
képzés, a nem katonai oktatási intézményben végzett tisz-
tek, altisztek tanfolyamrendszerû képzése és az IMET
program keretében folyó tanfolyami képzések megterve-
zéséhez szükséges személyügyi adatokat a HVK KIKCSF
részére;

e) a HVK KIKCSF-tõl kapott IMET program és adatok
alapján 2012. november 30.-ig elkészíti a 2013. évi prog-
ram költségvetési tervét, majd megjeleníti azt az éves kül-
földi beiskolázási tervben, valamint az aktuális IMET tan-
folyam megkezdése elõtt 60 nappal intézkedik az érintett
katonai szervezetek felé a beiskolázások személyügyi eljá-
rási folyamatának megkezdésére.

36. HVK Felderítõ Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK FCSF) feladatai:

a) meghatározza a felderítõ katonák, az elektronikai
hadviselés szakállomány, valamint az alegységek szakki-
képzési követelményeit, részt vesz a kiképzési programok
és az osztályba sorolási követelmények kidolgozásában,
segítséget nyújt a HVK KIKCSF-nek a parancsnokok és
törzsek kiképzéséhez szükséges szakmai és kiképzési kö-
vetelmények kidolgozásához;

b) tervezi és szervezi a stratégiai, hadmûveleti szintû
felderítõ és elektronikai hadviselés rendszergyakorlásokat
és rendszergyakorlatokat;

c) meghatározza a fegyvernemek, szakcsapatok nem
felderítõ katonáinak és alegységeinek felderítõ és elektro-
nikai hadviselés szakkiképzési követelményeit;

37. HVK HDMCSF feladatai:
a) kidolgozza a 2013-2016. között évente megrendezés-

re kerülõ HVKF MH szintû parancsnoki foglalkozás, a
HVKF 1. és 2. sz. hadmûveleti, harcászati kérdéseket ta-
nulmányozó csoportok témaköreit, követelményeit és hát-
téranyagait;
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b) együttmûködve a HVK KIKCSF-el meghatározza a
szakterülete alá tartozó fegyvernemek, szakcsapatok kato-
nái és alegységei általános katonai és szakkiképzésének
tartalmi összetevõit, részt vesz a kiképzési programok, az
osztályba sorolás, valamint a parancsnokok és törzsek ki-
képzéséhez szükséges szakmai és kiképzési követelmé-
nyek kidolgozásában;

c) az újonnan kidolgozott mûveleti vezetési rendszer
rendszerbeállítása céljából, a HVK KIKCSF-el együttmû-
ködve elõkészíti és levezeti az ALAPOS BÁZIS 2012 gya-
korlatot, elõkészíti, tervezi és szervezi a stratégiai szintû
vezetési elemek gyakorlásait és gyakorlatait;

d) szervezi és koordinálja a „TISZA” Többnemzeti Mû-
szaki Zászlóalj feladatkörébõl adódó nemzeti kiképzési
feladatok végrehajtását;

e) kidolgozza a 2012. évi MH Riasztási és Értesítési
Rendszergyakorlat végrehajtására vonatkozó HVKF in-
tézkedést és felügyeli a gyakorlat végrehajtását.

38. HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK LOGCSF) feladatai:

a) együttmûködve a HVK KIKCSF-el meghatározza a
szakterülete alá tartozó fegyvernemek, szakcsapatok kato-
nái és alegységei általános katonai és szakkiképzésének
tartalmi összetevõit, részt vesz a kiképzési programok, az
osztályba sorolás, valamint a parancsnokok és törzsek ki-
képzéséhez szükséges szakmai és kiképzési követelmé-
nyek kidolgozásában;

b) tervezi és szervezi a stratégiai, hadmûveleti szintû lo-
gisztikai, egészségügyi rendszergyakorlásokat és rend-
szergyakorlatokat;

c) biztosítja jelen intézkedésben megszabott kiképzési
követelményeknek (prioritásoknak) megfelelõen az alaku-
latok között a kiképzési anyagok (különösen a kiképzési
hajtó- és harcanyag) feladatarányos elosztását és ellenõrzi
idõarányos felhasználását. A HVK KIKCSF-séggel
együttmûködve - a jóváhagyást megelõzõen - szakmailag
véleményezi az MH ÖHP által felterjesztett MH 2012. évi
harckiképzési lõszer és rakéta felhasználási tervét;

d) Az MH egészségügyi fõnökével és a HVK kiképzési
csoportfõnökkel együttmûködve – az MH igényének meg-
felelõen – folyamatosan fejleszti az MH fizikai követel-
ményrendszerét.

39. HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség (a további-
akban: HVK HTCSF) feladatai:

a) szervezi, tervezi és végrehajtja az új eljárások, techni-
kák, taktikák, felszerelés kiképzési rendezvényeken, gya-
korlatok keretein belül végrehajtandó kísérleti próbáit,
szükség szerint javaslatot tesz azok módosítására.

40. HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) feladatai:

a) együttmûködve a HVK KIKCSF-el meghatározza a
szakterülete alá tartozó fegyvernemek, szakcsapatok kato-
nái és alegységei általános katonai és szakkiképzésének

tartalmi összetevõit, részt vesz a kiképzési programok, az
osztályba sorolás, valamint a parancsnokok és törzsek ki-
képzéséhez szükséges szakmai és kiképzési követelmé-
nyek kidolgozásában;

b) tervezi és szervezi a stratégiai, hadmûveleti szintû
híradó- informatikai- információvédelmi rendszergyakor-
lásokat és rendszergyakorlatokat.

41. MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD)
feladatai:

a) felkészül MH szintû alaki módszertani foglalkozás
levezetésére 2012. II. negyedévében az alapkiképzés során
feldolgozandó alaki kiképzés tárgyköreibõl és foglalkozá-
saiból, valamint az alaki szemle végrehajtásából;

b) meghatározza a szakterülete alá tartozó koronaõrség
és palotaõrség katonáinak és alegységeinek szakkiképzési
követelményeit, részt vesz a kiképzési követelmények és
programok kidolgozásában;

c) megtervezi, megszervezi és begyakoroltatja a pa-
rancsnokság és törzs kiképzését a mûveletek stratégiai
szintû vezetési elemei támogatásának megtervezésében,
megszervezésében, vezetésében és irányításában;

d) az MH kormányzati célú elkülönített hírközlõ háló-
zata igényelt szolgáltatásainak biztosításával részt vesz a
HM és az MH katonai szervezetei hazai gyakorlatainak és
kiképzési rendezvényeinek híradó és informatikai támoga-
tásában;

e) megtervezi, megszervezi és végrehajtja az MH kato-
nai rendész szolgálatainak tervezéséért, felkészítéséért fe-
lelõs személyi állomány felkészítését, kiképzését és vizs-
gáztatását;

f) biztosítja a honvédelmi miniszter közvetlen aláren-
deltségébe és a HVKF közvetlen alárendeltségében lévõ
szervek és szervezetek katona állományának általános ka-
tonai kiképzési foglalkozásait;

g) felkészül az önkéntes (mûveleti és védelmi) tartalé-
kos katonák általános katonai kiképzésének, valamint
szakkiképzésének végrehajtásában való részvételre, mely-
nek érdekében készen áll állományából ideiglenes Önkén-
tes Tartalékos Kiképzõ Alegység (a továbbiakban: ÖT Ki-
képzõ Alegység) létrehozására – a kiképzés helyõrségi lõ-
és gyakorlóterein történõ végrehajtása érdekében –, illetve
mobil kiképzõ csoportok kijelölésére a kiképzés más hely-
õrségben való támogatása érdekében;

h) mind a parancsnokok és törzsek felkészítése, mind az
alegységei kiképzése során (az MH ÖHP-val történt
egyeztetést követõen) széleskörûen alkalmazza az MH
korszerû számítógépes és lézeres kiképzési szimulációs
rendszereit (MARS/ MILES), illetve kiképzés-technikai
eszközeit;

i) kiképzési rendezvényei hatékony végrehajtása érde-
kében folyamatosan biztosítja a helyõrségi lõ- és gyakor-
lótér üzembiztos mûködtetését, karbantartását;

j) a HVKF által jóváhagyott terveknek megfelelõen biz-
tosítja az MH LZ és a NKE HHK 2012. évi kiképzési csa-
pat- és bázisigényét;
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k) megrendezi az MH Katonai Háromtusa Bajnokságot;
l) megtervezi, elõkészíti és végrehajtja az MH Alapszin-

tû Sportbajnokságokat a HM és HVK szervezetek, illetve
az MH Honvédkórház állománya számára. A dandár alap-
bajnokságain biztosítja az indulás jogát az MH Katonai
Közlekedési Központ, az MH Geoinformációs Szolgálat,
az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred és az
MK Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állománya
részére;

m) kijelölt állománya részt vesz a NATO CWIX infor-
matikai és a CENTRIFUGAL FORCE/COMBINED EN-
DEAVOR híradó- és informatikai rendszergyakorlatokon;

n) a rendész feladatokat ellátó állomány számára havi
rendszerességgel, az MH AA bevonásával katonai közel-
harc foglalkozásokat szervez.

42. MH AA feladatai:
a) felkészül és 2012. I. félévében végrehajtja a katonai

végzettséggel nem rendelkezõ tiszti, és altiszti állomány
tanfolyamrendszerû felkészítést a HVK KIKCSF-ség által
meghatározott követelmények szerint;

b) 2012. év folyamán – a HVK SZCSF-gel és a HVK
KIKCSF-gel együttmûködve – felkészül és végrehajtja a
katonai végzettséggel nem rendelkezõ tiszti, altiszti állo-
mány vizsgáztatását;

c) a HVK SZCSF-gel és a HVK KIKCSF-gel együttmû-
ködve megtervezi, megszervezi, és negyedévente végre-
hajtja a bevonultatott szerzõdéses legénységi állomány
(max. 90 fõ/alkalom) alapkiképzését;

d) az MH LZ-al együttmûködve megtervezi, megszer-
vezi és végrehajtja a bevonultatott honvéd tisztjelölt és al-
tisztjelölt állomány alapkiképzését;

e) 2012. I. félévében egy, II. félévében három alkalom-
mal tervezi, szervezi és végrehajtja a nem hagyományos
módon elõállított és alkalmazott robbanóeszközök
(C-IED) elleni védelem kiképzõinek (Train the Trainer)
tanfolyamát. Felkészül a Hadszíntéri Helyszínelõ (WIT)
tanfolyam – II. félévben egy alkalommal –, Iraki hallgatók
részére C -IED felkészítés – II. félévben egy alkalommal –,
valamint ASAT Emeltszintû Helyzetfelismerõ és Értékelõ
tanfolyam – I. félévben egy, II. félévben kettõ alkalommal
történõ – végrehajtására;

f) felkészül az önkéntes (mûveleti és védelmi) tartalékos
katonák általános katonai kiképzésének, valamint szakki-
képzésének végrehajtásában való részvételre, melynek ér-
dekében készen áll állományából ideiglenes ÖT Kiképzõ
Alegység létrehozására (a kiképzés helyõrségi lõ- és gya-
korlóterein történõ végrehajtása érdekében), illetve mobil
kiképzõ csoportok kijelölésére (a kiképzés más helyõrség-
ben való támogatása érdekében);

g) mind az alapkiképzés, mind az altisztképzés során
széleskörûen alkalmazza az MH korszerû számítógépes és
lézeres kiképzési szimulációs rendszereit (MARCUS/
MARS/ KRONOSZ/ MILES), illetve saját szimulációs be-
rendezéseit (SAVARIA), kiképzés-technikai eszközeit;

h) kiképzési rendezvényei hatékony végrehajtása érde-
kében folyamatosan biztosítja a helyõrségi lõ- és gyakor-
lótér üzembiztos mûködtetését, karbantartását;

i) a HVK KIKCSF szakmai felügyelete alatt elõkészíti
és végrehajtja az MH szintû katonai testnevelés módszer-
tani felkészítéseket és továbbképzéseket;

j) a HVK KIKCSF szakmai felügyelete alatt 2012. II.
negyedévében elõkészíti és végrehajtja az MH szintû mód-
szertani foglalkozást az alegységparancsnokok részére ka-
tonai testnevelés kiképzési ágból, a HVK KIKCSF által
meghatározott követelmények szerint, a megadott tárgy-
körökbõl és foglalkozásokból;

k) megrendezi az MH Férfi Járõrbajnokságot;
l) együttmûködve az MH ÖHP alakulataival felkészül

az MH használatában lévõ mûszaki gépek kezelõinek fel-
készítésére és vizsgáztatására;

m) a HVK KIKCSF részére felterjeszti az Egységes
Alapkiképzési Program alkalmazása során tapasztalt ész-
revételeket, megfigyeléseket;

n) a HVKF által jóváhagyott terveknek megfelelõen
biztosítja az MH LZ és az NKE HHK 2012. évi kiképzési
csapat- és bázisigényét.

43. MH LZ feladatai:
a) gyûjti, elemzi és értékeli a tisztjelöltek általános kato-

nai kiképzése során szerzett tapasztalatokat, szükség ese-
tén módosító javaslatokat terjeszt fel az MH LZ Általános
Katonai Kiképzési Program tartalmára, követelményeire
vonatkozóan a HVK KIKCSF részére 2012. második felé-
ben;

b) felkészül az önkéntes (mûveleti és védelmi) tartalé-
kos katonák általános katonai kiképzésének, valamint
szakkiképzésének végrehajtásában való részvételre, mely-
nek érdekében készen áll állományából ideiglenes ÖT Ki-
képzõ Alegység létrehozására (a kiképzés helyõrségi lõ- és
gyakorlóterein történõ végrehajtása érdekében), illetve
mobil kiképzõ csoportok kijelölésére (a kiképzés más
helyõrségben való támogatása érdekében);

c) a honvéd tisztjelöltek kiképzése során (az MH
ÖHP-val, illetve a NKE HHK egyeztetve) széleskörûen al-
kalmazza az MH korszerû számítógépes és lézeres kikép-
zési szimulációs rendszereit, illetve kiképzés-technikai
eszközeit;

d) az MH ÖHP-val történt elõzetes egyeztetést követõ-
en – a NKE HHK igényével együtt – augusztus 31-ig fel-
terjeszti 2013 évi csapat- és bázisigényét a HVK kiképzési
csoportfõnök útján a HVKF részére;

e) a HVKF által jóváhagyott terveknek megfelelõen biz-
tosítja az NKE HHK 2012. évi kiképzési csapat- és bázis-
igényét.

44. MH Vezetési és Doktrínális Központ (a továbbiak-
ban: MH VDK) feladatai:

a) a tapasztalat-feldolgozási folyamat keretében gyûjti,
elemzi és értékeli az MH kiképzési rendezvényei, gyakor-
latai során szerzett tapasztalatokat, szükség esetén – a
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szolgálati út betartásával - módosító javaslatokat terjeszt
fel azok tartalmára, módszerére, követelményeire vonat-
kozóan a HVK KIKCSF részére;

b) részt vesz a fõbb kiképzési rendezvények, gyakorla-
tok feladatzáró megbeszélésein, módszertani ajánlásokat
dolgoz ki azok hatékony és eredményes végrehajtása érde-
kében;

c) részt vesz a kiképzés támogatását biztosító szabályza-
tok megalkotásával, kiadványozásával és hatályba lépteté-
sével kapcsolatos adminisztratív feladatokban, végzi ezen
dokumentumok MH Központi Doktrínális Adatbázisban
és az MH Központi Doktrínális Adattárban való feltölté-
sét, hatálytalanításuk esetén, azok archiválását;

d) a tapasztalat-feldolgozási folyamat keretében a HVK
KIKCSF részére - a szolgálati út betartásával – felterjeszti
az Egységes Alapkiképzési Program alkalmazása során ta-
pasztalt észrevételeket, megfigyeléseket;

e) részt vesz az MH szintû módszertani foglalkozások
elõkészítésében és levezetésében;

f) részt vesz a HKR-be kijelölt erõk kiképzési követel-
ményeinek kidolgozásában, a katasztrófavédelmi felada-
tokhoz kapcsolódó általános- és szakkiképzés tervezésé-
ben.

45. Az MH ÖHP feladatai:
a) végrehajtja a parancsnokság, az összhaderõnemi

törzs felkészítését az ország fegyveres védelmével kapcso-
latos mûveletek tervezésére, szervezésére, vezetésére és
irányítására;

b) szervezi a parancsnokság és az alárendelt szervezetek
gyakorlatait, kiképzési rendezvényeit, valamint a harci, a
harci támogató és a harci kiszolgáló támogató állomány ki-
képzését;

c) tervezi és irányítja a két haderõnem készenléte fenn-
tartásával és fokozásával kapcsolatos kiképzési feladatok
begyakorlását;

d) megtervezi és megkezdi az újonnan megalakított, az
MH 25. Klapka György Lövész Dandár alárendeltségében
lévõ 11. Harckocsi Zászlóalj, 101. Tüzérosztály, és a 36.
Páncéltörõ Rakétaosztály törzseinek felkészítését, össze-
kovácsolását;

e) szervezi és irányítja a nemzetközi válságkezelési fel-
adatokra kijelölt, illetve szövetségi feladatokra felajánlott
katonák, kötelékek, valamint az elért képességek megtar-
tását biztosító kiképzés végrehajtását;

f) vezeti és irányítja a TACEVAL/CREVAL programok
hazai mûködtetését, ellátja a programokkal összefüggõ
Nemzeti Képviselõi (NATREP) feladatokat, szervezi a
NATO és nemzeti ellenõrzések és értékelések végrehajtá-
sát, valamint felügyeli az értékelésre és minõsítésre kötele-
zett katonai szervezetek kiképzését;

g) megtervezi, megszervezi és végrehajtja a LÉGI FÖ-
LÉNY 2012 repülõ éleslövészetet és a hozzá kapcsolódó
nemzeti TACEVAL ellenõrzést (Gripen NATEVAL
2012), valamint a LION EFFORT 2012 repülõ harcászati

gyakorlatot és a hozzá kapcsolódó nemzeti kiképzési ren-
dezvényeket;

h) alárendelt katonai szervezetei felkészülnek az önkén-
tes (mûveleti és védelmi) tartalékos katonák általános ka-
tonai kiképzésének, valamint szakkiképzésének (célfelké-
szítésének) végrehajtásában való részvételre, melynek ér-
dekében készen állnak állományukból ideiglenes ÖT Ki-
képzõ Alegységek létrehozására (a kiképzés helyõrségi lõ-
és gyakorlótereken történõ végrehajtása érdekében), illet-
ve mobil kiképzõ csoportok kijelölésére (a kiképzés más
helyõrségben való támogatása érdekében);

i) 2012. október 15-ig a HVK KIKCSF által megadott
tervezési keretszámok alapján végrehajtja a hazai és nem-
zetközi gyakorlatok és kiképzési rendezvények visszater-
vezését és azt megküldi a HVK KIKCSF részére

j) együttmûködve az olasz és a szlovén féllel megterve-
zi, megszervezi és végrehajtja 2012. II. félévben a készen-
léti szolgálatot adó magyar – olasz – szlovén EU Harccso-
portba kijelölt állomány nemzetközi felkészítését és az
EUROPEAN WIND 2012 értékelõ, minõsítõ gyakorlatot;

k) megtervezi, megszervezi és végrehajtja a Légi Egész-
ségügyi Kiürítés vállalásban érintett erõk nemzeti TACEVAL
ellenõrzését (AE NATEVAL 2012);

l) megtervezi, megszervezi és végrehajtja az MH Légi
Vezetési és Irányító Központ nemzeti TACEVAL ellenõr-
zését (CRC NATEVAL 2012);

m) megtervezi, megszervezi és végrehajtja a Légi Ta-
nácsadó Csoport (AAT) váltó állományának felkészítését
és kiképzését;

n) megtervezi, megszervezi és végrehajtja a felajánlás-
ra/missziós feladatra tervezett személyzetek magashegyi
kiképzését (High Mountain Training);

o) szervezi és irányítja a NATO felajánlásban szereplõ
helikopter személyzetek éjjellátó (NVG) képességének
szinten tartó kiképzését;

p) szervezi és irányítja az NFTC programban érintett ál-
lomány felkészítését, kiképzését, valamint a programban
már végzett pilóták szinten tartó (refressment training) ki-
képzését;

q) szervezi és irányítja az MH repülõ hajózó állományá-
nak kondicionáló kiképzését;

r) megtervezi, megszervezi a NATO részére felajánlott
MH ZHCS (MH 5/62. löv. z. bázisán) felkészítését, CREVAL
ellenõrzését;

s) részt vesz a CENTRIFUGAL FORCE / COMBINED
ENDEAVOR 2012 híradó- és informatikai interoperabili-
tási rendszergyakorlaton;

t) részt vesz az MH Nemzeti Telepíthetõ Híradó és In-
formatikai Század (DCM) megalakításával és a meghatá-
rozott képesség elérésével kapcsolatos NATO gyakorlatok
és felkészítési rendezvények tervezésében, szervezésében
és végrehajtásában;

u) mind a parancsnokok és törzsek felkészítése, mind az
alegységek kiképzése során széleskörûen alkalmazza az
MH korszerû számítógépes és lézeres kiképzési szimulációs
rendszereit (MARS/ MARCUS/ KRONOSZ/ BAGLYAS/

2. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 305



MILES), kezelõi szimulátorait, illetve modern kikép-
zés-technikai eszközeit (MALK);

v) a kiképzési rendezvények hatékony végrehajtása ér-
dekében folyamatosan biztosítsa az MH BHK központi, il-
letve alárendelt alakulatai helyõrségi lõ- és gyakorlóterei-
nek üzembiztos mûködtetését, szakszerû karbantartását;

w) végrehajtja (részt vesz) a „Taktikai Ház” kiképzési
objektum, illetve a „KRONOSZ” szimulációs rendszer
csapatpróbáját, majd ennek eredményes lezárását követõ
rendszerbeállítását;

x) az ellátási körébe tartozó szervezetek igénye és jelen
intézkedésben megszabott kiképzési követelményeknek
(prioritásoknak) megfelelõen megtervezi és biztosítja az
alakulatok között a kiképzési anyagok (különösen a kikép-
zési hajtó- és harcanyag) feladatarányos elosztását.
A 2012. évi harckiképzési lõszer és rakéta felhasználási
tervet jóváhagyás elõtt véleményezésre felterjeszti a HVK
LOGCSF részére;

y) megtervezi és az MH 34. Bercsényi László Különle-
ges Mûveleti Zászlóaljnak biztosított HMMWV típusú
technikai eszközök bevonásával, hazai bázisokon (Szol-
nok-Táborfalva) végrehajtja az érintett páncélozott terep-
járó gépjármûvezetõi állomány missziós felkészítését;

z) Együttmûködve a HVK KIKCSF–el kidolgozza az
MH ejtõernyõs kiképzése tervezésével, szervezésével és
végrehajtásával kapcsolatos mûveleti és harcászati szintû
feladatokat.

aa) 2012. II. félévben MH szintû számítógépes szimulá-
ciós (MARS/ MARCUS) módszertani foglalkozást hajt
végre az MH 5. Bocskai István Lövész Dandár pk.-i és
törzsfelkészítésének keretében;

bb) a HVKF által jóváhagyott terveknek megfelelõen
biztosítja az MH LZ és az NKE HHK 2012. évi kiképzési
csapat- és bázisigényét;

cc) 2012. március 31-ig megvizsgálja a témafelelõsségi
körébe tartotó NATO 2240, 2401, 2402, 2921 STA-
NAG-ek ratifikálásának módját, majd december 31-ig be-
fejezi azok alkalmazásba vételi eljárását;

dd) 2012. III. negyedévben MH szintû módszertani fog-
lalkozást készít elõ és vezet le az egyéni lõgyakorlatok ter-
vezése, szervezése, elõkészítése és levezetése témában;

ee) 2012. IV. negyedévben MH szintû módszertani fog-
lalkozást készít elõ és vezet le a lövész raj-összekovácso-
lás tárgykör foglalkozásaiból, a fõ hangsúlyt a tervezésre,
elõkészítésre és az ellenõrzésre helyezve;

ff) az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek szá-
mára – a szervezetek kiképzési tervei alapján – módszerta-
ni foglalkozásokat szervez foglalkozásvezetõk részére az
MH AA bevonásával;

gg) közremûködik az MH AA-val a 2012. második ne-
gyedévében végrehajtásra kerülõ MH szintû testnevelés
módszertani foglalkozás elõkészítésében és levezetésében;

hh) megrendezi az MH sportbajnokságait mezei futás,
lövészet és járõr (nõi) sportágakban. Az MH Lõbajnoksá-
gon – versenyen kívül – a nyugállományú katonák számá-
ra is biztosít versenyzési lehetõséget. (A bajnokságok ide-

jét, helyét és a rendezõ katonai szervezetek megnevezését
az intézkedés melléklete tartalmazza);

ii) megszervezi a HVKF intézkedésnek megfelelõen a
különleges mûveleti alapképzést;

jj) a parancsnokság kiképzési rendezvényein mûködteti
az MH Mûveleti Tapasztalat-feldolgozó Rendszert.

8. A végrehajtásra kerülõ legfontosabb gyakorlatok

(a gyakorlatok és kiképzési rendezvények részletes
jegyzékét az MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvé-
nyek Programja tartalmazza)

46. 2012. évben végrehajtásra kerülõ legfontosabb gya-
korlatok:

a) a 2012. II: félévében készenléti szolgálatot adó, az
MLF bázisán megalakuló EU Harccsoport minõsítõ, értéke-
lõ gyakorlat Olaszországban – EUROPEAN WIND 2012;

b) LÉGI FÖLÉNY 2012 Gripen levegõ-levegõ éleslö-
vészet keretén belül, a NATO Integrált Légvédelmi Rend-
szer (NATINADS) részeként NATO Légi Rendészeti (Air
Policing) feladatra kijelölt FLKSZ állomány éleslövészeti
feladatának és a hozzá kapcsolódó „Gripen NATEVAL
2012” ellenõrzés végrehajtása, valamint a kismagasságú
navigációs kiképzés a svédországi Vidsel lõtéren irányított
célanyag felhasználásával;

c) LION EFFORT 2012 repülõ harcászati gyakorlat
(Svédország), a Gripen típusú repülõgépet üzemeltetõ or-
szágok részvételével, a harcászati eljárások és az együtt-
mûködés fejlesztése céljából;

d) az MH ZHCS gyakorlata a NATO CREVAL ellenõr-
zésre történõ felkészülés érdekében;

e) ALAPOS BÁZIS 2012 parancsnoki és törzsvezetési
gyakorlat;

f) SZÕKE LAVINA 2012 parancsnoki és törzsvezetési
gyakorlat.

47. 2013. évben végrehajtásra kerülõ legfontosabb gya-
korlatok:

a) a LENDÜLÕ KARD 2013 gyakorlat keretén belül az
MH 12. Arrabóna Légvédelmi Rakétaezred MISTRAL
légvédelmi rakéta lövészet (TACFIRE) és nemzeti TACE-
VAL ellenõrzés (Mistral NATEVAL 2013);

b) részvétel a STEADFAST JAZZ 2013 NRF LIVEX
gyakorlaton;

c) LION EFFORT 2013 repülõ harcászati gyakorlat
(Svédország), a Gripen típusú repülõgépet üzemeltetõ or-
szágok részvételével, a harcászati eljárások és az együtt-
mûködés fejlesztése céljából;

d) az MH ZHCS (MH 5/39. löv. z.) gyakorlata a NATO
CREVAL ellenõrzésre történõ felkészülés érdekében;

e) SZÕKE LAVINA 2013 parancsnoki és törzsvezetési
gyakorlat;

f) az MH Légi Vezetési és Irányító Központ és az MH 54.
Veszprém Radarezred alárendeltségébe tartozó 1. LIK
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(CRC) NATO TACEVAL ellenõrzése (NATO CRC FOR-
CEVAL).

48. 2014. évben végrehajtásra kerülõ fõbb kiképzési és
felkészítési rendezvények:

a) NATO TIGER MEET 2014 repülõharcászati gyakorlat;
b) CLEVER FERRET 2014 gyakorlat;
c) részvétel a CMX 2014 NATO válságkezelési gyakor-

laton;
d) SZÕKE LAVINA 2014 parancsnoki és törzsvezetési

gyakorlat;
e) a NATO Integrált Légvédelmi Rendszer (NATI-

NADS) részeként a NATO Légtér Rendészeti (Air Poli-
cing) feladatra kijelölt FLKSZ állomány éleslövészeti fel-
adatainak és a hozzá kapcsolódó „Gripen NATEVAL
2014” ellenõrzésnek a végrehajtása;

f) az MH 25/1 löv. z. gyakorlata a nemzeti CREVAL el-
lenõrzésre történõ felkészülés érdekében;

g) az MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti
Zászlóalj SOFEVAL ellenõrzésének végrehajtása.

9. A kiképzés elõkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok

49. A nemzetközi gyakorlatok, rendezvények egyes
költségvetési és pénzügyi kérdéseirõl szóló 98/2008.
(HK.19.) HM utasítás alapján történik.

50. Az MH sportbajnokságok rendezési költségeit a ren-
dezõ katonai szervezetek az érvényes szabályozók alap-
ján, saját költségvetésükben tervezik és számolják el.
A nemzetközi versenyek rendezési költségeit a rendezõ
katonai szervezetek az érvényes szabályozók alapján, az
„MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Program-
jának 2012–2016.” (a továbbiakban: MH GYKRP) adat-
bázisában tervezetteknek megfelelõen számolják el.

51. A nemzetközi gyakorlatok és kiképzési rendezvé-
nyek költségvetését a nemzetközi gyakorlatok, rendezvé-

nyek egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseirõl szóló
98/2008 (HK.19.) HM utasításban foglalt formában, az ott
rögzített határidõk maradéktalan betartásával és a felter-
jesztésben, szakmai véleményezésben, jóváhagyásában
érintett MH ÖHP, HVKF, HM szervezetek feladatainak fi-
gyelembevételével hatják végre.

52. Az MH ÖHP és a HVKF közvetlen alárendelt szer-
vezetek kiképzési erõforrás és költségszükségleti igényeit
a HVK KIKCSF útján, a HM Gazdasági Tervezési és Sza-
bályozási Fõosztály részére a vonatkozó intézkedések sze-
rint terjesztik fel.

53. Az MH ÖHP végzi a kiképzési létesítmények üze-
meltetésével és fenntartásával, a katonai szervezetek ki-
képzés-technikai eszközökkel történõ ellátásával kapcso-
latos feladatok tervezését, az azokkal kapcsolatos igények
kidolgozását és felterjesztését.

54. Az MH ÖHP – mint MH középszintû gazdálkodó
szervezet – végzi a HVKF közvetlen alárendelt szerveze-
tek és saját alárendeltjei kiképzési erõforrás-igényeinek
tervezését és végrehajtását.

10. Záró rendelkezések

55. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

56. Az intézkedés 1. pontjában érintett szervezetek ve-
zetõi, parancsnokai 2012. 03. 31-ig kidolgozzák saját szer-
vezeteik és alárendeltjeik feladatait meghatározó kikép-
zési intézkedéseiket és azok egy példányát tájékoztatásul
megküldik a HVK KIKCSF részére.

57. Hatályát veszti a Magyar Honvédség 2011.
(2012–2014.) évi kiképzési és felkészítési feladatairól
szóló 120/2011. (HK 5.) HVKF intézkedés.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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1. számú melléklet a 68/2012. (HK 2.) HVKF intézkedéséhez

Az MH 2012. évi sportbajnokságai
és az „MH és rendvédelmi szervek katonai sportbajnokságának” ideje,

helye és rendezõje

Sportág 2012. Helyszín Rendezõ

Mezei futás 04. 12. Szandaszõlõs MH ÖHP (MH 86. SZHB)

Lövészet 05. 15–17. Simontornya MH ÖHP (MH 54.
Veszprém RE)

Járõr (nõi) 09. 12–13. Várpalota MH ÖHP (MH BHK)

Járõr (férfi) 06. 27–28. Szentendre MH AA

Katonai háromtusa 09. 26–27. Püspökszilágy MH TD

2. számú melléklet a 68/2012. (HK 2.) HVKF intézkedéséhez

Kiképzési szintek

Szint Jellemzés

7 önálló zászlóalj, ezred, dandár, dandár harccsoport, összhaderõnemi alkalmi harci kötelék szintû kiképzés –
összhaderõnemi harcfeladat szabványok, egyéni (általános) harcfeladat szabványok

6 század harccsoport, zászlóalj harccsoport szintû kiképzés – összfegyvernemi harcfeladat szabványok, egyéni
(általános) harcfeladat szabványok

5 zászlóalj (osztály) szintû kiképzés – kötelék harcfeladat szabványok, egyéni (általános) harcfeladat
szabványok

4* század (üteg) szintû kiképzés – kötelék harcfeladat szabványok, egyéni (általános) harcfeladat szabványok

3 szakasz szintû kiképzés – egyéni (általános) harcfeladat szabványok, kötelék harcfeladat szabványok

2 kezelõszemélyzet, tûzcsoport, raj szintû kiképzés – egyéni képesítési, egyéni (általános), harcfeladat
szabványok, kötelék harcfeladat szabványok

1 egyéni jártasságok, készségek – egyéni képesítési szabványok (alap és speciális katonai munkaköri leírások),
egyéni és tûzpár (alap/általános) harcfeladat szabványok

* A tartalék komponens kiképzése a 4-es szintû, de összfegyvernemi alegység szintû kiképzésben (század harccsoport) csúcsosodik. Az aktív erõ 4-es szint-
je tartalmazhat úgynevezett elõzetes (számítógéppel támogatott gyakorlatot) összfegyvernemi kiképzést.

308 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 2. szám



A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
2/2012. (HK 2.) HVKFH
s z a k u t a s í t á s a

NATO egységesítési egyezmény elfogadásáról
és bevezetésérõl, valamint

a Mûveleti Témafelelõs-témakezelõ
Jegyzék módosításáról

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. §
(2) bekezdés b) – d pontjában biztosított jogkörömben
eljárva az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. Az MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bi-
zottság 2011. november 24-i ülésén kialakított javaslata
alapján a következõ NATO dokumentum kerül elfoga-
dásra és bevezetésre:

STANAG 2034 (EDITION 7) – NATO STANDARD
PROCEDURES FOR MUTUAL LOGISTIC ASSISTANCE

A bevezetés idõpontja: 2012. január 01., a szárazföldi
haderõnemnél és a légierõ haderõnemnél

Tekintettel arra, hogy a dokumentumot a NATO már ki-
hirdette és így hatályos, az egységesítési, szabványosítási
tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok
feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasítás 4. § (2) bekezdés d) pontjában bizto-
sított jogkörömnél fogva egyúttal elrendelem az alkalma-
zásba vételét az alábbiak szerint:

Témafelelõs: Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoport-
fõnökség

Témakezelõ: Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoport-
fõnökség

A bevezetés tényleges idõpontja: 2012. január 1.
A bevezetés szintje: szárazföldi haderõnem és a légierõ

haderõnem
A bevezetés módja: az egységesítési egyezmény kiadása

eredeti, angol nyelven.

2. Az érintett szervezetek egybehangzó nyilatkozatai
alapján a 110-68/2011/MH VDK nyilvántartási számú
Mûveleti Témafelelõs-témakezelõ Jegyzéket az MH Mû-
veleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság 2011. no-
vember 24-i ülésén hozott döntés alapján, 2011. november
24-i hatállyal az alábbiak szerint módosítom:

STANAG 2180
Témafelelõs: Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoport-

fõnökség
Témakezelõ: Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoport-

fõnökség

STANAG 2181
Témafelelõs: Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoport-

fõnökség
Témakezelõ: Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoport-

fõnökség

STANAG 2514
Témafelelõs: Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoport-

fõnökség
Témakezelõ: Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoport-

fõnökség

STANAG 2451
Témafelelõs: Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoport-

fõnökség
Témakezelõ: Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoport-

fõnökség

STANAG 2523
Témafelelõs: Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoport-

fõnökség
Témakezelõ: Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoport-

fõnökség

3. Jelen szakutasítás az aláírás napján lép hatályba.*

Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A szakutasítás aláírásának napja 2012. január 4.
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SZERZÕDÉSEK

MH Központi Kiképzõ Bázis

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya A szerzõdõ felek neve, azonosítója A szerzõdés értéke

A szerzõdés
létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

1 Szállítási
Zöldség-gyümölcs

termékek beszerzése,
szállítása

Avocado Kereskedelmi Kft.
(1193 Budapest, Bocskai u. 51.;
adóig. sz.: 10968941-2-43)

Nt 13 679 200 Ft 2011.12.22. 2012.01.01. 2012.12.31.

2 Szállítási
Tej-tejtermékek

beszerzése, szállítása

Abaújtej Közös Vállalat
(3849 Forró, Kakastanya;
adóig. sz.: 10570267-2-05)

Nt 10 541 300 Ft 2011.12.22. 2012.01.01. 2012.12.31.

3 Szállítási
Hús-hentesáruk

beszerzése, szállítása

Gulyás János és Társa Kft.
(6645 Felgyõ, II. kerület 80;
adóig. sz.: 11399531-2-06)

Nt 35 039 900 Ft 2011.12.22. 2012.01.01. 2012.12.31.

4 Szállítási
Baromfi termékek

beszerzése, szállítása

Uniexport Trade Kft.
(1145 Budapest, Amerikai út 77.;
adóig. sz.: 23071672-2-42)

Nt 5 097 800 Ft 2011.12.22. 2012.01.01. 2012.12.31.

5 Szállítási
Kenyér-finompékáruk
beszerzése, szállítása

Kiskunfélegyházi Malom Kft.
(6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi u. 61.;
adóig. sz.: 11030630-2-03)

Nt 9 958 600 Ft 2011.12.22. 2012.01.01. 2012.12.31.

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási szerzõdés
módosítás

Hús és hentesáru
MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Székely és Társa Kft., adószám: 13546849-2-16

50 000 000 Ft 2011. 10. 21. 2011. 10. 21. 2011. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
módosítás

Hús és hentesáru
MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Székely és Társa Kft., adószám: 13546849-2-16

50 000 000 Ft 2011. 09. 14. 2011. 09. 14. 2011. 12. 31.
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MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási szerzõdés
Hús és hentesáru
folyamatos szállítása

Gulyás János és Társa
(6645 Felgyõ, II. kerület 80.)

7 990 000 Ft
+ áfa

2011. 12. 23. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

MH Katonai Kiképzõ Központ

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója
Szerzõdés értéke

(nettó)
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szolgáltatási
szerzõdés

HM iparvágányok
felügyelete MÁV Zrt. 10856417-2-44 14 000 000

+ ÁFA Ft
2011. december 22. 2012. január 01. 2012. december 31.

MH Pápa Bázisrepülõtér

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási
keretszerzõdés

Hús és hústermékek
2012. évi beszállítása

Pápai Hús 1913 Kft. nettó 15 466 000 Ft 2011. 12. 16. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Szállítási
keretszerzõdés

Zöldség-gyümölcs
2012. évi beszállítása

Stileth Norbert ev. nettó 7 500 000 Ft 2011. 12. 16. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Szállítási
keretszerzõdés

Üdítõ-ásványvíz
2012. évi beszállítása

Kishonti Tibor ev. nettó 6 000 000 Ft 2011. 12. 16. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Szállítási
keretszerzõdés

Tej- és tejtermékek
2012. évi beszállítása

Friss Élelmiszer Kft. nettó 7 500 000 Ft 2011. 12. 16. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.
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MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója
Szerzõdés értéke Ft

(ÁFA nélk.)
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási
keretszerzõdés

Hús, hentesáru
MH 43. hír. és vt.e. 15703651-2-51 és Sió-Meat
Kft. 11235354-2-14

14 584 970 2011. 12. 19. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Vállalkozási
keretszerzõdés

Személyszállítás
nem meghirdetett
menetrend szerint
közlekedõ szolgálati
autóbuszjáratokkal
Magyarország
területén belül

MH 43. hír. és vt.e. 15703651-2-51 és Balaton
Volán Zrt. 11324203-2-44

7 872 000 2011. 12. 31. 2012. 01. 02. 2012. 03. 30.

MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés tárgya Szerzõdés értéke Szerzõdéskötés idõpontja
A szerzõdés

hatálybalépésének dátuma
A szerzõdés lejártának

dátuma

Üzemeltetési
(88-09/2011.)

MH NTE Afganisztán
Supreme Foodservice GmbH

MH OMLT által használt
épületek üzemeltetése,
fenntartása

78 088 USD
Bruttó 17 268 471 Ft

2011. december 06. 2012. január 01. 2012. augusztus 31.

Szállítási
(96-10/2011.)

MH NTE Afganisztán
Sadiq Zada Construction
Company

Hadszíntéri szállítás
2012. évre

41 964 USD
Bruttó 9 280 000 Ft

2011. december 05. 2012. január 01. 2012. december 31.

Szolgáltatási
(98-12/2011.)

MH NTE Afganisztán
Tiger International Armor &
Processing Cars L.L.C.

Páncélozott terepjáró gépkocsik
javítása 2012. évre

108 438 USD
Bruttó 23 980 000 Ft

2011. december 04. 2012. január 01. 2012. december 31.

Szolgáltatási
(101-14/2011.)

MHNTE Afganisztán
ACCESS ASIA (PVT) LTD.

MH PRT részére
internetszolgáltatás 2012. évre

39 600 USD
Bruttó 8 758 000 Ft

2011. december 01. 2012. január 01. 2012. december 31.

Szolgáltatási
(103-10/2011.)

MH NTE Afganisztán
FAIZY ISP
COMMUNICATION

MH OMLT részére
internetszolgáltatás 2012. évre

31 200 USD
Bruttó 6 899 568 Ft

2011. december 06. 2012. január 01. 2012. december 31.

Adásvételi
szerzõdés
módosítása
(89-23/2011.)

MH NTE Afganisztán
Tiger International Armor &
Processing Cars L.L.C.

4 db páncélozott Toyota
gépjármû beszerzése, adásvétele

478 000 USD 2011. december 25. 2011. december 25. 2011. december 25.
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MH Logisztikai Ellátó Központ

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya
Szerzõdõ felek neve,

azonosítója
Szerzõdés értéke

Szerzõdéskötés
idõpontja

Szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

Szerzõdés lejáratának
dátuma

Szállítási
Katonai repülõtereken telepített UPS
berendezések akkumulátorainak beszerzése

Energia Bázis Kft. Br. 5 134 400 2011. december 2011. december 2012. január 16.

Szállítási szerzõdés Rába oktató tablók beszerzése Korrelatív Bt. Br. 8 514 000 2011. 12. 20. 2011. 12. 20. 2012. 03. 01.

Szállítás BAK-12 alkatrészek Polar-Stúdió Kft. Nettó 7 872 048 2011. 12. 19. 2011. 12. 19. 2012. 03. 29.

Vállalkozási Konyhagépek kis és középjavítása Gastro Ber Kft. 9 050 000 2011. 12. 13. 2011. 12. 13. 2012. 12. 31.

Szállítási Kávéfõzõ, mikrohullámú sütõ beszerzése Skill Trade Kft. 7 492 000 2011. 12. 19. 2011. 12. 19. 2011. 12. 23.

MH Tartományi Újjáépítési Csoport

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke (Ft)
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Vállalkozási szerzõdés
Árvízvédelmi fal
építése

Magyar Köztársaság nevében a Honvédelmi
Minisztérium, képviseletében eljárva
Dr. Ruszin Romulusz ezredes (PRT
parancsok) és Kabul Ariana Engineering
Company képviseletében eljárva Mr. Haroon

20 340 $ 2011. december 27. 2011. december 27. 2012. február 03.

MH 54.Veszprém Radar Ezred

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója
Szerzõdés értéke

(nettó)
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

591-15/2011
Keretszerzõdés

Hús, hentesáru
(Veszprém)

Sió-Meat Kft. 11235354-2-14 10 000 000 2011. 12. 23. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

591-18/2011
Keretszerzõdés

Hús, hentesáru
(Kup, Juta, Medina,
Békéscsaba)

Pápai Hús 1913. Kft. 14495447-2-44 5 000 000 2011. 12. 23. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.
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Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója
Szerzõdés értéke

(nettó)
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási szerzõdés
SEL épületfelügyeleti
rendszer karbantartó
anyagok beszerzése

Siemens Zrt.
1143 Budapest, Gizella u. 51–57.
asz.: 10495892-2-44 cgjsz.: 01-10-041548

7 990 000 2011. 12. 16. 2011. 12. 16. 2012. 03. 31.

Szállítási szerzõdés
SEL villamos
karbantartó anyagok
beszerzése

VIV Zrt.
1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 21–23.
asz.: 12199341-2-42 cgjsz.: 01-10-043275

7 990 000 2011. 12. 09. 2011. 12. 09. 2012. 03. 31.

Szállítási szerzõdés
SEL légtechnikai
karbantartó anyagok
beszerzése

Lac-Coop Kft.
1188 Budapest, Lajos u. 53/B
asz.: 10942703-2-43 cgjsz.: 01-09-362175

6 000 000 2011. 12. 05. 2011. 12. 05. 2012. 03. 31.

Szállítási szerzõdés
SEL diesel
karbantartó anyagok
beszerzése

Cad-Server Kft.
2040 Budaörs, Gyár u.2.
asz.: 12301896-2-13 cgjsz.: 13-09-104817

5 000 000 2011. 12. 08. 2011. 12. 08. 2012. 03. 31.

Szolgáltatási
szerzõdés

SEL fagyálló csere
szolgáltatás

EMC Hungária Kft.
4031 Debrecen, Szoboszlói út 43/A
asz.: 13657406-2-09 cgjsz.:09-09-012249

6 365 000 2011. 12. 12. 2011. 12. 12. 2012. 04. 15.

MH 25. Klapka György Lövészdandár

A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya (száma) A szolgáltató neve (azonosítója)
A szerzõdés értéke

(nettó, E Ft)
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Árubeszerzés
Kéziszerszámok és szerszámgépek
beszállítása
(797-26/2011. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Förch Kft.
(10646270-2-07)

2 000–8 000 2011. 12. 22. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés
Karbantartó vegyi anyagok
beszállítása
(798-22/2011. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Förch Kft.
(10646270-2-07)

2 000–8 000 2011. 12. 22. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés

Fúró-, daraboló-, tisztító
szerszámok, kötõelemek és egyéb
rezsianyagok beszállítása
(799-22/2011. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Förch Kft.
(10646270-2-07)

2 000–8 000 2011. 12. 22. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.
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A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya (száma) A szolgáltató neve (azonosítója)
A szerzõdés értéke

(nettó, E Ft)
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szolgáltatás
Hidraulikus fékhengerek javítása,
felújítása
(803-25/2011. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Hidraulika-Motor
Kft. (11199740-2-11)

2 000–8 000 2011. 12. 22. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés

Alkatrészbeszerzés közúti
személyszállító gépkocsik üzemben
tartásához (796-21/2011. MH 25.
KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Lukács Kft.
(12571477-2-11)

2 000–8 000 2011. 12. 22. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Szolgáltatás
Fékjavítás, felújítás (800-22/2011.
MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Schmuck
Gusztáv e.v. (48451301-2-31)

2 000–8 000 2011. 12. 22. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Szolgáltatás
Buszok karbantartása és javítása
(802-23/2011. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; IK.
Jármûtechnika Kft. (11105240-2-07)

2 000–8 000 2011. 12. 22. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Szolgáltatás
Közúti személygépjármûvek
karbantartása, javítása
(8012-24/2011. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Autoring Kft.
(10446544-2-11)

2 000–8 000 2011. 12. 22. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés
Zöldség, gyümölcs, tojás
(793-26/2011. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Almagold
Zöldség-gyümölcs és Élelmiszer
Kereskedelmi Kft. (13161686-2-11)

2 000–8 000 2011. 12. 15. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés
Cukrászipari termékek
(785-23/2011. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Monopol-Vikor
Kft. (11472478-2-11)

2 000–8 000 2011. 12. 15. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés
Hús és hentesáru (783-24/2011. MH
25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Pápai Hús 1913
Kft. (14495447-2-44)

2 000–8 000 2011. 12. 16. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés
Baromfi termékek (782-25/2011.
MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Seafood Trade
Kft. (10529027-2-11)

2 000–8 000 2011. 12. 16. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés
Mirelit termékek (786-25/2011. MH
25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Seafood Trade
Kft. (10529027-2-11)

2 000–8 000 2011. 12. 16. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés
Kenyér és pékáru termékek
(791-23/2011. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Alba-Kenyér
Sütõipari Zrt. (11111702-2-07)

2 000–8 000 2011. 12. 14. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés
Ásványvíz és üdítõ termékek
(784-23/2011. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Univer Coop Zrt.
(11780153-2-03)

2 000–8 000 2011. 12. 20. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés
Fûszer termékek
(790-23/2011. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Univer Coop Zrt.
(11780153-2-03)

2 000–8 000 2011. 12. 20. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés
Csokoládé és müzli termékek
(789-26/2011. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Univer Coop Zrt.
(11780153-2-03)

2 000–8 000 2011. 12. 20. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés
Tej és tejtermékek (792-26/2011.
MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Sajt-Kalmár Kft.
(12683334-2-11)

2 000–8 000 2011. 12. 20. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.
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A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya (száma) A szolgáltató neve (azonosítója)
A szerzõdés értéke

(nettó, E Ft)
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Árubeszerzés
Egyszer használatos étkészletek
(788-23/2011. MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; PRODE-STYL
Kft. (12727427-2-41)

2 000–8 000 2011. 12. 19. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés
Tisztálkodó szerek (794-42/2011.
MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; PRODE-STYL
Kft. (12727427-2-41)

2 000–8 000 2011. 12. 19. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés
Tisztító szerek (794-41/2011. MH
25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; PRODE-STYL
Kft. (12727427-2-41)

2 000–8 000 2011. 12. 19. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Árubeszerzés
Író-, és irodaszer (758-19/2011.
MH 25. KGY LDD)

MH 25. KGY LDD; Prode-Styl Zrt..
(12727427-2-41)

2 000–8 000 2011. 12. 19. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya (száma) A szolgáltató neve (azonosítója)

A szerzõdés értéke
(E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Vállalkozási
szerzõdés

Ingatlanok karbantartása Bácsépítõ Kft. (11375742-2-03) 13 032 2011. 12. 21. 2011. 12. 21. 2012. 05. 30.

Vállalkozási
szerzõdés

G jelû gurulóút karbantartása Magyar Aszfalt Kft. (11705053-4-41) 5 499 2011. 12. 21. 2011. 12. 21. 2012. 05. 30.

Vállalkozási
szerzõdés

1/A zóna betonburkolatának
karbantartása

Magas- és Mélyépítõ Kft.
(11026572-2-03)

6 458 2011. 12. 21. 2011. 12. 21 2012. 05. 30.

Szállítási
szerzõdés

Hús- és hentesáru beszerzés Pápai Hús 1913 Kft. (19-09-510826) 9483 2011. december 20. 2012. január 01. 2012. december 31.

Szállítási
szerzõdés

Tej és tejtermék beszerzés Sajt-Kalmár Kft. (05-09-0090056) 5903 2011. december 20. 2012. január 01. 2012. december 31.

Szállítási
szerzõdés

Kenyér és pékárú beszerzés Szegedi Sütödék Kft. (01-09-687909) 8066 2011. december 20. 2012. január 01. 2012. december 31.

Szállítási
szerzõdés

Zöldség és gyümölcs beszerzés Bács-Zöldért Zrt. (03-10-100024) 7265 2011. december 20. 2012. január 01. 2012. december 31.
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A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya (száma) A szolgáltató neve (azonosítója)

A szerzõdés értéke
(E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási
szerzõdés

Üdítõ, ásványvíz beszerzés Akvizitor Kft. (16-09-0015-21) 5163 2011. december 20. 2012. január 01. 2012. december 31.

Szállítási
szerzõdés

Tisztító és tisztálkodási szer
beszerzés

Malen Kft. (03-09-100236) 5630 2011. december 20. 2012. január 01. 2012. december 31.

MH Logisztikai Ellátó Központ

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya (száma) A szolgáltató neve (azonosítója)

A szerzõdés értéke
(E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Vállalkozási
keretszerzõdés

RÁBA OTF nyomdai
elõkészítése

Rába Jármû és Busz Gyártó Kft
(RÁBA-JÁRMÛ) 11866536-2-08

10 150 2012. 1. 5 2012. 1. 5. 2012. 6. 30.

Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Beszerzési Igazgatóság

A szerzõdés megnevezése
(típusa)

A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ fél neve, azonosítója* A szerzõdés értéke
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma**

Szállítási szerzõdés Titkosított bértasak beszerzése Eurotronik Zrt., 200006 14 997 019 Ft 2011. 12. 23. 2011.12.23 2011. 12. 27.

Szállítási szerzõdés

Vörösiszap katasztrófával
kapcsolatos anyagok,
eszközök beszerzése –
Szûrõvizsgálattal kapcsolatos
anyagok eszközök beszerzése

Foton Kft. 7 676 338 Ft 2011. 12. 20. 2011. 12. 20. 2012. 01. 20.

Szállítási
keretszerzõdés

Intraaortikus ballonpumpa
(ballon szett)

Biomedica Hungária Kft. 20 677 000 Ft 2011. 12. 12. 2011. 12. 12. 2012. 05. 31.
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A szerzõdés megnevezése
(típusa)

A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ fél neve, azonosítója* A szerzõdés értéke
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma**

Megbízási szerzõdés

Kiemelt fontosságú élõhelyek
és fajok helyreállítása
és megõrzése a Kelet-Bakony
térségben címû
LIFE+ pályázat
(referenciaszám: LIFE07
NAT/H/000321)megvalósításá
hoz kapcsolódóan,
LIFE+ Kelet-Bakony projekt
projekt menedzseri
feladatainak ellátása

Lábodi Consulting Tanácsadó
Kft.Adószám: 14664924-2-20

19 041 000 Ft 2011. 12. 19. 2011. 12. 19. 2014. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Drogreagensek beszerzése Aquaspectr Kft. 7 919 816 Ft 2011. 12. 28. 2011. 12. 28. 2012. 01. 15.

Vállalkozási
„Orvos-felelõsségbiztosítás
beszerzése a HM-MH részére”

Groupama Garancia Biztosító Zrt. 7 050 000 Ft 2011. 12. 28. 2011. 12. 28. 2012. 03. 31.

Szolgáltatási
szerzõdés

A HM és MH intézményeinél,
katonai szervezeteinél
telepített üzemanyag
monitoring rendszer
szervizelése, karbantartása
2011–2012.

AVIS-Ignis Kft.
2230 Gyömrõ Andrássy u.31.

90 320 000 Ft 2011. 12. 01. 2011. 12. 01. 2012. 12. 31.

* Gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzék szám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.
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MH Geoinformációs Szolgálat
t á j é k o z t a t ó j a

A 2011-ben megjelent fõnökségi kiadványok és szolgálati könyv árai

Fsz. Nyt. szám/ cikkszám Cím Ár

1. 237/431 A Magyar Honvédség fõbb haditechnikai eszközei 2 000

2. 179/19 Magyar Honvédség Központi Doktrínális Adattár 2011 1 950

3. 13/711 Szakutasítás a meteorológiai támogatás végrehajtására 900

4. 4/353 Kiképzési program az MH Ludovika Zászlóalj honvéd tisztjelöltjei részére 2 800

5. 1267/204 Afganisztán kézikönyv 4 400

6. 21/380
Szakutasítás a Magyar Honvédség robbanóanyag keresõ szolgálati kutyaállománya kiképzésére,
ellátására és a szolgálat szabályozásáról

1200

7. Ált/40-hez
A Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzatának egységes szövegszerkezetbe
foglalt 1. és 2. számú módosítása

500

A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének
k ö z l e m é n y e

az illetékességébe tartozó Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történõ felvételre,
illetve meghosszabbításra beérkezõ pályázatokat értékelõ Bírálóbizottság összetételének,

valamint a 2011. évben beérkezett és elbírált pályázatok eredményei alapján
a HM Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék egységes szerkezetben történõ közzétételérõl

Az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnö-
ki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
6. § (1) bekezdése szerinti, a honvédelmi miniszter illetékességébe tartozó Országos szakmai szakértõi és az Országos
szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történõ felvételre beérkezõ pályázatokat értékelõ Bírálóbizottság összetétele 2012.
január 1-jétõl:

Elnök: Oravecz László mk. alezredes;
Titkár: Tircsi Hajnal alezredes;
Tagok: Eckhardt Zoltán mk. alezredes;

Papp Zoltán mk. alezredes;
dr. Kis Attiláné.

E közleménnyel kiadott Melléklet egységes szerkezetben tartalmazza a HM Országos szakmai vizsgaelnöki névjegy-
zékben nyilvántartott, a 2011. évben a nyilvántartását meghosszabbított, valamint felvett személyeket.

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

A honvédelemért felelõs miniszter felelõsségi körét illetõ „19. Egyéb szolgáltatások” szakmacsoportba tartozó szakképesítések
Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéke

Sor-
szám

Név Szakképesítés (– ágazat, szakirány) Lakcím Munkahely

1. Antal Mihály alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – hadtáp ágazat,
ruházati ellátó

8142 Úrhida,
Kishegyi u. 14.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Hadtápfõnökség,
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

2. Bak Róbert mk. alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – híradó; –
repülésbiztosító ágazat; Honvéd zászlós szakképesítés
– híradó és informatikai ágazat

6000 Kecskemét,
Március 15. u. 80. I/33.

MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis,
6004 Kecskemét, Reptéri út 4.

3. Balázs Árpád õrnagy Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli ágazat
2022 Tahitótfalu,
Mátyás király u. 88.

Nemzeti Biztonsági Felügyelet,
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/B

4. Balogh László alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – mûszerész
ágazat, rakétamûszerész

8220 Balatonalmádi,
Rákóczi Ferenc utca 37. 1/6.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

5. Debreczeni Albert õrnagy
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat, harckocsizó, könnyûlövész Honvéd zászlós
szakképesítés – parancsnoki ágazat

6800 Hódmezõvásárhely,
Ipoly utca 48. fszt.1.

HVK Kiképzési Csoportfõnökség,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

6. Eckhardt Zoltán mk. alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat, tüzér; Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

7753 Szajk,
Ady Endre utca 22/4.

HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

7. Dr. Eleki Zoltán alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat

2000 Szentendre,
Dózsa György út 11/B

HVK Kiképzési Csoportfõnökség,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

8. Erdõdi Zsolt alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – hadtáp ágazat,
élelmezési ellátó

8145 Nádasdladány,
Virág u. 2.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Hadtápfõnökség;
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

9. Farkas János alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat, légvédelmi rakéta- és tüzér; Honvéd zászlós
szakképesítés – parancsnoki ágazat

8053 Bodajk,
Tópart utca 5.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Hadmûveleti Fõnökség,
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út. 1–3.

10. Fricz István okl. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – szerelõ ágazat,
gépjármû- és harcjármû szerelõ; Honvéd zászlós
szakképesítés – haditechnikai ágazat, páncélos és
gépjármû technika

8200 Veszprém,
Vécsey Károly u. 2/A II./4.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

11. Horváth Zoltán okl. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – szerelõ ágazat,
gépjármû- és harcjármû szerelõ; Honvéd zászlós
szakképesítés – haditechnikai ágazat, páncélos és
gépjármû technika

8200 Veszprém,
Vécsey Károly u. 7.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.
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Sor-
szám

Név Szakképesítés (– ágazat, szakirány) Lakcím Munkahely

12. Hajzer Miklós ezredes Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli ágazat
8000 Székesfehérvár,
Jancsár u. 21. fszt. 2.

HVK Híradó, Informatikai
és Információvédelmi Csoportfõnökség,
1135 Budapest, Lehel út 33–35.

13. Ivanics József nyá. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – szerelõ ágazat,
mûszakigép-szerelõ; – parancsnoki ágazat, mûszaki;
Honvéd zászlós szakképesítés – haditechnikai ágazat,
mûszaki gép technikus

8142 Úrhida,
Petõfi Sándor u. 66/A

Nyugállományú katona,
MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

14. Kárándi Zsolt mk. õrnagy
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – mûszerész
ágazat, lokátor mûszerész

2120 Dunakeszi,
Stromfeld Alfréd u. 36/2.

HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

15. Kása Tibor alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat, könnyûlövész

8000 Székesfehérvár,
Csitári G. Emil u. 1. 2/3.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Szárazföldi Hadmûveleti és Kiképzési
Fõnökség,
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

16. Kecskés József Zsolt mk. alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat, harckocsizó, könnyûlövész Honvéd zászlós
szakképesítés – parancsnoki ágazat

6500 Baja,
Deák Ferenc u. 19/A.

HVK Kiképzési Csoportfõnökség,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

17. Király Ernõ Péter mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – szerelõ ágazat,
gépjármû- és harcjármû szerelõ; Honvéd zászlós
szakképesítés – haditechnikai ágazat, páncélos és
gépjármû technika

2067 Szárliget,
Liliom út 14/A

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal,
1135 Budapest, Lehel út 35–37.

18. Király István alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat, könnyûlövész; Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

2016 Leányfalú,
Kemping u. 29.

HVK Kiképzési Csoportfõnökség,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

19. Kovács Rezsõ nyá. alezredes Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli ágazat
1181 Budapest,
Üllõi út 365. TT/2

Nyugállományú katona, Nemzeti Biztonsági
Felügyelet,
024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/B

20. Kovács Sándor õrnagy
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat, könnyûlövész

2896 Szomód,
Kossuth L. u. 53.

HVK Kiképzési Csoportfõnökség,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

21. Lopocsi István nyá. mk. alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – szerelõ ágazat,
fegyvermûszerész; Honvéd zászlós szakképesítés –
haditechnikai ágazat, fegyverzettechnikai technikus

2000 Szentendre,
Rózsa köz 3/2.

Nyugállományú katona

22. Marton Csaba nyá. mk. ezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés –
rádióelektronikai felderítõ ágazat; Honvéd zászlós
szakképesítés – biztonsági ágazat, rádióelektronikai
felderítõ

1087 Budapest,
Százados út 51–65. A/B IV/13.

Nyugállományú katona

23. Menyhárt Ferenc mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – vegyivédelmi
technikai üzemeltetõ ágazat; – parancsnoki ágazat,
ABV védelmi; Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat, vegyivédelmi

1172 Budapest,
Delelõ u. 10.

HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.
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Sor-
szám

Név Szakképesítés (– ágazat, szakirány) Lakcím Munkahely

24.
Miskolczi József okl. mk.
alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat, elektronikai hadviselés; Honvéd zászlós
szakképesítés – biztonsági ágazat, rádióelektronikai
felderítõ

1087 Budapest,
Százados út 51–65. E ép. B lh. I/4.

HVK Felderítõ Csoportfõnökség,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

25. Mogyoró László õrnagy
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – hadtáp ágazat,
üzemanyag ellátó

2060 Bicske,
Csákvári út 13.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Hadtápfõnökség,
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

26. Nagy István nyá. alezredes Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli ágazat
5000 Szolnok,
Nagy Imre krt. 1. 6/34.

Nyugállományú katona

27. Nyulászi Tamás százados
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat, felderítõ; Honvéd zászlós szakképesítés –
biztonsági ágazat, katonai felderítõ

2119 Pécel,
Galagonya u. 6/A.

HVK Felderítõ Csoportfõnökség,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

28. Oszlánszki Béla alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat, könnyûlövész; Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat, vezénylõ zászlós; hadmûveleti és
kiképzési beosztott

8100 Várpalota,
Rákóczi u. 20. 2/9.

MH Bakony Harckiképzõ Központ,
8100. Várpalota, Árpád utca 1.

29. Papp Zoltán alezredes Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – híradó ágazat
1101 Budapest,
Hungária krt. 5–7. 6. ép. 10/4.

HVK Híradó, Informatikai
és Információvédelmi Csoportfõnökség,
1135 Budapest, Lehel út 33–35.

30. Piros Ottó mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – szerelõ ágazat,
gépjármû- és harcjármû szerelõ; Honvéd zászlós
szakképesítés – haditechnikai ágazat, páncélos és
gépjármû technika

8200 Veszprém,
Hársfa u. 5.

MH Logisztikai Ellátó Központ,
1163 Újszász utca 37–39

31. Dr. Szabó András mk. alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés katonai
informatikai-rendszer üzemeltetõ ágazat, katonai
informatikai-rendszer üzemeltetõ

2151 Fót,
Alagi u. 61.

HVK Híradó, Informatikai és
Információvédelmi Csoportfõnökség,
1135 Budapest, Lehel út 33–35.

32. Szalay Zoltán nyá. ezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat; Honvéd zászlós szakképesítés – parancsnoki
ágazat

2000 Szentendre,
Rózsa köz 3/1. 2/5.

Nyugállományú katona

33. Szécsi János õrnagy Honvéd zászlós szakképesítés – ügyviteli ágazat
2101 Veresegyháza,
Lehár Ferenc köz 19.

HVK Híradó, Informatikai
és Információvédelmi Csoportfõnökség,
1135 Budapest, Lehel út 33–35.

34. Stoszek János mk. õrnagy

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – szerelõ ágazat,
gépjármû- és harcjármû szerelõ; Honvéd zászlós
szakképesítés – haditechnikai ágazat, páncélos és
gépjármû technikus

8000 Székesfehérvár,
Püspök kertváros 16.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

35. Takács Gábor alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – hadtáp ágazat,
élelmezési ellátó

2545 Dunakeszi,
Jókai u. 10.

HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.
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Sor-
szám

Név Szakképesítés (– ágazat, szakirány) Lakcím Munkahely

36. Takács Imre nyá. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – szerelõ ágazat,
gépjármû- és harcjármû szerelõ, mûszakigép-szerelõ;
Honvéd zászlós szakképesítés – haditechnikai ágazat,
páncélos és gépjármû technika, mûszaki gép technikus

2000 Szentendre,
Rózsa köz 3/5.

Nyugállományú katona

37. Tábi Levente mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – szerelõ ágazat,
mûszakigép-szerelõ; – parancsnoki ágazat, mûszaki;
Honvéd zászlós szakképesítés – haditechnikai ágazat,
mûszaki gép technikus

8072 Söréd,
Jókai utca 3.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

38. Tánczos Attila nyá. alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat; Honvéd zászlós szakképesítés – parancsnoki
ágazat

1135 Budapest,
Hun u. 15. II/1.

Nyugállományú katona

39. Tóth Zoltán mk. nyá. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – szerelõ ágazat,
gépjármû- és harcjármû szerelõ; Honvéd zászlós
szakképesítés – haditechnikai ágazat, páncélos és
gépjármû technika

2851 Környe,
Feszty Árpád út 25.

Nyugállományú katona
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal,
1135 Budapest, Lehel út 35–37.

40. Török Péter alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat, könnyûlövész; Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat

8000 Székesfehérvár,
Dr. Koch László u. 10. 1/1.

HVK Kiképzési Csoportfõnökség,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

41. Urbán György nyá. mk. alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – híradó; –
katonai informatikai rendszer-üzemeltetõ ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és informatikai
ágazat

3200 Gyöngyös,
Zalár József u. 37.

Nyugállományú katona
HM Védelmi Hivatal,
1055 Budapest, Balaton u. 7–11.

42. Vámosi Zsolt mk. õrnagy
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés szerelõ ágazat,
fegyvermûszerész

8051 Sárkeresztes,
Bem u. 5.

MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
Haditechnikai Fõnökség,
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 2–6.

43.
Zakar Zoltán András nyá. mk.
alezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – híradó ágazat;
Honvéd zászlós szakképesítés – híradó és informatikai
ágazat

1087 Budapest,
Százados út 51–65. A/B II/7.

Nyugállományú katona

44. Zelenák János ezredes

Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – vegyivédelmi
technikai üzemeltetõ ágazat; – parancsnoki ágazat,
ABV védelmi; Honvéd zászlós szakképesítés –
parancsnoki ágazat, vegyivédelmi

1148 Budapest,
Adria sétány 1/A II. 24.

HVK Személyügyi Csoportfõnökség,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

45. Zsiros Sándor mk. alezredes
Honvéd tiszthelyettes I. szakképesítés – parancsnoki
ágazat, mûszaki

2162 Õrbottyán,
Erkel Ferenc út 1/B

HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


