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HATÁROZATOK

A honvédelmi miniszter
2/2012 (HK 3.) HM

h a t á r o z a t a
a rendszeresítésre kerülõ egészségügyi

és ruházati szakanyagokról,
valamint különbözõ haditechnikai eszközökrõl

A Rendszeresítési Bizottság javaslatának figyelembe
vételével az alábbi egészségügyi és ruházati szakanyagok,
valamint haditechnikai eszközök rendszeresítését rende-
lem el:

1. Személyi radiotoxikológiai egységkészlet
Rendeltetése:
A radioizotópos expozíciót követõ, lehetõ legrövidebb

idõn belüli dekorporációs eljárások megkezdésének bizto-
sítása az elsõ egészségügyi ellátási szinten.

2. IH-111 radiológiai élelmiszer szennyezettség vizs-
gáló mûszer tábori (T) és labor (L) változatai

Rendeltetése:
Nukleáris veszélyhelyzetben tábori, illetve laboratóriu-

mi körülmények között a radioaktív szennyezõdés detek-
tálása, kiértékelése a folyékony és szilárd (homogenizált)
élelmiszerekben, valamint az ivóvízben, a vizsgált anyag
fogyaszthatóságának megállapítása érdekében.

3. Honvéd tisztjelölti díszöltözet
/Cikkei:
– hallgatói férfi és nõi díszzubbony,
– nyakgallér,
– évfolyamjelzõ a díszzubbonyra,
– hallgatói díszcsákó (csákórózsát és csákódíszt is bele-

értve)./
Rendeltetése:
Az MH Ludovika Zászlóalj (MH LZ) másod-, harmad-

és negyedévfolyamos honvéd tisztjelölti állományának a
viselete nemzeti és állami ünnepeken, a tisztavatáson, a
Ludovika Fesztiválon, a Magyar Honvédség és az egyetem
kiemelkedõ katonai-, oktatási-, társadalmi- és kulturális
rendezvényein, valamint az MH LZ parancsnokának külön
engedélye alapján, családi eseményeken.

4. 9 mm GLOCK-17 típusú pisztoly és hozzávaló té-
põzáras hevederöv

A pisztoly rendeltetése:
Maximum 50 méteres lõtávolságon belül a rajtaütés, az

önvédelem, valamint a közelharc fegyvereként, másodla-
gos (önvédelmi) alkalmazásra szolgál.

A tépõzáras hevederöv rendeltetése:
A gyakorló nadrág deréksávjába fûzhetõen tartja a nad-

rágot és egyidejûleg alkalmas különbözõ felszerelési esz-

közök tokjainak elhelyezésére, megtartására. A tépõzáras
kivitel következtében az övre a szélességéhez szorosan il-
leszkedõ tokok csúsztatással is felhelyezhetõk, tekintettel
arra, hogy az övrõl az övcsat a tépõzár segítségével eltávo-
lítható.

5. PLGR 96 GPS vevõ készülék
Rendeltetése:
Nagypontosságú helyzet-, magasság, sebesség és idõ

adatok gyors meghatározása a földi tájékozódási és navi-
gációs feladatok végrehajtása érdekében.

6. DAGR Rockwell GPS vevõ berendezés
Rendeltetése:
Nagypontosságú helyzet, magasság, sebesség és idõ

adatok gyors meghatározása a földi tájékozódási és navi-
gációs feladatok végrehajtása érdekében.

7. AN/AVS-9 típusú binokuláris éjjellátó készülék
Rendeltetése:
Az éjszakai repülések során a helikopter-személyzet lá-

tási körülményeinek a javítása.

8. AN/PVS-7D binokuláris éjjellátó készülék
Rendeltetése:
A kézben tartható, fejre vagy sisakra szerelhetõ éjjellátó

készülék lehetõvé teszi éjszaka a terep kis távolságú meg-
figyelését, a menet végrehajtását, térképolvasást, továbbá
a binokuláris kialakítása miatt gépjármûvezetést és hold-
fény vagy csillagfény megvilágítás mellett egyéb felada-
tok végrehajtását is.

9. AN/PAS-13C (V2) hõkamerás irányzék
Rendeltetése:
Az M4 és M4A1 karabély, M16 puska, M240 géppuska,

valamint M249 könnyû géppuska hatékony alkalmazható-
sága érdekében kiegészítõ eszközként szolgál az ellensé-
ges célok észleléséhez, megfigyeléséhez és leküzdésük
elõsegítéséhez. a nap bármely szakaszában, bármely idõjá-
rási körülmények között.

10. EURO-4 környezetvédelmi kategóriájú motorral
szerelt RÁBA H18.240 típusú katonai terepjáró bázis-
jármûvek különbözõ felépítményekkel szerelt változa-
tokban:

– RÁBA H18.240 DAE-101 típusú katonai terepjáró
bázisjármû

Rendeltetése:
Szabványos ISO 10’ befoglaló méretû (híradó-informa-

tikai HIK/G, és rádióállomás PK1/G) konténer szállítása;
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– RÁBA H18.240 DAE-102 típusú, Palift
T13-01-L4750 változatú cserélõ-rakodó berendezéssel
szerelt katonai terepjáró bázisjármû

Rendeltetése:
Szabványos ISO 10’ befoglaló méretû konténer, vala-

mint ISO 10’befoglaló méretû cserefelépítmény (sík és
ponyvás plató) fel és lerakodása, illetve szállítása;

– RÁBA H18.240 DAEL-101 típusú katonai terepjá-
ró bázisjármû

Rendeltetése:
Platós kialakítású, ADR-FL kivitelben szállított vegyi-

védelmi mentesítõ és egyéb veszélyes anyagok szállítása;
– RÁBA H18.240 DAEL-102 típusú katonai terepjá-

ró gépjármû
Rendeltetése:
Platós kialakítású, katonai szakanyagok, szakfelszerelé-

sek és egységrakományok szállítása;
– RÁBA H18.240 DAEL-105 típusú Palfinger PK

11001 változatú önrakodó darus emelõ berendezéssel
szerelt katonai terepjáró bázisjármû

Rendeltetése:
Platós kialakítású, katonai szakanyagok, szakfelszerelé-

sek és egységrakományok fel és lerakodása, illetve szállí-
tása.

11.MERCEDES-BENZ G270 CDI BA9 (EURO-3) és
MERCEDES-BENZ G280 CDI BA9 (EURO-4) típusú
katonai terepjáró sebesültszállító bázisjármûvek

Rendeltetése:
A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél jelentkezõ

harctéri sebesült személyi állomány magasabb szintû
egészségügyi ellátása, valamint magasabb egységszintû
egészségügyi ellátást biztosító helyre (ROLE-2) történõ
szállítása, opcionálisan 4 fõ fekvõ, 2 fõ fekvõ és 2 fõ ülõ,
vagy 4 fõ ülõ testhelyzetében. (Személyzet: 1+2 fõ)

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
3/2012 (HK 3.) HM
h a t á r o z a t a

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos
Kutatóhely minõsítésérõl

A honvédelmi tárca szervezeteinél végzendõ tudomá-
nyos tevékenységrõl szóló 556/598. HM irányelv III. feje-
zet (A tudományos tevékenység rendszere) 1. pontja (A tu-
dományos kutatás) alapján a Katonai Nemzetbiztonsági

Szolgálatot (a továbbiakban: KNBSZ) 2012. február 14-i
hatállyal tudományos kutatóhellyé minosítem (a továb-
biakban: Kutatóhely).

Figyelemmel az irányelv további rendelkezéseire, a
KNBSZ funkcionális feladatai mellett ellátja a katonai
nemzetbiztonsági és a katonai biztonságpolitikai informá-
ció, a biztonság és kiber védelem, valamint a technikai fel-
derítés szakterületén a kutatómunkát és a szakértõi tevé-
kenységet. Részt vesz a katonai és polgári általános és
nemzetbiztonsági oktatásban, valamint a PhD képzésben.

A tevékenysége során a kutatások eredményességének
növelése, a képzés színvonalának emelése érdekében
együttmûködést folytathat hazai és külföldi katonai és pol-
gári kutatóintézetekkel, felsõoktatási intézményekkel,
szervezetekkel.

A Tudományos Kutatóhely:

Elnöke: Kovács József altábornagy
Titkára: Dr. Kobolka István ezredes

A Kutatóhely az új kutatási eredményeket – a lehetõsé-
geket figyelembe véve – írott és elektronikus formában
hozzáférhetõvé teszi tudományos kiadványaiban, konfe-
renciákon.

A Kutatóhely Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
részletesen rögzíti feladatait, szervezeti felépítését, ame-
lyet a KNBSZ fõigazgatója hagy jóvá.

A Kutatóhely tudományos tevékenységéhez (tudo-
mányszervezés, kutatás-fejlesztés, információ ellátás, ki-
adványozás, képzés, pályázatok stb.) szükséges anyagi
(pénzügyi) forrásokat a KNBSZ részére meghatározott
költségvetési elõirányzatból kell biztosítani.

A megvalósítandó kutatási feladatokat és eredményeket
a fõigazgató útján közvetlenül irányítom.

A korábban kiadott 43/1999. (HK 16.) HM határozat és
a 74/2002. (HK 28.) HM határozat hatályát veszti.

Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
4/2012. (I. 27.) HM

u t a s í t á s a
egyes HM utasítások hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés g) pontja alapján egyes honvédelmi mi-
niszteri utasítások hatályon kívül helyezésérõl a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Hatályát veszti
a) a Honvédelmi Minisztérium Informatikai és Hírköz-

lési Alkalmazási Bizottság létrehozásáról szóló 5/2004.
(HK 2.) HM utasítás;

b) az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendé-
szeti és Vasút-egészségügyi Központ) fõigazgatói, gazda-
sági igazgatói, valamit osztályvezetõ fõorvosi beosztásai-
nak betöltésére kiírt pályázatok elbírálását elõkészítõ Vé-
leményezõ Bizottságainak kijelölésérõl szóló 44/2007.
(HK 9.) HM utasítás;

c) a Magyar Köztársaság 2011. elsõ félévi soros EU-el-
nökségére történõ felkészülés elõkészítésének tárcaszintû
feladatairól szóló 65/2007. (HK 12.) HM utasítás;

d) a tárgyévben üres beosztások betöltésére kiírt pályá-
zatok bírálóbizottságáról szóló 74/2007. (HK 13.) HM uta-
sítás;

e) a Honvédelmi Minisztérium Kormányzati Negyeddel
kapcsolatos irányítási és koordinációs feladatainak ellátá-
sáról szóló 115/2007. (HK 20.) HM utasítás;

f) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorhe-
lyettesi, dékáni, gazdasági igazgatói munkaköreinek be-
töltésére kiírt pályázatok elbírálását elõkészítõ Vélemé-
nyezõ Bizottság kijelölésérõl szóló 30/2008. (HK 7.)
HM utasítás;

g) a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központ osztályvezetõ fõorvosi, osztályvezetõi beosztása-
inak, munkaköreinek betöltésére kiírt pályázatok elbírálá-
sát elõkészítõ véleményezõ bizottság kijelölésérõl szóló
64/2008. (HK 14.) HM utasítás;

h) a vilniusi helikopterfelajánláshoz kapcsolódó felada-
tok végrehajtásáról szóló 89/2008. (HK 17.) HM utasítás;

i) a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központ fõgyógyszerészi munkakörének betöltésére kiírt
pályázat elbírálását elõkészítõ véleményezõ bizottság ki-
jelölésérõl szóló 27/2009. (IV. 15.) HM utasítás;

j) a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központ I. sz. sebészeti osztály osztályvezetõ fõorvosi
munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálását elõké-
szítõ véleményezõ bizottság kijelölésérõl szóló 61/2009.
(VII. 17.) HM utasítás;

k) a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központ Fül-, orr-, gége-, fej- és nyaksebészeti Osztály
osztályvezetõ fõorvosi munkakörének betöltésére kiírt pá-
lyázat elbírálását elõkészítõ véleményezõ bizottság kijelö-
lésérõl szóló 78/2009. (IX. 16.) HM utasítás;

l) a Honvédelmi Minisztérium fejezet Feladatrendje és
Egységes Védelmi Szakfeladatrendszere alkalmazásáról
és karbantartásáról szóló 85/2009. (X. 30.) HM utasítás;

m) a Többnemzeti Integrált Üzemanyag-ellátó Alegy-
ségben történõ szerepvállalás lehetõségeit vizsgáló bizott-
ság létrehozásáról szóló 96/2009. (XII. 4.) HM utasítás;

n) a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központ Kórház-higiéniai Osztály osztályvezetõi munka-
körének betöltésére kiírt pályázat elbírálását elõkészítõ vé-
leményezõ bizottság kijelölésérõl szóló 17/2010. (I. 29.)
HM utasítás;

o) a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum, Hadtörténeti Múzeum igazgatói (fõig.-h.) be-
osztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálását elõkészítõ
véleményezõ bizottság kijelölésérõl szóló 29/2010. (III. 5.)
HM utasítás;

p) a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár és Irattár igazgatói
(fõig.-h.) beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálá-
sát elõkészítõ véleményezõ bizottság kijelölésérõl szóló
30/2010. (III. 5.) HM utasítás.

2. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
5/2012. (I. 27.) HM

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

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján – figyelemmel a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. tör-
vény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. §-ára, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem létrehozásáról szóló 1278/2010.
(XII. 15.) Korm. határozatban, továbbá a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendé-
szeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII.
törvényben foglaltakra – a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, valamint közvetlen irányítása alá tartozó
szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség katonai szer-
vezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerveze-
tek) terjed ki.

2. §

(1) A tisztképzés rendszerének korszerûsítésével össze-
függõ feladatok koordinálására, a honvédelmi miniszter
fenntartói jogkörének a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Fenntartói Testületében (a továbbiakban: FT) történõ kép-
viseletére, a honvédelmi nevelés programjának irányításá-
ra, valamint a honvédelmi ágazat humánstratégiájával
összefüggõ programok, az új életpályamodell kidolgozá-
sának és végrehajtásának irányítására a Ksztv. 38. § (2) be-
kezdés b) pontja alapján dr. Szarka Gábor Leventét, a HM
kabinetfõnökét miniszteri biztossá nevezem ki.

(2) A miniszteri biztos e tevékenységét 2012. február
1-jével kezdõdõen hat hónap idõtartamra látja el.

3. §

(1) A miniszteri biztos
a) képviseli a honvédelmi minisztert az FT-ben, vala-

mint ellátja az FT ügyvivõi feladatait;

b) koordinálja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenn-
tartói irányításával összefüggõ tárcaszintû döntések elõké-
szítését;

c) koordinálja és irányítja a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem létrehozásáról szóló 1278/2010. (XII. 15.) Korm.
határozat 12. pontjával összefüggõ tárcaszintû feladatok
végrehajtását;

d) irányítja és felügyeli a honvédelmi nevelés program-
jának kidolgozását;

e) koordinálja és irányítja a honvédelmi ágazat humán-
stratégiájával összefüggõ programok, valamint az új élet-
pályamodell kidolgozását és szakmai szintû végrehajtását.

(2) A miniszteri biztos feladatai végrehajtása érdekében
közremûködik az FT munkájában, együttmûködik a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetemmel, emellett az érintett HM
szervekkel és szervezetekkel folyamatos kapcsolattartás-
ra, információ bekérésére, koordinációs munka végzésére,
továbbá a végrehajtás irányítására, felügyeletére jogosult.

(3) A miniszteri biztos a honvédelmi szervezetekkel tör-
ténõ konzultációra, információ gyûjtésére, közvetlen be-
kérésére, valamint a más miniszterekkel együttesen ki-
adásra kerülõ normatív szabályozók elõkészítése érdeké-
ben más minisztériumokkal együttmûködésre jogosult.

(4) A miniszteri biztos az (1) bekezdésben meghatáro-
zott feladatkörében eljárva tárcaközi egyeztetések lefoly-
tatására és az érdekvédelmi szervekkel történõ tárgyalásra
jogosult.

4. §

Jelen utasításban meghatározott feladatait a miniszteri
biztos aláírási joggal látja el.

5. §

A miniszteri biztos tevékenységérõl a HM közigazga-
tási államtitkára útján kéthavonta jelentést terjeszt fel a
honvédelmi miniszternek, amelyet tájékoztatásul megküld
a Honvéd Vezérkar fõnökének.

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
6/2012. (II. 2.) HM

u t a s í t á s a
a közalkalmazottak részére biztosítható

2%-os mértékû keresetkiegészítés
2012. évi felszámításáról és felhasználásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés g) pontja alapján – figyelemmel a Ma-
gyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvényre és a Honvédségi Dolgo-
zók Szakszervezetével folytatott egyeztetésre – a közal-
kalmazottak részére történõ 2%-os mértékû keresetkiegé-
szítés 2012. évi biztosításáról a következõ

utasítást

adom ki.

1. §

(1) Az utasítás hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak ki-
vételével – a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezeteknél, a
Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára által
felügyelt szervezetnél, valamint a Magyar Honvédség ka-
tonai szervezeteinél (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezet) foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.

(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki
a) az ágazathoz tartozó, közoktatási tevékenységet vég-

zõ szervezetnél jogviszonyban álló,
b) az idõszaki fõ- és részfoglalkozású béralap terhére

foglalkoztatott, valamint
c) a közalkalmazotti jogviszony megszûnése miatt a

munkavégzés alól mentesített
közalkalmazottakra.

2. §

(1) A keresetkiegészítési keretbõl a jogosult közalkal-
mazottak részére – a 2011. december havi fizetési fokozat
szerinti illetmény és a besorolás szerinti rendszeres illet-
ménypótlékok 2%-ának megfelelõ összegû – kötelezõ kere-
setkiegészítést kell megállapítani.

(2) A keresetkiegészítési keretbõl az év során képzõdõ
megtakarítást az állományilletékes parancsnoknak – a
Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének helyi szerveze-
tével egyeztetve – a 2012. november havi illetmény folyó-
sításával egyidejûleg, differenciált mértékû keresetkiegészí-

tés megállapítására kell felhasználnia. A differenciált kere-
setkiegészítés a honvédelmi szervezet bármely, jogosult
közalkalmazottja részére biztosítható.

(3) A keresetkiegészítést az egyéb jogcímen megálla-
pított keresetkiegészítéstõl külön kell kezelni és nyilván-
tartani.

3. §

(1) A keresetkiegészítési keretbõl – az évközbeni jogvi-
szony-megszüntetés esetén – kizárólag az ideiglenes jegy-
zékrõl kiválók részére megállapított kötelezõ keresetki-
egészítés összegét kell a Honvédelmi Minisztérium Köz-
gazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH)
részére visszajelenteni.

(2) A keresetkiegészítési keretet 2012. december 31-ig
teljes mértékben fel kell használni. A keresetkiegészítési
keretbõl a honvédelmi szervezetek között átcsoportosítás
nem hajtható végre.

4. §

(1) A keresetkiegészítés megállapítására parancsban
(határozatban) kell intézkedni.

(2) A közalkalmazottat a keresetkiegészítés összegének
változásáról írásban tájékoztatni kell.

5. §

(1) A keresetkiegészítés megállapítását úgy kell végre-
hajtani, hogy a 2012. január havi keresetkiegészítések je-
len utasítás szerint megállapított összegben kerüljenek fo-
lyósításra.

(2) A honvédelmi szervezetek a 2012. évi keresetkiegé-
szítési keretet a HM KPH rendelkezése szerint igényel-
hetik.

6. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1-jétõl kell al-
kalmazni.

(2) Ez az utasítás 2012. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
7/2012. (II. 2.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi miniszter éves értékelõ

és feladatszabó vezetõi értekezlete
elõkészítésének és végrehajtásának feladatairól

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) pontjában meghatározott hatáskörömben
eljárva a következõ

utasítást

adom ki.

1. §

Az utasítás hatálya a honvédelmi miniszteri éves fel-
adatszabó vezetõi értekezlet elõkészítésében és végrehaj-
tásában érintett honvédelmi minisztériumi (a továbbiak-
ban: HM) szervekre, szervezetekre, a honvédelmi minisz-
ter közvetlen irányítása alá tartozó szervezetre, a honvé-
delmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) hadrendje szerinti szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) A honvédelmi miniszter HM II. objektumban 2012.
február 23-án végrehajtásra kerülõ éves értékelõ és fel-
adatszabó vezetõi értekezlete (a továbbiakban: értekezlet)
elõkészítésére munkacsoportot jelölök ki.

(2) A munkacsoport vezetõje a HM Tervezési és Koor-
dinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF) fõosztály-
vezetõje, helyettese a Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda (a
továbbiakban: HVK VKI) irodavezetõje.

(3) A munkacsoport tagjai:
a) a HM TKF fõosztályvezetõje,
b) a HVK VKI irodavezetõje,
c) a HM Sajtóiroda (a továbbiakban: HM SI) sajtófõnöke,
d) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiak-

ban: HVK LCSF) csoportfõnöke (HM II. objektum pa-
rancsnok),

e) a HM Protokoll Rekreációs és Kulturális Fõigazgató-
ság (a továbbiakban: HM PRKF) fõigazgatója,

f) az MH Honvédkórház (a továbbiakban: MH HK) pa-
rancsnoka (MH egészségügyi fõnök),

g) az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD)
parancsnoka,

h) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiak-
ban: KNBSZ) fõigazgatója

által kijelölt személy (személyek).
(4) A kijelölt személy (személyek) nevét a szervezetek

vezetõi a HM TKF-re ezen utasítás közzétételét követõ
2. napig megküldik.

3. §

(1) A HM TKF fõosztályvezetõje:
a) az értekezlet helyszínének elõkészítése érdekében a

HM II. objektum 2. épület 3. számú tanácstermében elõké-
szíti és levezeti a munkacsoport eligazítását;

b) a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban:
HM KÁT) által jóváhagyott névjegyzék alapján a HVK
VKI-val együttmûködésben megszervezi az értekezletre
meghívottak kiértesítését és az értekezlet résztvevõinek
berendelését;

c) elkészíti a rendezvény levezetési tervét, melyet a
Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) egyet-
értésével a HM KÁT terjeszt fel miniszteri jóváhagyásra
ezen utasítás közzétételét követõ 6. munkanapig, majd a
jóváhagyást követõen megküldi az elõkészítésben részt
vevõ szervek (szervezetek) részére;

d) a megküldött biztosítási résztervek alapján összeállít-
ja a rendezvény biztosítási tervét, melyet a HVKF egyetér-
tésével a HM KÁT részére terjeszt fel jóváhagyásra 2012.
február 13-ig;

e) elkészíti a honvédelmi miniszter értékelõ és feladat-
szabó beszédének szakmai tervezetét, amelyeket 2012.
február 8-ig megküld a HM SI részére.

(2) A HM SI sajtófõnöke:
a) megszervezi és végzi a rendezvénnyel kapcsolatos

sajtó-, tájékoztatási és kommunikációs feladatokat, a meg-
jelent médiák képviselõinek kísérését;

b) megszervezi az értekezlet szünetében megtartásra ke-
rülõ sajtótájékoztatót, elõkészíti és kiadja az értekezletrõl
szóló sajtóközleményt;

c) a HM TKF szakmai beszédtervezete alapján elkészíti
a honvédelmi miniszter értékelõ és feladatszabó beszédé-
nek végleges változatát, szemléltetését, melyet 2012. feb-
ruár 13-ig a HM KÁT útján terjeszt fel a honvédelmi mi-
niszter részére;

d) részt vesz a rendezvényterem dekorációjának biztosí-
tásában a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társasággal
együttmûködésben.

(3) A HVK VKI irodavezetõje:
a) az értekezlet helyszínének elõkészítése érdekében a

bizottság eligazítása céljából elõkészíti a HVKF-nek alá-
rendelt, érintett szervezetek képviselõinek berendelését;

b) összeállítja az MH katonai szervezetei állományából
az értekezleten résztvevõk névjegyzékét, amelyet ezen
utasítás közzétételét követõ 4. napig megküld a HM TKF
részére, elõkészíti és végrehajtja az érintettek berende-
lését;
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c) összeállítja a HVKF értékelõ és feladatszabó beszé-
dét és annak szemléltetését, melyet 2012. február 8-ig
megküld a HM SI és a HM TKF részére.

(4) A HM PRKF fõigazgatója:
a) megszervezi és végrehajtja az értekezlet megrendezé-

sével kapcsolatos protokoll-, VIP fogadási és kísérési fel-
adatokat;

b) megszervezi és elõkészíti a névjegyzékben szereplõ
résztvevõk fogadásával és vendéglátásával kapcsolatos
feladatokat;

c) a rendezvény megkezdése elõtt a levezetési tervben
meghatározottak szerint büfét biztosít;

d) elkészíti a rendezvény elnökségének és a részt vevõ
állomány ültetési rendjét és az ültetõ kártyákat;

e) elkészíti a rendezvény protokoll tervét, melyet 2012.
február 6-ig megküld a HM TKF részére.

(5) Az MH TD parancsnoka:
a) biztosítja az elöljáró katonai tiszteletadással történõ

fogadását;
b) megszervezi a rendezvény hangosítását, az elhangzó

beszédek rögzítését, melyet a rendezvényt követõ 3 napon
belül átad a HM TKF-nek;

c) a Rendõrséggel együttmûködve megszervezi az érte-
kezlet rendészeti, kommendáns és forgalomszabályzó
biztosítását;

d) elkészíti a rendészeti biztosítási tervet, a honvédelmi
miniszter fogadási tervét, a híradó és informatikai biztosí-
tás tervét, valamint az ellátási és elhelyezési tervet, ame-
lyeket a HM TKF részére 2012. február 6-ig megküld;

e) megszervezi az értekezlet híradó és informatikai biz-
tosítását és a rendszerek mûködtetését;

f) biztosítja a rendezvény megtartásához szükséges sze-
mélyi és technikai feltételeket a rendészeti biztosítási terv
szerint;

g) elõkészíti, berendezi és mûködteti a különbözõ ren-
deltetésû helyiségeket (VIP váró, rendezvényterem, egész-
ségügyi ellátó helyiség, gépjármûvezetõ váró, sajtó váró-
terem, mellékhelyiségek);

h) megszervezi az értekezleten részt vevõ, illetve a ki-
szolgáló állomány ellátását;

i) a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet 4. számú melléklet
8. pontja alapján, annak egyidejû felszámítása mellett biz-
tosítja a részt vevõ állomány részére az élelmezési ellátást
(ebédet), részt vesz az ellátás, kiszolgálás személyi bizto-
sításában.

(6) A HVK LCSF csoportfõnöke (HM II. objektum pa-
rancsnok):

a) szabályozza a rendezvény ideje alatt az objektumban
dolgozók mozgásának rendjét;

b) szabályozza az objektumba behajtási engedéllyel
rendelkezõ szolgálati és magángépjármûvek mozgását,
parkolási rendjét.

(7) Az MH HK parancsnoka (MH egészségügyi fõnök):
a) megszervezi az értekezlet egészségügyi biztosítását;

b) elkészíti a rendezvény egészségügyi biztosítási ter-
vét, amelyet 2012. február 6-ig megküld a HM TKF ré-
szére.

(8) A KNBSZ fõigazgatója intézkedik az értekezlettel
kapcsolatosan hatáskörébe tartozó biztonsági feladatok
elõkészítésére és végrehajtására.

4. §

Az értekezlet elõkészítési feladatainak készenléte (fõ-
próba) 2012. február 20-án 10.00 óra, melyet a HM KÁT
és a HVKF helyettese ellenõriznek.

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2012. március 31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
8/2012. (II. 2.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi

és munkaértekezleteinek rendjérõl szóló
92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben
eljárva a Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi és
munkaértekezleteinek rendjérõl szóló 92/2010. (X. 22.)
HM utasítást az alábbiak szerint

módosítom:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi és
munkaértekezleteinek rendjérõl szóló 92/2010. (X. 22.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. § (3) bekezdés
j)–q) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Az értékelõ és feladatszabó értekezlet résztvevõi:)
„j) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója,
k) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi

Kar dékánja,
l) az MH katonai szervezetek parancsnokai,

338 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3. szám



m) a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Katonai
Képviselõ Hivatal vezetõje,

n) a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Véde-
lempolitikai Részleg vezetõje,

o) a NATO Szövetséges Mûveleti Parancsnokság (ACO),
Szövetséges Fegyveres Erõk Európai Legfelsõ Parancsnok-
sága (SHAPE), Nemzeti Katonai Képviselet (Mons) veze-
tõje,

p) az MH vezénylõ zászlósa,
q) a meghívottak.”

2. §

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

„(4) A miniszteri értekezlet résztvevõi:
a) a parlamenti államtitkár,
b) a közigazgatási államtitkár,
c) a Honvéd Vezérkar fõnöke,
d) a helyettes államtitkárok,
e) a kabinetfõnök,
f) a miniszteri fõtanácsadók,
g) a miniszteri titkárságvezetõ,
h) a sajtófõnök,
i) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója,
j) a Köztársasági Elnök Hivatalának fõhadsegédje,
k) a HM Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba

vezényelt összekötõ fõtisztje,
l) a Miniszterelnökség képviselõje,
m) a meghívottak.”
(2) Az Ut. 3. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A miniszteri értekezleten a helyettes államtitkárok

a közigazgatási államtitkár elõzetes hozzájárulásával he-
lyettesíthetõek, a miniszteri fõtanácsadók személyesen
vesznek részt.”

3. §

Az Ut. 4. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(7) Értekezletanyag soron kívül kizárólag a közigazga-
tási államtitkár döntése alapján nyújtható be.”

4. §

Az Ut. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(4) A közigazgatási koordinációs értekezlet résztvevõi:
a) a Honvéd Vezérkar fõnök helyettese,
b) a HM szervezeti egységeinek és a miniszter közvet-

len alárendeltségébe tartozó szervezeteknek a vezetõi,
c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat képviselõje,

d) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi
Kar képviselõje,

e) az MH Honvédkórház képviselõje,
f) a Katona-egészségügyi Kiválósági Központ képvi-

selõje,
g) az MH Támogató Dandár HM Objektumok Üzemel-

tetési Igazgatóság igazgatója,
h) a meghívottak.”

5. §

Az Ut. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

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

szervek és MH katonai szervezetek vezetõi,
c) az MH vezénylõ zászlósa,
d) az eseti meghívottak.”

6. §

Az Ut. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) A HVKF koordinációs értekezlet résztvevõi:
a) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója,
b) a Honvéd Vezérkar fõnök helyettese,
c) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka.”

7. §

Az Ut. 7. § (5) bekezdésében a „hétfõjén 14–15.30 óra
között” szövegrész helyébe a „keddjén 10 órától” szöveg
lép.

8. §

Hatályát veszti az Ut. 2. § (3) bekezdés r) és s) pontja.

9. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
9/2012. (II. 10.) HM

u t a s í t á s
a Honvédelmi Minisztérium,

valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek
szervezeti és létszám-racionalizálásának feladatairól
szóló 103/2011. (IX. 23.) 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 Honvédelmi Minisztéri-
um, valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek
szervezeti és létszám-racionalizálásának feladatairól szóló
103/2011. (IX. 23.) HM utasítás módosításáról a következõ

utasítást

adom ki.

1. §

A Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása alá
tartozó egyes szervezetek szervezeti és létszám-racionalizá-
lásának feladatairól szóló 103/2011. (IX. 23.) HM utasítás
(a továbbiakban: Utasítás) 15. § (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A HM Hatósági Hivatal feladatrendszere racionali-
zálásra kerül, létszáma csökken és az MH Támogató Dan-
dártól 2012. február 15-ei hatállyal átveszi az adatvédelmi
felügyelettel kapcsolatos feladatokat és a feladat ellátásá-
hoz szükséges személyi állományt.”

2. §

Az Utasítás 17. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel
egészül ki:

„(6) Az MH Honvédkórház a módosított alapellátási kö-
rével összhangban 2012. február 15-ei hatállyal átveszi az
MH Támogató Dandártól a Róbert Károly körúti telephe-
lyen mûködõ fogorvosi rendelõt és a fogászati ellátáshoz
szükséges személyi állományt.

(7) Az MH Támogató Dandár 2012. február 15-ei ha-
tállyal átadja az adatvédelmi felügyelettel kapcsolatos fel-
adatokat és a feladat ellátásához szükséges személyi állo-
mányt a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal ré-
szére.”

3. §

Az Utasítás 19. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:

„(6) A Honvéd Vezérkar fõnöke – a Honvédelmi Mi-
nisztérium, valamint az irányítása alá tartozó egyes szerve-
zetek szervezeti és létszám-racionalizálásának feladatairól
szóló 103/2011. (IX. 23.) HM utasítás módosításáról szóló
9/2012. (II. 10.) HM utasítás hatálybalépését követõ nyolc
napon belül – intézkedik a szolgálati alárendeltségébe tar-
tozó, az utasítás 17. § (6) és (7) bekezdéseiben meghatáro-
zott feladatok végrehajtásában érintett MH katonai szerve-
zetek részletes feladatainak szabályozására.”

4. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
5/2012. (HK 3.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2012. január–február havi nyomozótiszti
készenléti szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
3/2012. (HK 3.) 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 szolgálati feladatokat ellátó
gépjármûveinek a díjfizetésre kötelezett autópályák,

autóutak használatával összefüggõ szabályairól

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

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra, a honvédelmi miniszter közvetlen aláren-
deltségébe tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire és a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálatra terjed ki.

2. Az autópályák, autóutak és fõutak használatának díj-
áról szóló, 95/2011. (XII. 30.) NFM rendelettel módosított
– 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.)
alapján 2012. január 1-jétõl a Magyar honvédség és Ma-
gyarország rendvédelmi és az ilyen jellegû feladatokat el-
látó szerveinek szolgálatot teljesítõ gépjármûvei – az át-
meneti idõszakot követõen – nem mentesülnek az autópályák,
autóutak használati díjának megfizetése alól.

Az R. 2012. január 31-ét követõ végrehajtása érdekében
az alábbiak szerinti szabályzást adjuk ki:

3. Az állami vezetõk és állami vezetõi besorolású sze-
mélyek, a HM szervek vezetõi, a miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek
vezetõi1, az MH ÖHP parancsnoka, helyettesei, törzsfõnö-
ke és törzsfõnök helyettese, az MH katonai szervezetek
parancsnokai, HVK vezénylõ zászlósa feladatai ellátásá-
hoz biztosított szolgálati személygépjármûvek éves autó-
pálya használati díját – egyéni díjfizetési tétel befizetése
nélkül – figyelemmel a rendeletben szabályozott megkü-
lönböztetõ jelzés használatára jogosult jármûvek díjfizetési
mentességére, a gépjármû üzemeltetõje biztosítja, illetve
szerzi be.

4. A díjfizetési kötelezettség a gépjármû ellátást biztosí-
tó, üzemeltetõ honvédelmi szervezet hatás- és felelõsségi
körében valósul meg. A 3. pontban felsorolásra nem ke-
rült, de a kiemelten fontos szolgálati feladatok ellátása ér-
dekében rendszeresen használt jármûvek autópálya, autóút
használati díjának engedélyezése, majd központi költség-
vetésbõl történõ biztosítása érdekében az üzemeltetõ szer-
vezetek szolgálati úton 2012. február 15-ig részletes in-
doklással terjesszenek fel kérelmet – részletes költségveté-
si igénnyel együtt – a HM közigazgatási államtitkára ré-
szére. Az engedélyezett felterjesztés alapján a HM Köz-
gazdasági és Pénzügyi Hivatal (továbbiakban: HM KPH)
és a Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály meg-
tervezi a szükséges elõirányzatok csapatok részére történõ
biztosítását. Ezt követõen az útdíj fizetése az adott katonai
szervezet költségvetésébõl történik.

5. A 4. pontban szereplõ kérelem elbírálásáig az igény-
bevételeket a – gazdaságosság szem elõtt tartásával – díjfi-
zetésre kötelezett útszakaszok elkerülésével, vagy ha az
nem gazdaságos, akkor azok szükség szerinti használatá-
val hajtják végre. Az igénybevételi díjak kifizetése az
adott szervezet költségvetésébõl történik.

6. Azon beosztást ellátó személyek esetében, akik részé-
re 3. pont alapján nem kerül autópálya használat biztosí-
tásra, azonban a honvédségi szolgálati személygépkocsi
lakás és munkahely közötti utazásra történõ használatának
szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás
alapján szolgálati személygépkocsi használatára jogosul-
tak, a díjfizetésre kötelezett útszakaszokon történõ igény-
bevételi díjtétel megtérítése a nem szolgálati útnak minõ-
sülõ haza- és visszautazás alkalmával nem engedélyezett.

7. Az R. alapján a díjmentesség továbbra is vonatkozik a
megkülönböztetõ jelzés használatára jogosult, Magyar-
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országon kiadott forgalmi rendszámú gépjármûvek után,
függetlenül attól, hogy a megkülönböztetõ jelzést a díjkö-
teles útszakaszon való haladás közben használják, vagy
sem. A megkülönböztetõ jelzés használatára jogosult jár-
mûvekre vonatkozóan az útdíj fizetési kötelezettség nem
áll fenn.

8. A külföldre történõ, szolgálati gépjármûvel végrehaj-
tott szolgálati utazások esetén, az igénybevételre tervezett
díjfizetésre kötelezett utak használatának díjtétele megté-
rítésére a kiutazási rendelvényeken tüntessék fel a terve-
zett összeget.

9. A díjfizetésre kötelezett útszakaszok jogosulatlan
használatából eredõ bírság díjtételének befizetését a sza-
bálytalan használatot végrehajtó gépjármûvezetõ, vagy az
ezt elrendelõ gépjármû parancsnok minden esetben köte-
les megtéríteni.

10. A HVK közvetlen katonai szervezetek és az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokai fordítsanak
kiemelt figyelmet a gépjármûvezetõk oktatására a megvál-
tozott úthasználati feltételekrõl.

11. A HVK közvetlen katonai szervezetek, az MH Össz-
haderõnemi Parancsnokság és az MH Logisztikai Ellátó
Központ szakközege pontosítsa a megkülönböztetett jel-
zés használatára jogosult gépjármûveket tartalmazó adat-
bázist a katonai szervezetek adatszolgáltatása alapján. Az
így pontosított adatbázist az MH Katonai Közlekedési
Központ küldje meg a Közigazgatási és Elektronikus Köz-
szolgáltatások Központi Hivatala részére. Intézkedjen az
adatbázis rendszeres frissítésére és a Hivatallal történõ fo-
lyamatos koordinációra.

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

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
4/2012. (HK 3.) HM KÁT-HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2012. évben végrehajtandó egészségi alkalmassági-
és szûrõvizsgálatokról

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

ló 2011. évi CXIII. törvény 46. § (2)-(3) és (5) bekezdése,
valamint 52. § (1) bekezdése, a Magyar Honvédség hivatá-
sos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 82. §-a, valamint a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII.
törvény 6. § (1) bekezdés a) pontja és 11. § p) pontja alap-
ján –figyelemmel a hivatásos és szerzõdéses katonai szol-
gálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmá-
nyokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság
elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szol-
gálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idõ enge-
délyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM ren-
deletben foglaltakra – a 2012. évben végrehajtandó egész-
ségi alkalmassági- és szûrõvizsgálatokról az alábbi

intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed
a) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM),

a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetek, továbbá a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezetei (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek) hivatásos és szerzõdéses
állományára, valamint a rájuk vonatkozó mértékben a kor-
mánytisztviselõi és közalkalmazotti jogviszonyban álló és
vezetõi állományára,

b) az egészségügyi alkalmassági- és szûrõvizsgálatokat
végrehajtó, valamint a vizsgálati adatokat feldolgozó, to-
vábbá a feladat végrehajtásában közremûködõ MH Hon-
védkórház (a továbbiakban: Honvédkórház) és az alapellá-
tást biztosító honvéd-egészségügyi szakállományra.

2. A jelen intézkedésben foglaltakat a katonai pályára
jelentkezõk egészségi alkalmassági és szûrõvizsgálatai
vonatkozásában is megfelelõen alkalmazni kell.

3. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy a jelen in-
tézkedésben foglaltak végrehajtását a szervezete állomá-
nyába tartozó, érintett személyek vonatkozásában lehetõ-
vé tenni szíveskedjen.

4. A hivatásos és szerzõdéses állományú katonák egész-
ségi alkalmassága ellenõrzésének (a továbbiakban: szûrõ-
vizsgálat) rendje:

a) az állomány tagja köteles magát a szûrõvizsgálatnak
alávetni;

b) 2012-ben a 30 év alatti és a 40 év feletti állomány szû-
rõvizsgálatát – az utaltsági rend szerint – egészségügyi
alapellátásra kijelölt egészségügyi szolgálatnál kell elvé-
gezni;

c) a honvédelmi szervezeteknél a szûrõvizsgálatot az ál-
lomány szolgálati elfoglaltsága, évi rendes szabadsága és a
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hatályos szakmai intézkedések értelemszerû alkalmazásá-
val kell szervezni, illetve végrehajtani;

d) a szûrõvizsgálatot a 10., 11., 15., és 16. pontokban
foglaltak kivételével 2012. október 31-ig kell elvégezni;

e) az egészségügyi szolgálatok – a honvédelmi szerve-
zetek vezetõivel szorosan együttmûködve – kiemelt fi-
gyelmet fordítanak arra, hogy az állomány megjelenjen a
szûrõvizsgálatokon;

f) a szûrõvizsgálatra kötelezettek névjegyzékét a honvé-
delmi szervezetek állományilletékes személyügyi szervei
továbbítják az MH ellátási utaltsági rendje szerint illetékes
egészségügyi szolgálatnak;

g) a vizsgálat végrehajtására kötelezett egészségügyi
szolgálat a szûrõvizsgálatról távolmaradó állomány név-
jegyzékét – az éves teljesítményértékelés elõtt – 2012. no-
vember 15-ig terjeszti fel az állományilletékes parancs-
nokhoz;

h) a szûrõvizsgálatot úgy kell megszervezni, hogy azt
követõen, 30 napon belül az állomány fizikai állapotfel-
mérése végrehajtható legyen;

i) az egészségügyi szolgálatok szakorvosi rendelõinté-
zetbe, illetve fekvõbeteg intézménybe – szûrõvizsgálat
céljából – beutalást nem kezdeményezhetnek. A szûrõ-
vizsgálat során szakorvosi vizsgálatra történõ beutalásra a
Honvédkórházba, illetve a területileg illetékes szolgálta-
tók szakellátó intézményeibe abban az esetben kerülhet
sor, ha:

ia) a szûrõvizsgálat olyan kóros állapotot rögzít, amely-
nek kivizsgálásában, gyógykezelésében az alapellátást
végzõ orvos szakmai kompetencia, illetve tárgyi feltételek
hiányában nem illetékes,

ib) a vizsgálat eredménye, illetve a kórelõzményi ada-
tok azt indokolttá teszik.

Amennyiben a vizsgált személy érvényes egészségügyi
minõsítésének megváltoztatása szükséges, a szûrõvizsgá-
latot végzõ orvos javaslatára a Felülvizsgáló Orvosi Bi-
zottságok a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra,
valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra
való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálá-
sáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmen-
tesség és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélyezésé-
nek szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 29. §-ában elõírtak szerint járnak el;

j) az egészségügyi szolgálatok a szûrõvizsgálatra köte-
lezettek és a vizsgálaton megjelentek létszámáról a 3. mel-
léklet szerinti táblázat kitöltésével, szolgálati úton a Hon-
védkórház parancsnoka részére jelentést terjesztenek fel

ja) 2012. július 15-ig az I. félévben elvégzett szûrõvizs-
gálatokról,

jb) 2012. november 15-ig a 2012-ben elvégzett összes
szûrõvizsgálatról;

k) a vizelet és vércukor vizsgálathoz szükséges reagen-
seket, teszteket, amennyiben a saját készletben nem áll
rendelkezésre, az egészségügyi szolgálatok 2012. január
31-ig a Honvédkórház parancsnokának gazdasági helyet-
tesétõl igényelhetik meg.

5. A szerzõdéses katonai szolgálatra jelentkezõk vizsgá-
latának rendje:

a) a szerzõdéses katonai szolgálatra jelentkezõk alkal-
massági vizsgálatát a Honvéd Vezérkar Személyzeti Cso-
portfõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) Toborzó és
Humánszolgálati Osztálya felügyeletével az MH Hadki-
egészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a to-
vábbiakban: MH HKNYP) Toborzó és Érdekvédelmi Osz-
tálya (a továbbiakban: Toborzó Osztály) szervezi;

b) a Honvédkórház Egészségügyi Hatósági és Haderõ-
védelmi Igazgatósága (a továbbiakban: Honvédkórház
EHHI) végzi el a Toborzó Osztály által beosztott állomány
alkalmassági vizsgálatát.

6. A külföldi tanulmányok végzésére, hazai posztgradu-
ális képzésre jelentkezõk, valamint honvédtiszti alapkép-
zésre, és az MH Altiszti Akadémiára felvételre jelentkezõk
vizsgálatát a Honvédkórház Repülõorvosi, Alkalmasság-
vizsgáló és Kutató Intézet (a továbbiakban: Honvédkórház
RAVKI) a HVK SZCSF-fel, valamint a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetemmel, illetve az MH Altiszti Akadémiával
elõzetesen egyeztetett program szerint hajtja végre.

7. Az egészségügyi tevékenységet végzõk elõzetes és
idõszakos alkalmassági vizsgálatait az egészségügyi inté-
zetek, szolgáltatók és az alapellátást biztosító egészség-
ügyi szolgálatok az egészségügyi tevékenység végzéséhez
szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minõsí-
tésérõl szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletben fog-
laltak, valamint az egyes munkakörök esetén elvégzendõ
idõszakos alkalmassági vizsgálatokról elkészített szabály-
zatuk szerint végzik.

8. Az egészségkárosító kockázatoknak kitett munkakör-
ben, valamint közegészségügyi-járványügyi szempontból
kiemelt munkakörben foglalkoztatottak szûrõvizsgálatá-
nak rendje:

a) az érintett állomány szûrõvizsgálatának kezdeménye-
zése, illetve végrehajtása az alapellátást végzõ orvos fel-
adata. Az eljárás során a fertõzõ betegségek és a járványok
megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedé-
sekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben foglaltakat
is irányadónak kell tekinteni;

b) az érintett állomány szakorvosi szûrését – ide értve az
a) pont szerinti NM rendelet szerint kötelezõen elõírt tüdõ-
szûrést is –, a vér- és vizeletminták klinikai és kémiai labo-
ratóriumi vizsgálatát a Közép-Magyarországi régióban és
Nyugat-Magyarország területén a Honvédkórház EHHI,
Kelet-Magyarország területén a Honvédkórház RAVKI, a
speciális (toxikológiai) vizsgálatokat országosan a Hon-
védkórház Tudományos Kutató Intézete hajtja végre, elõ-
zetes idõpont-egyeztetések után.

9. A repülõ-hajózó állomány éves, féléves repülõorvosi
vizsgálatának rendje:

a) az éves alkalmassági vizsgálatokat az intézkedés
1. mellékletében meghatározott havi bontásban és létszá-
mokkal kell végrehajtani;

b) a vizsgálatok idõtartama vadászgéppilótáknál 3 nap,
helikopter- és szállítórepülõgép-vezetõknél 2 nap. Azok-
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nál a pilótáknál, fedélzeti személyzetnél, akiknek egészségi
állapota indokolja, kibõvített repülõalkalmassági vizsgá-
latot kell végezni. A vizsgálatok tartamát valamennyi vizs-
gált kategória vonatkozásában az érvényes szakmai proto-
kollokban foglaltak határozzák meg;

c) az egészségügyi szolgálatok vezetõi a vizsgálatra ter-
vezettek nevét, rendfokozatát, születési idejét és TAJ szá-
mát az esedékes vizsgálatot megelõzõ héten a Honvédkór-
ház RAVKI Repülõorvosi Alkalmasságvizsgáló Osztályá-
ra (a továbbiakban: RAVO) küldik meg;

d) a vizsgálatra kötelezettek közül a kecskeméti lako-
soknak a szûrõvizsgálat napján reggel 08.00 óráig, a más
lakóhellyel rendelkezõknek elõzõ este 22.00 óráig kell a
RAVO-ba érkeznie. Utóbbiak számára igény esetén, a
Honvédkórház RAVKI biztosít szállást. Minden hajózó
vigye magával egészségügyi könyvét, sportfelszerelését és
– ha birtokában van – egyéni magassági védõfelszerelését.
Az étkezés étkezési átjelentés alapján biztosított;

e) az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis hajózó állomá-
nya féléves repülõ-alkalmassági vizsgálatát a RAVO szak-
orvosi szûrõcsoportja a katonai szervezethez kitelepülve
2012. június 25-én hajtja végre;

f) az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis hajózó
állományának féléves vizsgálatát – elõzetes idõpont
egyeztetés után – a Honvédkórház RAVO végzi;

g) az ejtõernyõs állomány féléves vizsgálatát a csapator-
vosok, csapatorvos hiányában a RAVO elõzetes egyezte-
tés után hajtja végre;

h) pilóta I/A és I/B jelöltek vizsgálatára 2012. január
9-tõl kezdõdõen hetente 5-6 fõs csoportokban – minden
esetben az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis Repülõ Fel-
készítési Fõnökséggel egyeztetve – kerül sor, a vizsgála-
tok idõtartama 3 nap. A toborzóirodák által kezdeménye-
zett ejtõernyõs jelöltek vizsgálatát a RAVO osztályvezetõ
fõorvosával vagy vezetõ asszisztensével kell egyeztetni.

10. A légiforgalmi irányító állomány alkalmassági vizs-
gálatának rendje

a) a légiforgalmi irányításba beosztott személyek
2 évente kötelezettek alkalmassági vizsgálatra. A vizsgálat
1 napos;

b) a légiforgalmi irányító állománycsoportba tartozók
alkalmassági vizsgálatait a következõ idõpontokban és lét-
számokkal, egy-egy nap legfeljebb 8 fõ vizsgálatával kell
végrehajtani :

a) 2012. január: 37 fõ;
b) 2012. március: 5 fõ;
c) 2012. április: 21 fõ;
d) 2012. május: 36 fõ;
e) 2012. június: 2 fõ;
f) 2012. augusztus: 8 fõ;
g) 2012. szeptember: 12 fõ;
h) 2012. október: 3 fõ;
i) 2012. november: 29 fõ.

11. A repülõcsapatoknál szolgálatot teljesítõ mér-
nök-mûszaki állomány és az MH Légijármû Javító Üzem
mûszaki állománya szakorvosi szûrõvizsgálatának rendje:

a) a repülõcsapatoknál szolgálatot teljesítõ mérnök-mû-
szaki állományba és az MH Légijármû Javító Üzem mû-
szaki állományába tartozók 3 évente kötelezettek szûrõ-
vizsgálatra.

b) a vizsgálat egynapos, melyre az alábbi idõpontokban
és létszámokkal, egy-egy nap legfeljebb 10 fõ vizsgálatá-
val kerül sor:

ba) 2012. január: 29 fõ;
bb) 2012. február: 15 fõ;
bc) 2012. március: 6 fõ;
bd) 2012. április: 10 fõ;
be) 2012. június: 33 fõ;
bf) 2012. augusztus: 3 fõ;
bg) 2012. október: 2 fõ;
bh) 2012. november: 2 fõ.
c) a vizsgálatra kötelezetteknek egészségügyi könyvük-

kel kell megjelenniük.

12. Az ejtõernyõs állomány, a búvárok és a kettõs beosz-
tású ejtõernyõs-búvárok alkalmassági vizsgálati rendje:

a) az ejtõernyõs állomány vizsgálati tervét havi bontás-
ban és létszám szerint a 2. melléklet tartalmazza;

b) a vizsgálatra való beérkezés rendje a pilótákéval
megegyezik;

c) a vizsgálat 1 napos, a nagymagassági ejtõernyõs ug-
rást végrehajtó állomány esetében 2 napos.

13. Az NFTC programban repülõ pilóták alkalmassági
vizsgálatainak idõrendi beosztása a hazaérkezésük függ-
vényében az igényeknek megfelelõen történik, elõzetes
egyeztetés után.

14. A MEDEVAC feladatot végrehajtó orvosok, ápo-
lók, asszisztensek egészségi alkalmasságának elbírálása az
állami célú légiközlekedésben folytatott szakszolgálati te-
vékenység repülõegészségi feltételeirõl szóló 22/2005.
(VI. 14.) HM – EüM együttes rendelet 1. számú mellékle-
tének VIII. rovata szerint történik. Az érintettek vizsgála-
tát a RAVO végzi. Minden más VIII. rovat alapján vizsgá-
landó, a fedélzeten szolgálatot teljesítõ nem repülõ állo-
mányú személy 2 napos szûrésére elõzetes telefonegyezte-
tés után, az igényeknek megfelelõ létszámban kerül sor.
A vizsgálatok érvényességi ideje 2 év.

15. A KNBSZ igénye szerint a különleges állomány vo-
natkozásában a RAVO a szakorvosi szûrõvizsgálatokat az
alábbi idõpontban hajtja végre:

a) 2012. április 16–18.;
b) 2012. december 10–12.

16. A HM és az MH vezetõ állománya szûrõvizsgálatá-
nak rendje:

a) a Honvédkórház Tervezési és Szervezési Osztály
2012. augusztus 31-ig szervezi meg a vezetõ állomány
szûrõvizsgálatát;

b) Az MH HKNYP a Honvédelmi Minisztérium és a
Magyar Honvédség vezetõ állományú tagjai egészségi
szûrõvizsgálatának és fizikai állapotfelmérésének végre-
hajtásáról szóló 13/2006. (HK 5.) HM utasítás 4.§ (1) be-
kezdése alapján megküldi a Honvédkórház részére a veze-
tõ állomány névjegyzékét 2012. június 30-ig, valamint tá-
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jékoztatást ad a vezetõ állomány körében bekövetkezett
változásokról 2012. augusztus 31-ig;

c) a vezetõ állomány szûrõvizsgálatát és fizikai alkal-
masságának ellenõrzését a RAVO hajtja végre, 2012.
szeptember 24–november 30. között, naponta legfeljebb
10 fõ részvételével;

d) a vizsgálatra kötelezettek kiértesítése a Honvédkór-
ház Tervezési és Szervezési Osztály feladata,

e) a vizsgálat 1 napos, az érintett személyeknél magába
foglalja a fizikai állapotfelmérést is;

f) a HM és az MH vezetõ állományába tartozó, de Repü-
lõ Orvosi Bizottság által végzett alkalmassági vizsgálatra
(a továbbiakban: ROB vizsgálat) is kötelezett állomány
szûrõvizsgálatát és fizikai állapot felmérését a ROB vizs-
gálat keretében kell elvégezni, és a vezetõ állomány szûrõ-
vizsgálatáról készült jelentésben is fel kell tüntetni;

g) a Honvédkórház RAVKI a vizsgálatok elvégzése után a
megjelenteket az egészségi, fizikai alkalmasságot, illetve a
fogászati szûrés megtörténtét bizonyító igazolással látja el.

17. A NATO és EU beosztásban külföldön szolgálatot
teljesítõk és a velük külföldön tartózkodó családtagi pót-
lékra jogosult 18 éven felüli hozzátartozók, valamint a
NATO-nak felajánlott erõk állományába tartozók szûrõ-
vizsgálatának rendje:

a) a Honvédkórház RAVKI a NATO és EU beosztások-
ban külföldön szolgálatot teljesítõk elõzetes alkalmassági,
éves szûrõ-, valamint visszaszûrõ vizsgálatát folyamato-
san, elõzetes egyeztetés alapján végzi;

b) a Honvédkórház EHHI a NATO-nak felajánlott erõk
állományának elõzetes alkalmassági, illetve a készenlét
ideje alatti éves szûrõ-, valamint alkalmazást követõ
visszaszûrõ vizsgálatát folyamatosan, elõzetes egyeztetés
alapján hatja végre;

c) a külföldre települõ családtagi pótlékra jogosult 18 éven
felüli hozzátartozók kiutazás elõtti és éves szûrõvizsgálatát
elõzetes egyeztetés alapján a Honvédkórház RAVKI végzi.

18. A fogászati szûrõvizsgálatok rendje:
a) az MH alapellátást végzõ fogászati rendelõi
aa) az intézkedés 2. pontjában meghatározott szûrõvizs-

gálat részeként, az utaltságukba tartozó állomány minden
tagjának fogászati szûrõvizsgálatát is ütemezik,

ab) a szûrõvizsgálat eredményeinek ismeretében fogá-
szati kezelési, szanálási tervet készítenek;

b) a fogászati szûrõvizsgálatokhoz kapcsolódóan szük-
séges és szakmailag indokolt panoráma röntgen vizsgála-
tot a Honvédkórház RAVKI, vagy a Honvédkórház EHHI
AVI hajtja végre, elõzetes egyeztetés után;

c) a Honvédkórház RAVKI a vizsgálatokat a szakmai
prioritások figyelembevételével végzi;

d) az egészségügyi intézetek, szolgáltatók és alapellá-
tást biztosító fogászati rendelõk a fogászati szûrésrõl iga-
zolást állítanak ki.

19. Az önkéntes mûveleti és védelmi tartalékos állo-
mányba tartozók alkalmassági vizsgálatát a Honvédkór-
ház EHHI az R.- ben foglaltak szerint hajtja végre.

20. Az éves szûrõvizsgálat eredményei nyilvántartásá-
nak rendje

a) a szûrõvizsgálatot végrehajtó egészségügyi szolgálta-
tók a Honvédkórház illetékes szerve által kiadott, elektro-
nikus formában továbbított dokumentumok felhasználásá-
val rögzítik a szûrõvizsgálatok adatait. A betegségek jelö-
lésére kizárólag BNO kódok használhatók. Az adatszol-
gáltatást – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó sze-
mélyes adatok védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. tör-
vényben foglaltak betartásával – 2012. július 15-ig, a pót-
szûrés adataival kiegészítve november 15-ig, elektronikus
adathordozón a Honvédkórház kijelölt szervezeti egysége
részére kell teljesíteni;

b) az egészségügyi adatvédelmi elõírások betartása ér-
dekében

ba) a kézzel kitöltött, orvos által lezárt szûrõvizsgálati
adatlapot a következõ kiegészítéssel kell ellátni: „Egészsé-
gi adataim statisztikai célú feldolgozásához hozzájáru-
lok.”, melyet az érintett személlyel alá kell íratni;

bb) amennyiben az érintett nem járul hozzá adatai fel-
dolgozásához, adatlapját úgy kell lemásolni, hogy az sze-
mélyazonosításra alkalmatlan legyen.

c) Az intézkedés 4. és 16. pontja vonatkozásban a beér-
kezett szûrõvizsgálati adatok feldolgozása a Honvédkór-
ház kijelölt szervezeti egységének feladata.

21. A Honvédkórház EHHI és a Honvédkórház RAVKI
a szakorvosi és speciális alkalmassági szûrõvizsgálatok-
ról, a szûrõvizsgálatok teljesítésérõl összefoglaló jelentést
készít, melyet az írásbeli éves beszámoló jelentésben kü-
lön szerepeltet.

22. A Honvédkórház RAVKI részérõl elvégzett szûrõ-
vizsgálatok során:

a) a vizsgálatok idõtartama alatt a vizsgált személy a
Honvédkórház RAVKI-ban köteles tartózkodni, egyben
az intézet napirendjét és az intézet parancsnoka utasításait
betartani;

b) az alkalmassági vizsgálatra érkezõ hölgyeknek
14 napnál nem régebbi nõgyógyászati és 1 évnél nem ré-
gebbi cytológiai eredménnyel kell jelentkezniük;

c) az I/A és I/B jelölteknek, továbbá az ejtõernyõs és bú-
várjelölteknek – bármely kezelést igénylõ krónikus beteg-
ség kizárását szolgáló – háziorvosi, vagy csapatorvosi iga-
zolást kell magukkal vinniük.

23. A Honvédkórház RAVKI barokamrájának esedékes
javítását, a mûszerek elõírt hitelesítését 2012. július
2–20. közötti idõszakban kell végrehajtani.

24. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba,
és 2012. december 31-én hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
a Honvéd Vezérkar fõnöke
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1. melléklet a 4/2012. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

A repülõ-hajózó állomány 2012. évi alkalmassági vizsgálatának terve

Vizsgálat idõpontja Vadászpilóták Szállítógép személyzet
Helikopter és JAK–52

személyzet

Január 5 6 35

Február 5 1 22

Március 1 2 13

Április 1 8 8

Május 2 4 18

Június 6 1 6

Július – – –

Augusztus 1 1 3

Szeptember 2 – 11

Október 1 – 6

November 6 3 4

December – 2 –

2. melléklet a 4/2012. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Az ejtõernyõs, a búvár és az ejtõernyõs-búvár állomány 2012. évi vizsgálati terve

Vizsgálat idõpontja Ejtõernyõs Búvár Ejtõernyõs–búvár

Január 20 – 8

Február 26 9 1

Március 28 19 1

Április 24 5 1

Május 16 3 –

Június 12 – 1

Július 3 – –

Augusztus 34 – 1

Szeptember 49 5 –

Október 6 8 –

November 39 – –

December 26 3 –
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3. melléklet a 4/2012. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Jelentés a szûrõvizsgálatra kötelezettek és megjelentek létszámáról

20 év alatt 21–30 év között 31–40 év között 41–50 év között 50 év fölött Összesen

Alapellátásban

Hivatásos Kötelezett

Megjelent

Szerzõdéses Kötelezett

Megjelent

MH Honvédkórházban

Hivatásos Kötelezett

Megjelent

Szerzõdéses Kötelezett

Megjelent

Összesen Kötelezett

Megjelent

3. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 347

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
6/2012. (HK 3.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a nem fegyveres külszolgálatot teljesítõ és külföldi

tanulmányokat folytató személyi állomány ellátására
létrehozott Nemzeti Támogató Rendszer

racionalizálásából adódó feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés a) pontja és 11. § p) pontja alapján – figye-
lemmel a Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítá-
sa alá tartozó egyes szervezetek szervezeti és létszám-raci-
onalizálásának feladatairól szóló 103/2011. (IX. 23.) HM
utasítás 16. § (2) bekezdésében meghatározott célokra – a
Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2. §
(32) bekezdés b), h) és k) pontja szerinti tartós külszolgála-
tot teljesítõk és külföldi tanulmányokat folytatók személyi
állománya ellátására létrehozott Nemzeti Támogató Rend-

szer racionalizálásából adódó feladatok végrehajtására a
következõ

intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. a) Az intézkedés hatálya
aa) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban:

HM),
ab) a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Véde-

lempolitikai Részlegre, (a továbbiakban: MÁNK VPR) a
Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Kép-
viseletre, a Magyar Honvédség Katonai Képviselõ Hivata-
lára (a továbbiakban: MH KKH), a Magyar Honvédség
Nemzeti Katonai Képviseletre (a továbbiakban: MH
NKK), a Magyar Honvédség Nemzeti Összekötõ Képvise-
letre (a továbbiakban: MH NÖK) (a továbbiakban együtt:
képviseletek),

ac) a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalra (a továb-
biakban: HM FHH),

ad) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatalra (a továb-
biakban: HM KPH),

ae) a HM Protokoll, Rekreációs és Kulturális Fõigazga-
tóságra (a továbbiakban: HM PRKF),



af) a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ságra (a továbbiakban: MH ÖHP),

ag) a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József
Logisztikai Ezredre (a továbbiakban: MH 64. BSZJLE),

ah) a Magyar Honvédség Támogató Dandárra (a továb-
biakban: MH TD),

ai) a Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ-
ra (a továbbiakban: MH KKK),

aj) az önálló NATO-, EU- és egyéb nemzetközi beosztá-
sokban, valamint a NATO, az EU és egyéb nemzetközi
szervezet parancsnokságain, szervezeti elemeinél szolgá-
latot teljesítõ a HM alárendeltségébe tartozó hivatásos-,
szerzõdéses-, önkéntes tartalékos katonákra, közalkalma-
zottakra, kormánytisztviselõkre, valamint

ak) a külföldi tartós tanulmányokat folytató, a HM alá-
rendeltségébe tartozó hivatásos-, szerzõdéses-, önkéntes
tartalékos katonákra, közalkalmazottakra, kormánytiszt-
viselõkre
terjed ki.

b) Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját az intézkedésben
foglalt feladatok végrehajtásában való közremûködésre.

2. A Nemzeti Támogató Rendszer racionalizálása
érdekében végrehajtandó feladatok

2. A HM Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban:
HM HPF) együttmûködve a HM KPH-val kidolgozza a
Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföl-
di tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellát-
mányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandósá-
gairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) módosítását, valamint 2012. április 30-ig kezde-
ményezi az kiadására irányuló kodifikációs eljárást. Ehhez
kapcsolódóan

a) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK LOGCSF) együttmûködve az MH ÖHP-vel és a
HM PRKF-vel 2012. március 31-ig felülvizsgálja a sza-
badságra történõ éves egyszeri, ki- és hazatelepülés, a ki-
küldött és a családtagi pótlékra jogosító hozzátartozó ré-
szére térített hazautazás utazási költségátalány és a termé-
szetben biztosított utazási jegy jelenlegi rendszerét, mely-
nek során annak figyelembevételével jár el, hogy az utazá-
si átalány megállapítása során, a helyõrség tényleges tá-
volságát tükrözze. Szárazföldön 3000 km-es távolságig
megközelíthetõ helyõrségek tekintetében, a km alapú, míg
a tengeren túli helyõrségek tekintetében, valamint 3000 km
feletti távolság esetében a repülõjegyek tényleges bekerü-
lési értéke kerüljön figyelembevételre. Az utazási átalány
számla leadása nélkül kerül biztosításra a kiküldött részé-
re. A természetben biztosított utazási jegy igénylésének és
biztosításának megszüntetése – így kizárólag az utazási
költségátalány folyósítása – az éves egyszeri, szabadságra
történõ haza- és visszautazás esetében történik. A külszol-
gálati helyre történõ elsõ kiutazás és végleges hazautazás

esetében, valamint az R. 15. § (1) bekezdés b) és f) pontja
vonatkozásában a jelenlegi szabályozás fenntartása – az
utazási jegyrõl való lemondással az utazási költségátalány
igénybevételének lehetõsége – valósul meg. Az éves egy-
szeri, szabadságra történõ haza- és visszautazás költségté-
rítéseként a kiküldött részére az utazási költségátalány ki-
fizetése minden év május 31-ig külön igénylés nélkül kerül
végrehajtásra, az R.-ben fennálló feltételek teljesülése esetén;

b) az MH ÖHP a HM FHH és az MH 64. BSZJLE
együttmûködésével 2012. március 31-ig racionalizálja a
személyi ingóság (a továbbiakban: SZIG) szállítási normá-
kat. A külföldi állomáshelyre történõ elsõ kiutazásra és
végleges hazautazásra – ideértve a másik állomáshelyre
történõ áthelyezést is – vonatkozó SZIG normák felülvizs-
gálatát a piaci árak és lehetõségek figyelembevételével
kell végrehajtani. A felhasználható keretösszeg maximali-
zálásával a normákat és a vonatkozó elszámolási szabályo-
kat úgy kell megállapítani, hogy a SZIG ki-, és hazaszállí-
tás költsége a kiküldött részére csak a tényleges költsége-
ket tükrözõ mértékben kerülhessen megtérítésre. A felül-
vizsgálat során a SZIG súlya mellett a szállítótérfogatot is
célszerû figyelembe venni, mivel kiküldöttenként ugyan-
olyan súly mellett a SZIG eltérõ térfogatot eredményezhet.
A hazatelepülésre megállapított norma összeg nem lehet
kevesebb, mint a kihelyezésre biztosított. A tengerentúli
szállítások esetén a konténerrel történõ, vízi szállítási for-
mát elõnyben részesíteni. A kiküldött külföldi és hazai
szolgáltató által kiállított, a HM KPH által meghatározott
formai és alaki követelményeknek megfelelõ számlát szá-
molhat el. A számlán rakodási, szállítási, csomagolási
szolgáltatás szerepelhet;

c) az MH ÖHP a HM FHH együttmûködésével 2012.
március 31-ig kidolgozza a 2. pont b) bekezdésben megfo-
galmazott elv alapján a külföldi állomáshelyre történõ elsõ
kiutazás és végleges hazautazás bútor és háztartási eszköz
szállítási normáit, figyelembe véve a jelenlegi piaci árakat
és lehetõségeket. Ennek során úgy jár el, hogy a kiküldött
részére csak olyan mértékben kerülhessenek megtérítésre
– a felhasználható keretösszeg maximalizálásával – a lakó-
ingatlan bútorzat és a háztartási eszközök ki-, és hazaszál-
lításának költségei, amelyeket ténylegesen igénybe vett.
A norma kidolgozása során a 2011. évi külszolgálati lo-
gisztikai ellátásról szóló 6/2011. (HK 13.) HM KÁT szak-
utasítás (a továbbiakban: szakutasítás) 3. mellékletében ál-
lománycsoportonként felsorolt bútorzat kerülhet figye-
lembe vételre. Egyes helyõrségek tekintetében a bútorzat
lakóingatlanba történõ bemozgatása csak speciális eszkö-
zökkel, helyi vállalkozó bevonásával – speciális mobil lift
alkalmazásával – valósulhat meg. A mobil lift költségeit
számla ellenében az MH 64. BSZJLE utólag elszámolja.
A kiküldött külföldi és hazai szolgáltató által kiállított, a
HM KPH által meghatározott formai és alaki követelmé-
nyeknek megfelelõ számlát számolhat el. A számlán cso-
magolási, rakodási, szállítási, szét-, és összeszerelési szol-
gáltatás szerepelhet;
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d) az MH ÖHP és az MH 64. BSZJLE 2012. május 31-ig
elvégzi a nagyobb létszámú váltás feladataival kapcsolatos
felülvizsgálatot. A gazdaságossági szempontok figyelem-
bevételével vizsgálja a saját erõk, eszközök alkalmazásá-
val történõ, 2. b) és c) pont szerinti SZIG és bútor ki-, és
hazaszállítást azon európai helyõrségeknél, ahol 4 fõt
meghaladó kiküldötti létszám kerül váltásra egyidejûleg;

e) a HM FHH az MH ÖHP-vel és az MH KKK-val
együttmûködve 2012. március 31-ig átdolgozza, kialakítja
a bútorzat és háztartási eszköz, illetve a SZIG szállítás vám
és határforgalmi feladataira vonatkozó végrehajtási ren-
det. A részletes feladatokat a HM FHH és az MH ÖHP fe-
lülvizsgálja és szükség esetén együttes intézkedésben sza-
bályozza;

f) a lakóingatlanok bérlésével kapcsolatos körülmények
felülvizsgálata keretében a továbbiakban elsõsorban búto-
rozott lakóingatlan bérlése kerül engedélyezésre. Az MH
64. BSZJLE parancsnoka által adott felhatalmazás alapján
a kiküldöttek feladata az ingatlan kiválasztása, a szerzõ-
déskötés, majd a tulajdonos részére történõ visszaadás.
A hiteles szerzõdéssel igazolt lakbér utalása, az esetleges
ügynöki, szakértõi díjak, a lakóingatlan biztosítás számlá-
val történõ utólagos elszámolása és a kaució elõlegként
történõ biztosítása az MH 64. BSZJLE feladatköre. A sza-
kutasítás 2. mellékletében szereplõ normák felülvizsgálata
az MH ÖHP feladata. Abban az esetben, ha nem lehetséges
bútorozott lakóingatlan bérlése, a kiküldött a jelen intézke-
dés 2 pont c) pontja szerint kidolgozásra kerülõ normák
alapján szállíthatja ki saját bútorzatát. Amennyiben a ki-
küldetés szerinti helyõrségben nem elérhetõ bútorozott in-
gatlan és a kiküldött nem rendelkezik kiszállítható bútor-
zattal és háztartási eszközökkel, részére biztosítani kell a
helyszíni bútorbérlést a számára meghatározott bútorozat-
lan és bútorozott normák közti különbség erejéig, melynek
elszámolása a kiküldött részére utólag történik az MH
64. BSZJLE által. A Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) a 2012. év június 1-tõl kitelepült kiküldöttek lakóin-
gatlanai berendezéséhez nem biztosít bútorzatot, valamint
lakás felszerelési cikkeket, kivéve a 2. g) pontban foglalt
esetet. A korábban kihelyezett kiküldötteknek a kiadott
bútorzat és lakás felszerelési cikkek cseréjét sem biztosítja
a továbbiakban. Abban az esetben, ha a kiküldött akaratá-
tól függetlenül szükségessé válik a lakóingatlan váltása,
így különösen ha a tulajdonos eladja a lakóingatlant, ter-
mészeti katasztrófa következik be, vagy a tulajdonos ré-
szérõl szerzõdésszegés történik, – a költözéshez szükséges
szállítás, rakodás, esetleges mobil lift bérlés költségei utó-
lag az MH 64. BSZJLE által számla ellenében kerülnek el-
számolásra. Amennyiben a kiküldött egyéb, saját okokból
hajt végre átköltözést 2012. június 1. után, akkor ugyan-
azon szabályok vonatkoznak rájuk, mint a 2012. június
1-jét követõen kitelepült kiküldöttekre. Az érintettek vál-
tásával a bútorzat és lakásberendezési cikkek helyszínen
selejtezésre, értékesítésre vagy hazaszállítás után, további
hasznosításra kerülnek. A jelen pontban szereplõ
feladatok végrehajtásának határideje 2012. március 31;

g) az MH ÖHP kidolgozza 2012. május 31-ig a jelenleg
még az MH által biztosított bútorzattal és felszerelési cik-
kekkel berendezett, bérelt bútorozatlan lakóingatlanok to-
vább biztosíthatóságát a következõ váltások folyamán ki-
települõ kiküldött részére, melynek során az alábbi feltéte-
leket kell figyelembe venni, valamint a kiküldöttnek írás-
ban elfogadnia:

ga) a kiküldött a részére felajánlott lakóingatlant elfo-
gadja,

gb) az MH a szakutasításban a kiküldött részére megha-
tározott lakóingatlan normájánál magasabb lakóingatlan
bérleti díjat nem térít, a tényleges bérleti díj és a norma kö-
zötti különbség a kiküldöttet terheli,

gc) a lakóingatlanban lévõ bútorzat cseréjét, karbantar-
tását a 2012. júliusi váltási idõszak megkezdése után az
MH a továbbiakban nem biztosítja,

gd) a lakóingatlanban lévõ bútorzaton túl a kiküldöttnek
többlet igénye nem léphet fel,

ge) az idõközben használhatatlanná, vagy feleslegessé
váló berendezési tárgyakat a kiküldött köteles tárolni a ré-
szére biztosított bérelt lakóingatlanban;

h) a HM PRKF a képviseletekkel és az MH
64. BSZJLE-vel együttmûködve 2012. május 31-ig felül-
vizsgálja a jelenlegi és a tervezett külszolgálati helyõrsé-
gekben kitelepüléskor és hazatelepüléskor igénybe vehetõ
szállodai elhelyezéseket. A lakóingatlan kiküldött általi
kiválasztásáig az MH maximum 30 nap idõtartamban szál-
lodai elhelyezést biztosít a kiküldött részére a HM PRKF
által biztosított szállodai foglalás alapján. A kiküldött a
végleges lakóingatlan használatbavételével lesz jogosult a
családtagjai után pótlékra az R. alapján. A 30 napot meg-
haladó szállodai tartózkodást, az MH ÖHP parancsnoka az
MH 64. BSZJLE és a képviseletvezetõk javaslata alapján
kivételes esetben engedélyezheti szociális és gazdaságos-
sági szempontok figyelembe vételével, a kiküldött által
benyújtott kérelem és indoklás alapján. A hazatelepülés-
kor a kiköltözés feladatainak végrehajtása érdekében szin-
tén szállodai elhelyezés vehetõ igénybe maximum 15 nap
idõtartamra;

i) az MH 64. BSZJLE a kiemelt lakóingatlanokkal kap-
csolatos feladatokat folyamatosan végrehajtja az MH ÖHP
felügyeletével. A képviseletek vezetõi kiemelt reprezentá-
ciós feladatokat, valamint Magyarország, a HM és az MH
képviseletét látják el, ebbõl adódóan a részükre biztosított
lakóingatlanokat, rezidenciákat berendezési tárgyakkal az
MH 64. BSZJLE látja el. A lakóingatlanhoz tartozó kert
gondozása, valamint a technikai biztosítás, így különösen
a riasztó rendszer üzemeltetés költségeinek elszámolása a
továbbiakban is az MH feladata. A rezidenciákon történõ
életvitelbõl adódó meghibásodások elhárítása a 2. j) pont
szerint valósul meg. A rezidenciák a képviselet vezetõi be-
osztás ellátásra kerültek kialakításra, azokat nem a kikül-
döttek választják, ezért a váltás során a szükséges karban-
tartási munkák elvégzése, így különösen a tisztasági fes-
tés, a bútorok állagmegóvása a továbbiakban is az MH fe-
lelõségi körébe tartozik;
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j) a külföldön bérelt lakóingatlanokban a bérleti viszony
fennállása alatt, valamint a lakóingatlan visszaadásakor a
kiküldött általi használat során bekövetkezõ meghibásodá-
sok költségei a továbbiakban a kiküldöttet terhelik. Kivé-
telt képeznek mindazon idõszaki karbantartások, melyeket
a bérleti szerzõdés, illetõleg a biztosítási szerzõdés külön
elõír. Azon lakóingatlanban, amelyeket több kiküldött vett
igénybe az MH folyamatos bérlése mellett, a keletkezett
károk tulajdonos részére történõ megtérítését a lakó-
ingatlan végleges visszaadásakor – melyen jelen van a ha-
zatelepülõ kiküldött is – az MH 64. BSZJLE hajtja végre.
A kiküldött az általa okozott károkat a lakóingatlan
átadás-átvételi jegyzõkönyv alapján téríti meg az MH
64. BSZJLE-nek. Az MH 64. BSZJLE a kiküldöttek részé-
re a helyõrségekben található szolgáltatókra vonatkozó
adattárat állít össze;

k) a HM HPF 2012. március 31-ig kidolgozza a külföl-
dön jelentkezõ egészségügyi költségek Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztárnál (a továbbiakban: OEP) történõ
elszámolásának új szabályozását, és annak bevezetését
kezdeményezi a honvédelmi tárca részérõl – a kiküldõ
közvetítõ szerepének megszüntetésével – annak érdeké-
ben, hogy az elszámolás során a kiküldött és Budapest Fõ-
város Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerve közvetlen kapcsolatban álljon, ide-
értve az európai egészségbiztosítási kártyák kiállíttatásá-
nak ügyintézését is;

l) a HM KPH 2012. május 31-ig felülvizsgálja a külföl-
dön történt gyógykezeléssel kapcsolatos megtérítési igé-
nyek érvényesítésérõl szóló OEP - HM megállapodás fel-
mondására, módosítására, valamint a külföldön történt
gyógykezelés, egészségügyi ellátás költségei elszámolásá-
nak eljárási rendjérõl szóló 165/2007. HM KPH–HM FLÜ
együttes intézkedést, valamint végrehajtja az új szabályzó
kidolgozását.

3. A Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK SZCSF) kidolgozza a külföldi szol-
gálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi felada-
tokról és jogállásuk egyes kérdéseirõl szóló 26/2002. (IV.
12.) HM rendelet módosítását, különös tekintettel a kikül-
döttek szolgálati útjainak 30 napos idõkorlátozására, az
idõkorlát egyedi emeléséhez szükséges elöljárói kör meg-
határozására, valamint új elemként javasolja a kiküldöttek
nemzetközi gyakorlatokon történõ részvétele idõkorláto-
zásának bevezetését. A HVK SZCSF 2012. március 31-ig
kezdeményezi a rendeletmódosítás kiadására irányuló ko-
difikációs eljárást. Ehhez kapcsolódóan

a) a HVK SZCSF 2012. április 15-ig a tartós külszolgá-
latra tervezett személyi állomány és családtagjaik részére a
kihelyezés elõtt minimum két hónappal célfelkészítést
szervez, melynek lebonyolítását a felkészítésben szakmai-
lag érintett szervezetek bevonásával végzi. A Nemzeti Tá-
mogató Csoport (a továbbiakban: NTCS) 2012. július 15-i
megszûnésével a kiküldöttnek önellátás keretén belül kell
megteremtenie az életkörülményeit. A kiküldötteket a cél-

felkészítésen el kell látni a szükséges jogi, logisztikai,
pénzügyi, – a nem fegyveres külszolgálattal kapcsolatos és
a helyõrségspecifikus – információkkal. A képviseletek
speciális helyzetére tekintettel a célfelkészítés során ki kell
térni a kiküldött eredeti beosztása mellett megbízással be-
töltött biztonsági vezetõ, munkavédelmi-, tûzvédelmi
megbízott, személyügyi adminisztrációs, informatikai fel-
adatok ellátásához szükséges ismeretek felkészítésére is.
A célfelkészítés egyes napjaira – a takarékossági szem-
pontok figyelembevételével – biztosítani kell a képvisele-
tek felkészült szakemberének, illetve az aktuális váltás so-
rán nagyobb létszámmal váltó helyõrségek rangidõs
nemzeti képviselõinek a jelenlétét;

b) a kiküldöttek sikeres felkészítéséhez szükséges egy
helyõrség specifikus aktuális információkat tartalmazó –
iskolákra, tömegközlekedésre, vásárlásra, szokásokra, el-
térõ viselkedési formákra, közszolgáltatásokra vonatkozó
– információcsomag kialakítása. A felelõségi körükbe tar-
tozó helyõrségekre vonatkozó információs csomagok
2012. április 15-ig történõ kialakításáért, naprakészen tar-
tásáért a képviseletek vezetõi felelõsek a rangidõs nemzeti
képviselõk bevonásával. A logisztikai támogatáshoz kap-
csolódó szabályzók, nyomtatványok, felkészítési anyagok
információs csomagként történõ biztosítása, naprakészen
tartása az MH 64. BSZJLE feladata. A pénzügyi támoga-
táshoz, valamint a 2. k)-l) pontban foglalt egészségügyi el-
látáshoz, és annak különbözõ térítési formáihoz szükséges
szabályzók, nyomtatványok, felkészítési anyagok, adózás-
sal-, iskolázási támogatásokkal kapcsolatos információk,
elõlegek igényléséhez szükséges okmányminták informá-
ciós csomagként történõ biztosítása, naprakészen tartása a
HM KPH feladata. A célfelkészítésen az információs cso-
magok kiküldöttek részére történõ kiadásának felelõse a
HVK SZCSF. A jelen pontban szereplõ feladatok elvégzé-
sének végsõ határideje a célfelkészítés kezdõ napja;

c) Az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD)
2012. március 15-ig kidolgozza és a HVK Híradó, Infor-
matika és Információvédelmi Csoportfõnökség (a további-
akban: HVK HIICSF) részére megküldi a 3. a)-b) pontban
meghatározott információs csomagok weblap formában
történõ kidolgozásának, megjelentetésének és üzemelteté-
sének elgondolását, amely magában foglalja a kialakításra
és üzemeltetésre vonatkozó erõforrás és költségszámvetést
is, a takarékossági szempontok figyelembevételével.
A HVK HIICSF az elgondolást elbírálja, és 2012. március
31-ig javaslatot tesz a HVK SZCSF számára a weblap ki-
alakítására és üzemeltetésére vonatkozóan. A weblap in-
terneten keresztül biztosítja az elérhetõséget és interaktív
fórum lehetõségét a tapasztalatok megosztására és tanács-
adás biztosítására a kiküldött és családtagi pótlékra jogo-
sult hozzátartozói számára. A weblap létrehozása a jogse-
géllyel kapcsolatos tanácsadást is megkönnyíti, valamint a
támogatási feladatok során felmerült problémák megosz-
tását is segíti. A weblaphoz tárhely biztosítása is szüksé-
ges. A célfelkészítés során HVK HIICSF együttmûködve
az MH TD-vel a weblap kezelésérõl, valamint az informá-
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cióbiztonságról tájékoztatást tart a kiküldötti állomány-
nak. A kiküldötti állomány aláírással igazolja a felkészítés
megtörténtét;

d) a képviseletek irodai munkafeltételeinek biztosítását
az NTCS megszûnését követõen a képviselet az állomá-
nyában támogatási feladatokra rendszeresített adminiszt-
ratív/logisztikai szakállományával hajtja végre. A felada-
tot végrehajtó kiküldöttek pénzügyi, számviteli és logiszti-
kai felkészítésének végrehajtása az MH ÖHP és a HM
KPH közös feladata.

4. Az MH ÖHP – együttmûködve a HM PRKF-fel és a
képviseletekkel – kidolgozza 2012. május 31-ig a NATO
menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról
szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet módosítását és
kezdeményezi az annak kiadására irányuló kodifikációs
eljárást. Ennek során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a
HM FHH és az MH 64. BSZJLE közötti átadás-átvételt
követõen a kiküldött részére a kitelepülést megelõzõen az
MH 64. BSZJLE igényli meg az MH ÖHP-tól a szükséges
menetparancsokat. Az igénylésért az MH 64. BSZJLE, a
biztosításért a MH ÖHP a felelõs. A jelen pontban foglal-
takat legkésõbb a kiküldött kiutazását megelõzõ 14. napig
kell végrehajtani. A NATO menetparancs hosszabbítása
(a külszolgálaton lévõ kiküldöttnek az új menetparancs ki-
admányozása) valamint a lejárt menetparancs visszajutta-
tása a kiadmányozó szervezet részére a képviseletvezetõk
hatáskörébe kerülnek áthelyezésre.

5. A HVK SZCSF kidolgozza a rangidõs nemzeti képvi-
selõk feladatainak ideiglenes megállapításáról szóló
110/2011. (X. 7.) HM utasítás módosítását, és 2012. már-
cius 31-ig kezdeményezi az annak kiadására irányuló ko-
difikációs eljárást. Ennek keretében a rangidõs nemzeti
képviselõk részére a 3. b) pontban meghatározott feladato-
kat, illetve a helyõrségben lévõ alárendeltjeik irányában
részletes jogaikat és kötelezettségeiket bedolgozza a mó-
dosítás tervezetébe. A rangidõs nemzeti képviselõk kijelö-
lését rögzíteni kell a beosztásba helyezésrõl szóló szemé-
lyi beszélgetés jegyzõkönyvében, valamint a beosztásba
helyezési ügyiratában. A jelen pontban szereplõ követel-
mények folyamatos érvényre juttatása a HVK SZCSF
feladatát képezi.

6. A HM KPH kidolgozza az MH külföldi képviseletei
költségvetési gazdálkodásáról szóló 20/2010. (II. 19.) HM
utasítás módosítását és 2012. március 31-ig kezdeményezi
annak kiadására irányuló kodifikációs eljárást. Ennek ke-
retében elvégzi a HM FHH-hoz biztosított, 2012-re terve-
zett „nemzeti támogatás” keret következõk szerinti felosz-
tását. A nem fegyveres külszolgálatra biztosított személyi
kiadások, járulékok, pénzügyi dologi kiadások és éven túli
elõlegek költségvetési tervezése – önálló NATO/EU be-
osztások – és a felhasználáshoz kapcsolódó pénzügyi fel-
adatok, elszámolások, egészségügyi, utazási, reprezentá-
ciós elõlegek biztosítása a HM KPH kezelésébe kerül,ke-

retgazdája a HVK SZCSF, míg a logisztikai elõirányzatok
és a felhasználáshoz kapcsolódó feladatok, elszámolások,
vásárlási elõlegek, lakásbérleti kauciók biztosítása az MH
64. BSZJLE részére kerül engedélyezésre, keretgazdája az
MH ÖHP.

7. A Brüsszelbe telepített nemzetközi programigazgató,
valamint jelenleg a NATO Beruházási Bizottság elnöki
posztját betöltõ kiküldött finanszírozása vegyesen, a nem-
zeti költségvetésbõl és a NATO Nemzeti Adminisztrációs
Költségkeretbõl (a továbbiakban: NAK) történik. Az
NTCS megszûnésével a programigazgató ellátásával kap-
csolatosan felmerülõ – NAK-ból finanszírozott – kiadások
elszámolása az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biz-
tonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végre-
hajtásáról szóló 26/2009. (IV. 3.) HM utasítás szerint tör-
ténik. A HM FHH együttmûködve a HM KPH-val az el-
számolások rendjét 2012. március 31-ig felülvizsgálja,
szükség esetén kezdeményezi a módosítását.

8. A HM KPH kidolgozza a tartós külföldi szolgálatot
teljesítõk reprezentációs tevékenységérõl szóló 117/2011.
(X. 21.) HM utasítás módosítását, és 2012. március 31-ig
kezdeményezi az annak kiadására irányuló kodifikációs
eljárást. Ehhez kapcsolódóan

a) a reprezentációs kiadásokat együtt a tartós külföldi
szolgálat alatt teljesített ideiglenes kiküldetések során fel-
merült, illetve egyéb, jogszabályok alapján megtéríthetõ
költségekkel – az NTCS 2012. július 15-vel történõ meg-
szüntetéséig – a brüsszeli NTCS pénzügyi elõadója szá-
molja el és fizeti ki, ezért 2012. január 1-tõl a kifizetéseket
a HM KPH által kezelt hazai bankszámláról a HM KGIR
brüsszeli végpontján keresztül hajtja végre. Ezen felada-
tok az NTCS megszüntetését követõen a HM KPH feladat-
rendszerébe kerülnek beillesztésre;

b) az NTCS megszûnését követõen, 2012. július 15-tõl a
reprezentációval, valamint a delegációk fogadásával
összefüggõ feladatokat a képviseletek saját képességeik
felhasználásával lehetõség szerint együttmûködve, az
egyéni beosztásban lévõ kiküldöttek pedig önállóan hajt-
ják végre a meghatározott keretek erejéig;

c) a reprezentációs feladatoknál a képviseletek önálló-
sága a reprezentációs normáknak a tartós külföldi szolgá-
latot teljesítõk reprezentációs tevékenységérõl szóló
117/2011. (X. 21.) HM utasításban meghatározottak sze-
rinti felhasználására vonatkozik. A reprezentációs keretek
felhasználása továbbra is számlával alátámasztva számol-
ható el, melyhez elõleg biztosítása, valamint a nyilvántar-
tás, elszámolás és ellenõrzés végrehajtása a HM KPH
feladata.

9. A HM FHH az MH ÖHP-val együttmûködve javasla-
tot tesz a honvédségi jármûvek fenntartásával kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM
utasítás módosításra, – különös tekintettel az annak 8. §
(2) bekezdésében foglaltakra – és 2012. május 31-ig kez-
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deményezi az annak kiadására irányuló kodifikációs eljá-
rást. Ehhez kapcsolódóan

a) az MH ÖHP együttmûködve a HM FHH-val átdol-
gozza a tartós külszolgálatot teljesítõ személyek részére a
szolgálatteljesítés helyén beszerzett honvédségi, valamint
a tartósan bérelt jármûvek igénybevételének sajátos szabá-
lyairól szóló 36/2010. (HK 9.) HM FLÜ vezérigazgatói in-
tézkedést és 2012. június 30-ig kiadja az intézkedést fel-
váltó szabályozót. Ennek során szükséges a szolgálati gép-
jármû használatára jogosultak körének csökkentése, a je-
lenlegi külföldi gépjármûpark racionalizálása, az igénybe-
vétel szabályainak szigorítása, valamint az üzemeltetési,
karbantartási, vizsgáztatási feladatok külföldi végrehajtá-
sa miatti speciális szabályozása. Az átdolgozás során fi-
gyelemmel kell lenni a honvédségi szolgálati személygép-
kocsi lakás és munkahely közötti utazásra történõ haszná-
latának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM
utasításban meghatározottakra. A HM FHH az új szabály-
zó kiadásakor a tartós külszolgálatot teljesítõ személyek
részére a szolgálatteljesítés helyén beszerzett honvédségi,
valamint a tartósan bérelt jármûvek igénybevételének sa-
játos szabályairól szóló 36/2010. (HK 9.) HM FLÜ vezér-
igazgatói intézkedést saját hatáskörben helyezi hatályon
kívül;

b) az MH ÖHP 2012. június 15-ig elvégzi az NTCS által
használt gépjármûvek újraelosztását a külföldön üzemel-
tett eszközök erejéig, a képviseletek feladatainak figye-
lembe vételével. Vizsgálja – együttmûködve a HM Had-
felszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztállyal (a további-
akban: HM HVF) – a gazdaságtalan üzemeltetésû gépjár-
mûvek helyszíni értékesítésének lehetõségeit.

10. A HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosz-
tály (a továbbiakban: HM GTSZF) kidolgozza a honvédel-
mi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl szóló
71/2011. (VI. 30.) HM utasítás módosítását és 2012. már-
cius 31-ig kezdeményezi az annak kiadására irányuló ko-
difikációs eljárást. Ehhez kapcsolódóan a HM FHH és az
MH 64. BSZJLE közötti átadás-átvételt követõen az MH
64. BSZJLE feladata elszámolni a külföldön üzemeltett
gépjármûpark mûködtetéséhez szükséges hajtó-, és kenõ-
anyag-vásárlásokat, a külföldön történõ szolgáltatások
igénybevételét, az üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb vá-
sárlásokat. A gazdasági szempontok figyelembe vételével
szükséges ezen feladatok MH ÖHP parancsnoki intézke-
désben szabályozása, melyet az MH ÖHP hajt végre 2012.
április 30-ig.

11. A HM HVF 2012. március 31-ig felülvizsgálja a
Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ had-
felszerelési anyagok selejtezésérõl és a selejtezési jogkö-
rök gyakorlásáról szóló 75/2008. (HK 15.) HM utasítást,
illetve a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében
lévõ ingóságok és társasági részesedések kezelésének, tu-
lajdonosi ellenõrzésének, valamint az ingóságok hasznosí-
tásának, elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól

szóló 67/2011. (VI. 24.) HM utasítást és szükség esetén
kezdeményezi a módosítás kiadására irányuló kodifikáci-
ós eljárást különös tekintettel arra, hogy a képviseletveze-
tõk javaslattételi lehetõséggel élhessenek, továbbá korlá-
tozott körben gyakorolhassák a kezelésükben – és az alá-
rendeltségükben lévõ kiküldötteknél lévõ – ingó vagyoni
elemek selejtezési jogkörét a helyszínen. Ehhez kapcsoló-
dóan, az MH ÖHP vizsgálja a nem fegyveres külszolgála-
tot betöltõ és tartós tanulmányokat folytató kiküldöttek el-
látása érdekében külföldön beszerzett ingó vagyoni ele-
mek külföldön történõ selejtezésének, a selejt anyagok el-
szállításának, megsemmisítésének, gazdaságossági szem-
pontok figyelembevételével külföldön történõ értékesíté-
sének lehetõségét, és 2012. február 29-ig javaslatot tesz a
HM HVF részére a vonatkozó szabályozó módosítására.

12. A HM GTSZF a képviseletekkel, a HM KPH-val, az
MH ÖHP-vel és az MH 64. BSZJLE-vel együttmûködve
2012. március 31-ig javaslatot tesz a képviseletek és az
MH 64. BSZJLE tekintetében a honvédelmi szervek ope-
ratív belsõ kontrolljainak kialakításáról és mûködtetésérõl
szóló 49/2011. (IV.22.) HM utasítás, a Honvédelmi Mi-
nisztérium, mint intézmény, Kockázatkezelési Szabályza-
ta kiadásáról szóló 7/2011. (HK 14.) HM KÁT szakutasí-
tás, valamint az Operatív Belsõ Kontrollok Kézikönyv
alapján a feladatokra vonatkozó folyamatlista, ellenõrzési
nyomvonal, kockázat-nyilvántartás, szabálytalansági nyil-
vántartás kialakítására vagy módosítására. A képviseletek
és az MH 64. BSZJLE szükséges módosításokat 2012. má-
jus 31-ig végrehajtják.

13. A honvédelmi szervezetek számláiról és a pénzke-
zelési szabályokról szóló 32/2010. (III. 10.) HM utasítás
alapján a HM KPH 2012. június 30-ig megszünteti a kül-
földön üzemeltetett hivatali bankszámlákat.

14. A Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda 2012. március
31-ig felülvizsgálja a tartós külszolgálatot és egyes béketá-
mogató mûveletek racionalizálásával kapcsolatosan a
Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát. A felülvizsgálat alapján szükség esetén a HM
Tervezési és Koordinációs Fõosztálynál a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szó-
ló 87/2010. (X. 6.) HM utasítás módosításának kiadását
kezdeményezi.

15. A Magyar Köztársaság határain kívüli nemzetközi
válságreagáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos
feladatok logisztikai támogatása végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 67/2011. HM KÁT-HVKF együttes in-
tézkedés 50. pontjában meghatározott intézkedést az MH
ÖHP 2012. május 31-ig módosítja a nem fegyveres kül-
szolgálati állomány mûveleti területre történõ vezénylése
esetén a kiegészítõ hadfelszereléssel történõ ellátás
a)–f) pontban meghatározottak szerinti szabályozásával.
Ehhez kapcsolódóan az MH 64. BSZJLE
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a) 2012. április 30-ig elvégzi azon nem fegyveres beosz-
tást betöltõ állomány hadfelszereléssel történõ ellátásához
szükséges kiegészítõ felszerelések felmérését, akik beosz-
tásukból adódóan mûveleti területre kerülhetnek vezény-
lésre a külszolgálat ideje alatt,

b) 2012. május 15-ig megigényli azon mérethelyes ki-
egészítõ felszereléseket az ellátó központoktól, melyek az
átadás-átvételt követõen saját raktáraiban nem állnak ren-
delkezésre;

c) 2012. május 31-ig végrehajtja az a) pont szerint fel-
mért állomány részére a hadfelszereléssel történõ ellátásá-
hoz szükséges kiegészítõ felszerelések kiszállítását, kiadá-
sát a kiküldöttek részére. A 2012. évi váltási idõszak során
kihelyezendõ kiküldöttek a kiutazás elõtt kerülnek felsze-
relésre. A kiszállítást és külszolgálat befejezésekor a haza-
szállítást a SZIG szállítása során hajtja végre a kiküldött. A
hadfelszerelést a kiküldött a bérelt lakóingatlanában tárol-
ja a külszolgálata alatt,

d) a kiküldött részére személyes tárolásra nem kiadható
anyagok, eszközök – jellemzõen fegyverzeti anyagok –
biztosítása terén 2012. május 31-ig kialakítja és végrehajt-
ja az ellátási feladatokat. A feladat megvalósítható egy-
részt a szövetséges parancsnokságok által az MH részére
térítésmentesen biztosított raktárakból attól függõen, hogy
onnan történik a kiküldött mûveleti területre történõ utaz-
tatása és a mûveleti helyszínen nincs jelen nemzeti logisz-
tikai támogatás. Amennyiben a mûveleti területen nemzeti
logisztikai támogatás biztosított, akkor a szükséges anya-
gokkal történõ ellátás a helyszínen történik. Abban az eset-
ben, ha az MH a kiutazási helyen, illetve a mûveleti terüle-
ten sem rendelkezik raktári kapacitással, vagy nemzeti lo-
gisztikai támogatással, a szükséges anyagok helyszínre
történõ kiszállítása gazdaságossági szempontok figyelem-
be vételével az MH 64. BSZJLE feladata. Mûveleti ve-
zénylés befejezése után a kiküldött a kiadott anyagokkal
ott számol el, ahol azt a részére kiadták;

e) a külszolgálat megkezdését megelõzõ 10. munkana-
pig elvégzi a következõ váltás során kihelyezésre kerülõ,
az a) pontban foglalt állomány kiegészítõ hadfelszerelés-
sel történõ ellátását;

f) a külszolgálat befejezését követõen a kiküldött
SZIG-ének hazaérkezését követõ 10. munkanapig honi te-
rületen elvégzi a kiküldöttek elszámoltatását, a kiegészítõ
felszerelés visszavételezését.

16. Az MH ÖHP 2012. május 31-ig végrehajtja a szak-
utasítás felülvizsgálatát és kezdeményezi módosítását
vagy új szabályzó kiadását. Ennek során

a) felülvizsgálja a szakutasításban meghatározott lakó-
ingatlan-kategóriákat és azok területi szorzóit az MH
szempontjából a költségtakarékosság, a kiküldött szem-
pontjából a külföldi piaci árak figyelembe vételével,

b) a 2. a)–c) pontban meghatározott normákat bedolgoz-
za a szakutasításba,

c) felülvizsgálja a képviseletek vezetõinek biztosított
lakóingatlan bútor normáit a 2. i) pont figyelembe vételé-
vel.

17. Az MH ÖHP együttmûködve a HVK HIICSF-fel fe-
lülvizsgálja a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat
szabályairól szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasítás alapján a
külföldön szolgálatot teljesítõ személyek szolgálati rádió-
telefon – ellátás és használat szabályairól szóló 6/2009.
HM FLÜ vezérigazgatói intézkedést és 2012. május 31-ig
kiadja az intézkedést felváltó szabályozót. A feladat vég-
rehajtása során szükséges a szolgálati mobiltelefon hasz-
nálatára jogosultak körének és a rendelkezésre álló keret-
összegek csökkentése, az igénybevétel és az elszámolás
szabályainak szigorítása. A HM FHH az új szabályzó ki-
adásakor a külföldön szolgálatot teljesítõ személyek szol-
gálati rádiótelefon – ellátás és használat szabályairól szóló
6/2009. HM FLÜ vezérigazgatói intézkedést saját hatás-
körben helyezi hatályon kívül.

18. A HVK SZCSF együttmûködve a HVK Haderõ-
tervezési Csoportfõnökséggel és a HM KPH-val 2012. már-
cius 31-ig megvizsgálja az irodai munkafeltételek folya-
matos biztosítása érdekében az MH NKK és az MH NÖK
részére az idõszaki fõ-, illetve részfoglalkozású béralap
terhére családtag foglalkoztatásának lehetõségét.

19. A HVK LOGCSF együttmûködve az MÁNK
VPR-rel, az MH KKH-val, az MH NKK-val a HVK
SZCSF-fel, a HM KPH-val és az MH ÖHP-vel 2012. má-
jus 31-ig kidolgozza a gazdálkodási tiszti beosztás feladat-
rendszerét. A gazdálkodási tiszt az NTCS megszûnését kö-
vetõen az MK ÁNK VPR-nél, az MH KKH-nál és az MH
NKK-nál felmerülõ gazdálkodási tevékenységet hajtja
végre, így különösen a költségvetés tervezését, felhaszná-
lását, elemzését, a szervezetek ellátásának szervezését, a
pénzügyi, logisztikai feladatok támogatását.

20. A HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF)
együttmûködve a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõ-
osztállyal (a továbbiakban HM IJKF) és a képviseletekkel
2012. május 31-ig megvizsgálja a külföldön történõ jogi
érdekképviseleti szerzõdés megkötésének lehetõségét, jel-
lemzõen a nagy létszámú helyõrségek, így különösen
Brüsszel, Mons, Norfolk, Nápoly, Solbiate Olana eseté-
ben.

21. A HM KPH – együttmûködve a képviseletekkel, az
MH ÖHP-vel és a HM JF-fel – 2012. május 31-ig meg-
vizsgálja a 20. pontban meghatározottak költségvetési fe-
dezet biztosításának lehetõségét.

22. Az MH ÖHP és az MH 64. BSZJLE az átadás-átvé-
tel keretében 2012. március 31-ig felülvizsgálja a már
megkötött beszerzési, szolgáltatói, – kiemelten a váltás
feladataira vonatkozó komplex – hazai szerzõdéseket, va-
lamint a jelenleg folyó beszerzési eljárásokat.
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23. Az MH ÖHP és az MH 64. BSZJLE 2012. május
31-ig a szervezeti változásoknak megfelelõen felülvizs-
gálja, szükség szerint módosítja a külföldön megkötött,
jellemzõen lakóingatlan bérleti szerzõdéseket. Az NTCS
megszûnése után a NATO Delegáció nevében kötött la-
kásbérleti szerzõdések a kiküldöttek nevére kerülnek át-
írásra, abban az esetben is, ahol egynél több rotációs ciklu-
son át kerül bérlésre lakóingatlan úgy, hogy az NTCS
megszûnését követõ váltások során a hazatelepülõ kikül-
dött és a tulajdonos közötti szerzõdés felmondásra vagy
módosításra kerül, majd a kitelepülõ kiküldött a tulajdo-
nossal új szerzõdést köt. Ezáltal biztosítható a tulajdonos
és a kiküldöttek közötti tételes elszámolások végrehajtása.

24. Az MH ÖHP és az MH 64. BSZJLE 2012. május
31-ig elvégzi a képviseletek munka-feltételeinek biztosítá-
sához szükséges fogyó anyagok, így különösen a számítás-
technikai-, és sokszorosítási segédanyagok normásítását, a
meglévõ író-, irodaszer-, irodai papírnormák felülvizsgá-
latát. A képviseletek vezetõi az irányításuk alá tartozó
szervezet munka feltételeinek biztosítása érdekében jogo-
sultak a kialakított norma keretek erejéig az elõirányzatok
felhasználására, melyhez elõleget az MH 64. BSZJLE
biztosít.

25. Az MH ÖHP kidolgozza 2012. április 30-ig a Hon-
védelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gaz-
dálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM uta-
sítás (a továbbiakban: Ut.) alapján a képviseletek vezetõi-
nek rendelkezési jogosultságát és az elõirányzat felhaszná-
lási jogkörök részükre történõ biztosíthatóságát a szerve-
zetük érdekében az egyes külföldön felmerülõ kiadások
elõirányzatai felett. Az Ut. módosításának szükségessége
esetén az MH ÖHP javaslatot terjeszt fel a HVK LOGCSF
részére, a HVK LOGCSF pedig kezdeményezi a módosí-
tásra irányuló kodifikációs eljárást 2012. május 31-ig. El-
lenkezõ esetben az MH ÖHP saját hatáskörben, intézkedés
formájában 2012. május 31-ig szabályozza a jelen pontban
megfogalmazottakat.

26. A nemzeti támogatási feladatokkal összefüggõ ügy-
intézési, anyagigénylési, mûködési, üzemeltetési problé-
mákra, állásfoglalások kérésekre, panaszokra, és egyéb az
NTR-rel összefüggõ feladatokra vonatkozó ügyiratok
szolgálati útja a rangidõs nemzeti képviselõk útján a kép-
viseletvezetõkön keresztül az MH 64. BSZJLE-nek való
megküldéssel valósul meg.

27. Az állományváltások során az MH ÖHP és az MH
64. BSZJLE – együttmûködve a HM IJKF-fel és a HM
FHH-val – a lakóingatlan-bérleti szerzõdések megkötésé-
hez szükséges jogi ismeretekkel rendelkezõ szakembert
biztosít. Nagyobb létszámú (4 fõt meghaladó) váltás alkal-
mával a helyszínen, egyébként a szerzõdés-tervezet faxon
vagy elektronikus úton való megküldésével történik a
szerzõdés tervezetek felülvizsgálata.

28. Az MH 64. BSZJLE pénzügyi feladatokért felelõs
szervezeti elemét két fõvel szükséges megerõsíteni az át-
adás-átvétel, valamint az új ellátási rendszer mûködtetése
– kiemelten az egységszintû analitikus nyilvántartás refe-
rensi nyilvántartás vezetése – érdekében. Ennek 2012. már-
cius 31-ig történõ végrehajtásáért az MH ÖHP a felelõs.

29. Az NTCS 2012. július 15-i megszüntetésével a HM
KPH kezdeményezi a munkaköri jegyzék módosítását az
MH 64. BSZJLE, Nemzeti Támogató Központ brüsszeli
pénzügyi elõadói munkakör HM KPH állományába törté-
nõ áthelyezése érdekében.

30. A HM KPH – együttmûködve az MH 64. BSZJLE-vel –
2012. május 31-ig elvégzi a jellemzõen Belgiumban alkal-
mazott, hivatali bankszámlához kötött bankgaranciák
megszüntetését. A bankgaranciák megszüntetése a kap-
csolódó ingatlanbérleti szerzõdések 23. pont szerinti mó-
dosításával, újrakötésével valósulhat meg.

31. Az MH 64. BSZJLE 2012. április 30-ig, a bankga-
ranciák kiváltása érdekében a kiküldöttek részére kaució-
ra, elõleget biztosít.

32. Az MH 64. BSZJLE 2012. június 30-ig felmondja az
NTCS által kötött lakóingatlan-biztosításokat, valamint a
továbbiakban végzi a kiküldött által kötött biztosítások
utólagos elszámolását. A biztosítások a tulajdonos, vala-
mint az MH által biztosított ingó és ingatlan vagyoni ele-
mekre terjedhetnek ki. A kiküldött személyes vagyontár-
gyait saját költségén biztosíthatja.

33. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a lakóingat-
lanok kiválasztása érdekében folyamatosan vizsgálja a
biztonsági szervek hatáskörébe esõ minden helyõrség ese-
tében a bérelt lakóingatlan és környéke biztonsági kocká-
zatát, melyrõl tájékoztatja a kiküldötteket, a képviselete-
ket, valamint az MH 64. BSZJLE-t.

34. A jelen intézkedésben meghatározott felelõs szerve-
zetek javaslataik kidolgozása során együttmûködnek a
képviseletek vezetõivel a nemzeti támogatási rendszer ru-
galmas és takarékos racionalizálása érdekében.

3. Záró rendelkezés

35. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, és 2012. szeptember 30-án hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
a Honvéd Vezérkar fõnöke
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A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

1/2012. (HK 3.) HM VGHÁT
s z a k u t a s í t á s a

a 2011. évi éves költségvetési beszámoló elkészítésének
rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52. §-ának (2) bekezdése alap-
ján – figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium fejezet
központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás 26. § (1) bekezdésére – a
2011. évi költségvetési beszámolók elkészítésének rendjé-
re a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya kiterjed:
a) a jóváhagyott elemi költségvetéssel rendelkezõ, in-

tézményi éves költségvetési beszámoló összeállítására kö-
telezett szervezetekre, a megszüntetett Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: ZMNE), Kato-
nai Ügyészségek és MK Katonai Biztonsági Hivatal (a to-
vábbiakban: MK KBH) felszámolására kijelölt szervezeti
egységekre, a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ
gazdálkodásra kijelölt gazdálkodó szervezetekre, továbbá
a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) költ-
ségvetési fejezet beszámolójának összeállítását végzõ HM
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatalra (a továbbiakban: HM
KPH) (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek);

b) a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló intéz-
ményi éves költségvetési beszámolók (a továbbiakban: be-
számoló), a fejezeti kezelésû elõirányzatok beszámolóinak
és a HM fejezet költségvetési beszámoló összeállítására.

2. A 2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zár-
számadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás rendjérõl külön
szakutasítás rendelkezik.

3. A beszámolási feladatok teljesítéséért, tartalmáért,
megfelelõségéért

a) a beszámolók vonatkozásában, a Honvédelmi Mi-
nisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásá-
nak rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás 11. §
(4) bekezdés f) pontjában foglaltak figyelembevételével a
honvédelmi szervezet vezetõje,

b) a fejezeti kezelésû elõirányzatok beszámolói tekinteté-
ben a – 17. pontra figyelemmel – és a HM költségvetési fe-
jezet beszámolója vonatkozásában a HM KPH fõigazgatója
felel.

4. A beszámolók összeállításához szükséges Tájékozta-
tót – amely tartalmazza a beszámoló kitöltési útmutatóit –,
beszámoló garnitúrát, továbbá a beszámolók átadás-átvé-
telének ütemtervét a HM KPH elektronikus úton biztosítja.

5. A honvédelmi szervezetek a beszámolót a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendelke-
zésre bocsátott és a HM KPH által a HM Költségvetés
Gazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: HM
KGIR) szerveren biztosított rögzítõ és ellenõrzõ program
felhasználásával készítik el.

6. A beszámolók átvételét – melynek részét képezik az
1. és 3. mellékletek szerinti adatlapok is –, felülvizsgálatát
és összesítését, az 4. pont szerinti ütemtervnek megfelelõ-
en, a HM KPH legkésõbb 2012. február 29-én megkezdi.

7. a) A 21., 34., 35. és 98. ûrlapok kitöltéséhez szüksé-
ges létszám- és összevont teljesítési adatokat a honvédelmi
szervezetek részére a HM KPH a 2012. február 8-ig bizto-
sítja.

b) A 36-os ûrlapot csak az MK Katonai Felderítõ Hiva-
tal (a továbbiakban: MK KFH) és az MK KBH beszámoló-
jában kell kitölteni.

8. A 2011. december 31-ei valuta- és devizakészlet érté-
kelését a HM fejezet egységes számviteli politikája értéke-
lési szabályzatának II./2./c.) pontja szerint a 11-1/2012.
nyt. számú HM KPH ügyiratban meghatározott vállalati
(értékelési) árfolyamokon kell végrehajtani.

9. A beszámoló garnitúrák honvédelmi szervezetnél
maradó irattári példányához – a fõkönyvi és analitikus
egyezõség igazolása érdekében – minden esetben csatolni
kell a beszámoló alátámasztásául szolgáló fõkönyvi kivo-
natokat, honvédelmi szervezetenkénti Kincstári Tranzak-
ciós Kód kivonatokat, a HM KGIR által elõállított beszá-
moló ûrlapokat (a HM KPH által készített beszámolóknál
a HM KPH-nál maradó példányhoz), valamint a könyvvi-
teli mérlegtételek alapját képezõ, és leltáron alapuló hite-
les analitikus nyilvántartásokat is, ideértve a függõ, átfutó,
kiegyenlítõ kiadásokhoz, bevételekhez, a beruházási (fel-
újítási) kiadásokra kifizetett elõlegekhez, kötelezettségek-
hez és követelésekhez kapcsolódó tételes analitikákat is.

2. Az intézményi beszámolók összeállítása

10. A pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi
szervezetek

a) beszámolóját – ideértve a Honvédelmi Minisztérium,
valamint az irányítása alá tartozó egyes szervezetek szer-
vezeti és létszám-racionalizálásának feladatairól szóló
103/2011. (IX. 23.) HM utasítás szerint megszûnt honvé-
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delmi szervezetek beszámolóit is – a HM KPH állítja
össze, melynek részletes eljárási rendjét a HM KPH fõ-
igazgatója intézkedésben szabályozza;

b) pénzügyi és számviteli egysége az intézményi elõ-
irányzatok kötelezettségvállalásának alakulása címû 75.
ûrlapjainak kitöltéséhez a HM KPH részére adatszolgálta-
tást készítenek. Az elkészített adatszolgáltatást a pénzügyi
gazdasági vezetõ és a logisztikai vezetõ együttes aláírásá-
val kell megküldeni a HM KPH részére 2012. február
20-ig;

c) két példányban elkészített beszámolóját – a honvé-
delmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûkö-
dési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII.30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. §
(2) és 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a
honvédelmi szervezet vezetõje (parancsnoka) mellett
a pénzügyi gazdasági vezetõ és a készítõ együttesen írja
alá. A beszámolót, a készítõ személy kivételével az alá-
írásra kötelezett személyek bélyegzõlenyomatukkal hite-
lesítik. A beszámoló egyik példánya a HM KPH-t, másik
példánya az aláíró honvédelmi szervezetet illeti meg, me-
lyeket az érintettek az általános ügyviteli szabályok szerint
nyilvántartásba vesznek.

11. A HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a további-
akban: HM FHH) a központi elemi költségvetésérõl HM
KPH által készített beszámoló 38. ûrlapjának („A befekte-
tett eszközök /kivéve befektetett pénzügyi eszközök/ állo-
mányának alakulása”) kitöltéséhez adatot szolgáltat a HM
KPH részére, a Kimutatás a HM FHH befektetett eszközál-
lományának változásáról megnevezésû, 2. melléklet sze-
rinti formában. A kimutatást 2012. február 22-ig kell a HM
FHH logisztikai gazdálkodásáért felelõs gazdasági vezetõ
aláírásával megküldeni.

12. Az önálló gazdasági szervezeti egységgel rendelke-
zõ honvédelmi szervezetek

a) a beszámoló összeállítását megelõzõen a költségveté-
si elõirányzatokat a HM KPH-val egyeztetik;

b) a 2012. január 1-31. közötti idõszakban végrehajtott
rendezéseket - a 2011. évre vonatkozó teljesítési adatok
módosítását, a függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadások és bevé-
telek rendezését - követõen még felmerült eltérésekrõl
szóló kimutatást, az eltérések soronkénti szöveges indok-
lásával a 3. melléklet (Segédlet a kincstári beszámoló elké-
szítéséhez) szerinti formában a HM KPH részére átadják;

c) a kincstári nyilvántartás és a beszámolók egyeztetését
a Kincstár Tájékoztatójában foglaltak szerint végzik;

d) a nyilvántartási számmal ellátott beszámolói címlap-
ján a „Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy”

nevét és telefonszámát, valamint a beszámoló elkészítésé-
ért kijelölt felelõs személy okleveles könyvvizsgálói, vagy
mérlegképes könyvelõi képesítésének regisztrációs szá-
mát rögzítik. A honvédelmi szervezet vezetõje mellett, az
annak elkészítéséért kijelölt felelõs személy is aláírja.
A beszámolót a készítõ személy kivételével, az aláírásra
jogosult személyek bélyegzõlenyomatával kell hitelesíte-
ni. Az aláírók egyértelmû beazonosítása érdekében a neve-
ket olvashatóan (gépelve, vagy nyomtatott betûkkel) is fel
kell tüntetni.

13. Az MH Honvédkórház a csapat és központi költség-
vetésérõl külön-külön beszámolót készít ezen szakutasí-
tásban foglaltaknak megfelelõen.

14. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat – a minõsí-
tett adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény elõírá-
sai szerint – az MK KFH 2011. évi költségvetési gazdálko-
dásáról

a) minõsített beszámolót készít egy példányban, vala-
mint nem minõsített, összevont formájú beszámolót két
példányban;

b) az összevont formájú beszámolót a polgári nemzet-
biztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásá-
nak egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.)
Korm. rendelet 7. § (8) bekezdésében meghatározottaknak
megfelelõen készítik el;

c) összeállított minõsített beszámoló és a beszámoló ké-
szítésére szolgáló programból kinyomtatott ellenõrzési lis-
ta egyeztetés és felülvizsgálat céljából bemutatásra-, a nem
minõsített beszámoló egy példánya pedig megküldésre ke-
rül a HM KPH részére.

15. A megszüntetett:

a) Katonai Ügyészségre, ZMNE-re a megszûnés napjá-
val, a beszámolónak megfelelõ adattartalommal, leltárral
és záró fõkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót, és
60 napon belül vagyonátadási („nullás”) jelentést kell ké-
szíteni két-két példányban ezen szakutasításban és mellék-
leteiben meghatározottak szerint. A beszámolót és a va-
gyonátadási jelentést a honvédelmi szervezet-, vagy a fel-
számolásra kijelölt szervezeti egység vezetõje, továbbá a
honvédelmi szervezet gazdasági vezetõje, vagy a beszá-
moló elkészítésére kijelölt személy írja alá – a 12. pont
d) alpontja szerinti módon – és azok egy-egy példányát a
HM KPH részére átadják.

b) A MK KBH beszámolási kötelezettségét a felszámolás-
ra kijelölt szervezeti egység az a) alpontban és a 14. pontban
elõírtaknak megfelelõen hajtja végre.
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3. A fejezeti kezelésû elõirányzatok beszámolójának
összeállítása

16. A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdál-
kodásról szóló beszámolókat a HM KPH állítja össze.

17. A HM FHH fõigazgatója a 8 fejezeti kezelésû elõ-
irányzat cím, 1 központi beruházások alcímrõl – a HM
KPH által – összeállított beszámolót, mint a gazdálkodó
honvédelmi szervezet vezetõje, továbbá a 10. pont b) al-
pontja szerinti készítõ és pénzügyi gazdasági vezetõ írja alá.

4. A HM költségvetési fejezet beszámolójának
összeállítása

18. A HM KPH a felülvizsgált beszámolókat – a Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak-
nak megfelelõen – összesíti és a fejezeti kezelésû elõirány-
zatokról összeállított beszámolóval együtt – az államház-

tartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötele-
zettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendeletben meghatározott határideig – megküldi a
Kincstár részére.

5. Záró rendelkezések

19. Ez a szakutasítás az aláírást követõ napon lép ha-
tályba.*

20. Hatályát veszti a 8/2011. HM KPH fõigazgatói in-
tézkedés.

Márki Gábor s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja 2012. február 7.
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1. melléklet az 1 /2012. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasításhoz

. sz. példány

KISÉRÕJEGYZÉK

I. Általános rész

(MINTA)

Adatszolg. azonosító számjele
Módosított

elõirányzat fõ
összege E Ft-ban

Kiadás teljesítése
Ft

Alap és vállalk.
tev. közötti

elszámolások

Bevétel teljesítés
Ft

Kiutalt
intézményi
támogatás
9412111–
9412112

Pénzforgalom
nélküli támogatás

(941212–
941213.)

Támogatás
összesen
10=(8+9)

Pénzforgalom
nélküli bevételek
(98. szla. csoport)PIR törzsszám cím, alcím szakágazat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Megjegyzés: A kísérõjegyzéket helyileg kell elõállítani a szükséges mennyiségben, méretben.
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szervezet . sz. példány

KISÉRÕJEGYZÉK
II. Pénzeszközök

Adatszolg. azonosító számjele Forintban vezetett
kv.bank számlák
záró egyenlegei

Ft-ban

Devizabetét
számlák egyenlege

Ft-ban

Forintpénztár
záróegyenleg

Ft-ban

Valutapénztár
záróegyenleg

Ft-ban

Záró pénzkészlet
összesen Ft-ban

Záró pénzkészlet
összesen E Ft-ban
24. ûrlap 12. sor

3. oszlop
PIR törzsszám GSZ szám cím, alcím szakágazat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9=(5+6+7+8) 10.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Megjegyzés: A kísérõjegyzéket helyileg kell elõállítani a szükséges mennyiségben, méretben.

……………………….., 2012. ……………….. hónap – n

..........................................................................
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A kísérõjegyzék egyes rovatainak tartalma a következõ:

– a PIR törzsszám hat számjegybõl áll, mely a szervezetek KGR K11 programban történõ beazonosítására szolgál
– a GSZ szám megegyezik a HM KGIR-ben használt gazdasági szervezet azonosító kódjával;
– a cím (alcím) négy számjegybõl áll. Az elsõ két számjegy a címmel, a harmadik-negyedik számjegy az alcímmel

egyezõ (pl. MH ÖHP és alárendelt szervezetei 0202).

Megnevezés (intézményi, fejezeti és egyéb elõirányzat) Ágazati besorolás

Honvédelmi Minisztérium igazgatása 842210

Egyéb HM szervezetek 842220

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 842220

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 842220

MH ÖHP és alárendelt szervezetek 842250

MK Katonai Felderítõ Hivatal 842460

MK Katonai Biztonsági Hivatal 842450

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 854200

MH Katonai Ügyészségek 842330

Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ 861000

Fejezeti kezelésû elõirányzatok 841191

I. Általános rész

– a módosított elõirányzat fõ összege oszlopban ezer Ft-ban kell kimutatni az elöljáró hatáskörben módosított
elõirányzatot;

– a kiadás teljesítés oszlopban Ft összegben kell szerepeltetni a pénzforgalmi kiadásokat, – a kerekítést figyelembe
véve – egyezõen a 98-as ûrlap 79. sorának 5. oszlopával;

– az alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások oszlopban az alaptevékenységhez igénybe vett vállalko-
zási pénzeszközök együttes összegét a 06-os ûrlap 67. sor 5.oszlopának összegével megegyezõen, de Ft összegben kell
kimutatni;

– a bevétel teljesítés oszlopban Ft összegben kell kimutatni a pénzforgalmi bevételeket a 98-as ûrlap 140. és 146. sora
5-ös oszlopával – a kerekítést is figyelembe véve – megegyezõen;

– a kiutalt intézményi támogatás oszlopban a 9412111. és 9412112. fõkönyvi számlák egyenlegét kell szerepeltetni;
– a pénzforgalom nélküli támogatás oszlopban a 941212-941213. fõkönyvi számlák egyenlegeinek összegét kell sze-

repeltetni;
– a támogatás összesen oszlopba a 8. és 9. oszlop összegét kell beírni;
– a pénzforgalom nélküli bevételek oszlopban a 98-as számlacsoport számláinak egyenlegét kell kimutatni.

II. Pénzeszközök

– az 5. oszlopba a kincstári forintban vezetett elõirányzat-felhasználási keret számlák, az 6. oszlopba a devizabetét
számlák, a 7–8. oszlopokba a pénztárak záró egyenlegét kell beírni a 2011. december 31-i állapotnak megfelelõen
Ft-ban;

– a 9. oszlopba a 5–8. oszlopok összegét kell beírni Ft-ban;
– a 10. oszlopba az elemi költségvetési beszámoló 24. ûrlap 12. sora 3. oszlopának (Pénzkészlet összesen) adatát kell

beírni E Ft-ban.

A kísérõjegyzék soraiból annyit kell kitölteni, ahány intézményi költségvetési beszámoló készült. A felülvizsgálatot
végrehajtó beszámoló elkészítéséért felelõs szerv a saját kísérõjegyzékében az összes felülvizsgált beszámolót – közbe-
esõ elöljárók összesítése nélkül – köteles szerepeltetni.
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2. melléklet az 1/2012. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasításhoz
. sz. példány

KIMUTATÁS
HM FHH befektetett eszközállományának változásáról

Katonai szervezet
megnevezése

AN Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó

vagyoni értékû jogok
Gépek, berendezések és

felszerelések
Jármûvek Tenyészállatok Összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dátum

aláírás
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Kitöltési útmutató

A Honvédelmi Minisztérium irányítása és felügyelete alá tartozó, kincstári költségvetéssel rendelkezõ honvédelmi
szervezetnek (gazdálkodó szervezetnek) a költségvetésük végrehajtásáról beszámolási kötelezettsége van, ennek megfe-
lelõen az éves elemi költségvetési beszámolójában a saját könyvvezetésnek megfelelõ adatokat kell szerepeltetni.

„A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása” a 38. ûrlap, az ûrlapot vala-
mennyi költségvetési szervnek ki kell tölteni, mely arról ad információt, hogy a honvédelmi szerv eszközeinek év végi
állománya milyen értékben áll rendelkezésre, milyen eszközcsoportokból tevõdik össze, ezen eszközcsoportok értéké-
ben milyen események során keletkezett változás.

A 38. ûrlap 17. sorában a térítés nélkül átadott eszközök bruttó értékét kell feltüntetni.
Itt kell szerepeltetni a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) adatszolgáltatása

alapján az ellátó központokkal egyeztetett átadásokat.

Útmutató az adatszolgáltatási táblázat (KIMUTATÁS) kitöltéséhez
1. oszlop: Azon ellátó szervezet nevét tartalmazza, ahol a HM FHH által kifizetett beruházásokat, felújításokat térítés-

mentes átvételi illetve felújítási mozgásnem (pl:220, 777) kóddal bevételezték.
2. oszlop: A bevételezési bizonylaton szereplõ (szakma által elfogadott) anyagnem (AN).
3. oszlop: A HM FHH központi költségvetését terhelõ immateriális javak beszerzése, melyet az ellátó központok az

általuk érvényesített, egyeztetett bizonylatok alapján tartanak nyilván.
4. oszlop: A HM FHH központi költségvetését terhelõ ingatlan felújítások.
5. oszlop: A HM FHH költségvetését terhelõ gépek, berendezések és felszerelések beszerzése illetve felújítása, melyet

az ellátó központok az általuk érvényesített, egyeztetett bizonylatok alapján tartanak nyilván.
6. oszlop: A HM FHH költségvetését terhelõ jármûvek beszerzése illetve felújítása, melyet az ellátó központok az ál-

taluk érvényesített, egyeztetett bizonylatok alapján tartanak nyilván.
7. oszlop: A HM FHH költségvetését terhelõ tenyészállatok beszerzése illetve felújítása, melyet az ellátó központok

az általuk érvényesített, egyeztetett bizonylatok alapján tartanak nyilván.

A kitöltés során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a kimutatásban csak az 1-es számlaosztályban könyvelt be-
szerzések, felújítások forgalma és +ÁFA szerepelhet.
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3. melléklet az 1/2012. HM (HK 3.) VGHÁT szakutasításhoz

. sz. példány

PIR törzsszám:
Cím/alcím:

Segédlet a ................................................ kincstári beszámoló elkészítéséhez
szervezet megnevezése

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Módosított
elõirányzat

F O R G A L O M *ELTÉRÉS
módosított

elõir. –
elemi beszámoló

*ELTÉRÉS
kincstár –

elemi beszámoló
Kincstár
PJ02/B

Fõkönyvi
számla száma

Elemi beszámoló
98-as ûrlap

1 2 3 4 5 6 7 8 * 9=2–8 10=5–8

Sor KTK Sor

Rendszeres személyi juttatások 01 111–116 5112,51621 01 0 0

Nem rendszeres személyi juttatások 02 112–117
5122–5172

kivéve:51621
02 0 0

Külsõ személyi juttatások 03 113–118 5222–5242 03 0 0

Személyi juttatások (01+02+03) 0 04 0 0 0 0

Munkaadókat terhelõ járulék 05 121–126 5312–5382 07 0 0

Munkaadókat terhelõ járulék 0 05 0 0 0 0

Dologi kiadások 06 131–136
5412–5492;5512–5562;

5612–5642
08+09 0 0

Egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 07 132–137 5712–5732; 5752
10+11+12+13+

14
0 0

Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 0 08 0 0 0 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 09 140–147 5882 42 0 0

Támogatás értékû mûk.kiad. TB alapoknak 10 170–175 37323; 37333 20 0 0

Támogatás értékû mûk.kiad. Elk. Áll.alapoknak 11 171–176 37324; 37334 21 0 0

Támogatás értékû mûk.kiad. Kp-i kv.,fej.kez.Uniós 12 172–177
37321; 37322; 37331;
37332; 591; 592; 594

16+17+18+19+
39+40

0 0

Támogatás értékû mûk.kiad. önkorm.többc.kt. 13 173–178
37325; 37326; 37327;
37335; 37336; 37337

22+23+24 0 0

Mûk. gar. és kez.váll. Sz. kifiz.Áht-n belül 14 174–179 37621 26 0 0

Támogatás értékû mûködési kiadás (10+11+12+13+14) 0 15 0 0 0 0

Mûködési célú p.eszk.átad. ÁH-n kiv. 16 152–157 3812; 3813 34 0 0

Társadalom- és szoc.pol. juttatások 17 153–158 5812–5862 37 0 0
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Megnevezés
Módosított
elõirányzat

F O R G A L O M *ELTÉRÉS
módosított

elõir. –
elemi beszámoló

*ELTÉRÉS
kincstár –

elemi beszámoló
Kincstár
PJ02/B

Fõkönyvi
számla száma

Elemi beszámoló
98-as ûrlap

1 2 3 4 5 6 7 8 * 9=2–8 10=5–8

Mûk. gar. és kez.váll. sz. kifiz. ÁHT-n kívül 18 154–159 38621 35

Mûk.célú p.eszk.átad.ÁHT-n kívülre (16+17+18) 0 19 0 0 0 0

Elõzõ évi mûk.célú elõi. Maradv, pénzmaradvány átadása 20 100–105 37221 28 0 0

Elõzõ évi elõi. maradvány átadása 0 21 0 0 0 0

Intézményi beruházási kiadások 22 210–217

113; 123; 1313; 1323;
143; 182211; 182221;

182311; 182321;
1832–bõl

45 0 0

Felújítás 23 220–227
124; 1314; 1324; 144;

1812; 1813; 1842
44 0 0

Támogatás értékû felh.kiad. TB alapoknak 24 280–285
374213; 374223;
374313; 374323

54 0 0

Támogatás értékû felh.kiad. Elk. áll.alapoknak 25 281–286
374214; 374224;
374314; 374324

55 0 0

Támogatás értékû felh.kiad. Kp-i kv.,fej.kez.Uniós 26 282–287

374211; 374212;
374221; 374222;
374311; 374312;
374321; 374322

50+51+52+53 0 0

Támogatás értékû felh.kiad. önkorm.többc.kt. 27 283–288

374215,374216,374217
,374315,374316,37431
7,374325,374326,3743
27,374225,374226,374

227

56+57+58 0 0

Felh. gar. és kez.váll. sz. kifiz.ÁHT-n belül 28 284–289 37622 60

Támogatás értékû felh.kiadások (24+25+26+27+28) 0 29 0 0 0 0

Felhalm. célú p.eszk. átad ÁH-n kívülre 30 232–237 3822; 3823; 1713 70+49 0 0

Felh. gar. és kez.váll. Sz. kifiz.Áht-n kívül 31 234–239 38622 71 0 0

Felham.c.p.eszk.ÁHT-n kívülre (30+31) 0 32 0 0 0 0 0

Elõzõ évi felh. célú elõi. maradvány átadás 33 200–205 37222 62 0 0

Egyéb felhalmozási kiadások (29+32+33) 0 34 0 0 0 0

Központi beruházások 35 240–247

152; 1541; 1542; 156;
158; 1593; 182212;
1082216; 182222;
182226; 182312;
182316; 182322;
182326; 1832-bõl

46

Lakástámogatás 36 250–257 3832 47
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Megnevezés
Módosított
elõirányzat

F O R G A L O M *ELTÉRÉS
módosított

elõir. –
elemi beszámoló

*ELTÉRÉS
kincstár –

elemi beszámoló
Kincstár
PJ02/B

Fõkönyvi
számla száma

Elemi beszámoló
98-as ûrlap

1 2 3 4 5 6 7 8 * 9=2–8 10=5–8

Lakásépítés 37 260–267
1543; 182213; 182223;

182312; 182323;
1832-bõl

48

Kölcsön nyújtása és törlesztése 38 290–297

1914; 1924; 1934;
1944; 2714; 2724;
2734; 2744; 4354;
4364; 4534; 4544

78 0 0

Hiteltörlesztés 39 291–298
1723; 1733; 1743;
4314–4344; 4514;

4524; 457

161–167-bõl–1
66

0 0

Kölcsön nyújtás és törl.,hiteltörlesztés (38+39) 0 40 0 0 0 0

Törv.sz. kiadások 0 308 0 0 0 0

Közhatalmi bevételek 42 300–307 9112 80 0 0

Intézményi mûködési bevételek 43 312–319

9122; 9132; 9142;
9162-bõl mûk. C. bev;

9172-bõl mûk. C.
árf.nyer.; 9192

84 0 0

Támogatás értékû mûk.bev.TB alapoktól és kezelõitõl 44 330–335 46423; 46433 89 0 0

Támogatás értékû mûk.bev.Elkül.áll. Alap. 45 331–336 46424; 46434 90 0 0

Támogatás értékû mûk.bev.közp.költ.szerv.fej.kez.Un. 46 332–337
46421; 46422; 46431;

46432; 9832
85+86+87+88+

107
0 0

Támogatás értékû mûk.bev.helyi önk.többc.k.önk 47 333–338
46425; 46426; 45427;
46435; 46436; 46437

91+92+93 0 0

Mûk. garancia és kezesváll.szárm.megt.ÁHT-n belülre 48 334–339 46621 95 0 0

Támogatás értékû mûk. bevétel (44+45+46+47+48) 0 49 0 0 0 0

Elõzõ évi mûk.célú ei.-maradv.átvét 50 340–345 46321 97 0 0

Elõzõ évi ktgvet. kiegészítések, visszatérülések 51 351–356 462; 462 – 0 0

Mûk. célú p.eszk. átvét ÁHT-n kívülrõl 0 52 353–358 0
47121; 47122; 47123;
47124; 47131; 47132;
47133; 47134; 47621

98+99+100+
104

0 0 0

Mûk. célú p.eszk. átvét Európai Uniótól 53 354–359
47127 (csak fej. kez.

ei-k)
101

Mûk. célú p.eszk. átvét kormányoktól, nemz. Szerv.-tõl 54 352–357
47125-bõl az EU-ból

érkezett bev.

102. sorból
a megfelelõ

összeg
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Megnevezés
Módosított
elõirányzat

F O R G A L O M *ELTÉRÉS
módosított

elõir. –
elemi beszámoló

*ELTÉRÉS
kincstár –

elemi beszámoló
Kincstár
PJ02/B

Fõkönyvi
számla száma

Elemi beszámoló
98-as ûrlap

1 2 3 4 5 6 7 8 * 9=2–8 10=5–8

Mûk. célú p.eszk. átvét egyéb külföldi forrásból 55 350–355
47126; 47136;

47125-bõl az EU-n
kívülrõl jött bev.

102. sorból
a megfelelõ

összeg

Mûködési célú átvett pénzeszközök (51+52+53+54+55) 0 56 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek 57 320–327

9312; 9332; 9342;
9352; 9162-bõl a felh.

C. kamat bev.;
9172-bõl a felh. C.

árf.nyer.

113 0 0

Támogatás értékû felh.bev.TB alapoktól és kezel. 58 360–365
465213; 465223;
465313; 465323

118 0 0

Támogatás értékû felh.bev.Elk.áll. Alap. 59 361–366
465214; 465224;
465314; 465324

119 0 0

Támogatás értékû felh.bev.közp.költ.szerv.fej.kez.Uniós 60 362–367

465211; 465212;
465221; 465222;
465311; 465312;

465321; 465322; 46622

114+115+116+
117+124

0 0

Támogatás értékû felh.bev.önk.többc.k.önk 61 363–368

465215; 465216;
465217; 465225;
465226; 465227;
465315; 465316;
465317; 465325;
465326; 465327

120+121+122 0 0

Támogatás értékû felhalmozási bevétel(58+59+60+61) 0 62 0 0 0 0

Elõzõ évi felh. célú elõi. maradvány átvétel 63 370–375 46322 126

Felh. célú p.eszk. átvét ÁHT-n kívülrõl 0 64 383–388 0

472211; 472212;
472213; 472214;
472221; 472222;
472223; 472224;
472311; 472312;
472313; 472314;
472321; 472322;

472323; 472324; 47622

127+128+129+
133

0 0 0

Felh. célú p.eszk. átvét Európai Uniótól 65 384–389
472217; 472227 (csak

fej. kez. ei)
130

Felh. célú p.eszk. átvét kormányoktól, nemz. Szerv.-tõl 66 382–387
472215-bõl és

472225-bõl az EU-ból
érk. össz

131. sorból
a megfelelõ

összeg
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Megnevezés
Módosított
elõirányzat

F O R G A L O M *ELTÉRÉS
módosított

elõir. –
elemi beszámoló

*ELTÉRÉS
kincstár –

elemi beszámoló
Kincstár
PJ02/B

Fõkönyvi
számla száma

Elemi beszámoló
98-as ûrlap

1 2 3 4 5 6 7 8 * 9=2–8 10=5–8

Felh. célú p.eszk. átvét egyéb külföldi forrásból 67 380–385

472216; 472226;
472316; 472326;

472215-bõl és
572225-bõl az EU-n

kív. érk. össz

131. sorból
a megfelelõ

összeg

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+65+66+67) 0 68 0 0 0 0

Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 69 540–547

1915; 1925; 1935;
1945; 2715; 2725;
2735; 2745; 4355;
4365; 4535; 4545

139

Hitelfelvétel 0 70 541–548 0
4315; 4325; 4335;

4345; 4515; 4525; 455;
456

178+172-bõl–1
77

0 0 0

Kölcsönök (69+70) 0 71 0 0 0 0

Törv. szerinti bevétel 0 72 0 0 0 0

Törv. szerinti kiadás és bevétel egyenlege 0 73 0 0 0 0

Költségvetési támogatás (Csak KPÜ használja!) 74 001–002 941 146 0 0

Ebbõl köztartozás miatt zárolt tám. 75 – 0 0

Keretátadás – átvétel (al/fõ intézmény) 76 003–004 941K–941T – 0 0

Keretátadás – átvétel (saját szla közötti keretátad-átvét) 77 005–006 394-bõl; 4831-bõl – 0 0

Nem azonosított bevétel 78 000–007 – 0 0

Elõzõ évi ei-maradv.Igénybevétel (Mák használhatja!) 79 390–397 9812; 9822 156 0 0

Tárgyévi függõ átfutó és kiegyenlítõ kiadások 80 410–417

391,392,394 „T” forg
kivéve:3921

(bérfizetéshez)és
394-bõl átvez.szla

6/100 (+); 166.
sorból a

megfelelõ
összeg

0 0

Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadás 81 411–418 3921
166.sorból a

megfelelõ
összeg

0 0

Tárgyévi függõ átfutó és kiegyenlítõ bevételek 82 510–517
481,482,483(kiv:4828)

„K” forg

10 /126 (+);
177. sorból a

megfelelõ
összeg

0 0

Hatósági jellegû jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel 83 511–518 4828

10 /124 (+);
177. sorból a

megfelelõ
összeg

0 0
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Megnevezés
Módosított
elõirányzat

F O R G A L O M *ELTÉRÉS
módosított

elõir. –
elemi beszámoló

*ELTÉRÉS
kincstár –

elemi beszámoló
Kincstár
PJ02/B

Fõkönyvi
számla száma

Elemi beszámoló
98-as ûrlap

1 2 3 4 5 6 7 8 * 9=2–8 10=5–8

Nyitóegyenleg és korrekció 84 0 0

Elõzõ évi. függ.átf. kiegy.bevételek rendezése 85 420–427
(T)481,482,483

(kiv:4828; 483-ból
keretátvez. szla)

10/126(–)177.
sorból a

megfelelõ
összeg

0 0

El.évi marad.felfügg.kif.kapcs.befizetés 86 421–428 0 0

El.évi hat.jell.jogk.kapcs.átf.bev.rend. 87 422–429 „T”4828

10/124 (–) a
177. sorból a

megfelelõ
összeg

0 0

Elõzõ évi függ.átf.kiegy.kiadások rendezése 88 521–526
(K) 391,392,394 (kiv.
házi pt.kiegy, dev.tévi

felh.)

6/100(–);
98/166. sorból

a megfelelõ
összeg

0 0

Elõzõ évi házipénzt.záró pénzkészlet tárgyévi felh. 89 522–527 394-bõl

6/99(–);
98/166. sorból

a megfelelõ
összeg

0 0

Elõzõ évi deviza záró állomány tárgyévi felhaszn. 90 523–528 394-bõl

6/99(–);
98/166. sorból

a megfelelõ
összeg

0 0

Tov.ad.c.mûködési bev.ÁHT-n belül 91 530–535 4871
182-bõl a
megfelelõ

összeg
0 0

Tov.ad.c.felhalm. bev.ÁHT-n belül 92 531–536 4872
182-bõl a
megfelelõ

összeg
0 0

Tov.ad.c.mûködési bev.ÁHT-n kívûl 93 532–537 4873
183-ból a
megfelelõ

összeg
0 0

Tov.ad.c.felhalm. bev.ÁHT-n kívûl 94 533–538 4874
183-ból a
megfelelõ

összeg
0 0

Rövidlejáratú értékpapír vásárlás 95 440–441
291-bõl; 292-bõl;
293-ból; 294-bõl;

295-ból

161. sorból a
megfelelõ

összeg
0 0
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Megnevezés
Módosított
elõirányzat

F O R G A L O M *ELTÉRÉS
módosított

elõir. –
elemi beszámoló

*ELTÉRÉS
kincstár –

elemi beszámoló
Kincstár
PJ02/B

Fõkönyvi
számla száma

Elemi beszámoló
98-as ûrlap

1 2 3 4 5 6 7 8 * 9=2–8 10=5–8

Rövidlejáratú értékpapír beváltás 96 445–446
291-bõl; 292-bõl;
293-ból; 294-bõl;

295-ból

172. sorból a
megfelelõ

összeg
0 0

Keretátvezetés deviza számlára 97 480–485 394-bõl
166. sorból a

megfelelõ
összeg

0 0

Elõzõ évi röv.lejár.ért.p. tárgyév bev. 98 524–529
291-bõl; 292-bõl;
293-ból; 294-bõl;

295-bõl

10/77; 98/182.
sorból a

megfelelõ
összeg

0 0

Keretátadás-átvétel (építtetõi fed.) 99 400–500 394-bõl; 4831-bõl 0 0

Bevétel 0 Bevétel 0

Kiadás 0 Kiadás 0

Záró egyenleg 0 Záró egyenleg 0

*Megjegyzés
A táblázat kitöltéséhez a 02, 03…..98 ûrlapokat,valamint a KTK JELENTÉS változattal lekért fõkönyvet (ZFIFOKKIV) lehet használni.
* a 8-as oszlop kitöltésekor a személyi juttatások vonatkozásában a katonai szervezeteknek, a HM KGIR+ -ból az:YA,YB,YC,SE,SR,SH,SI, SJ bizonylatfajták kizárásával lekérdezett fõkönyvi kivonat adatait kell

beírni. Az eltérések szöveges indoklását soronként kell kimutatni.
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PIR törzsszám:

Cím/alcím:
Kiegészítés a KTK segédlethez

Függõ, átfutó és kiegyenlítõ kiadások részletezése (39-es számlacsoport fõkönyvi adata)

(adatok E Ft-ban) Összeg

6 ûrlap 100 sora (98 ûrlap 166 sor)

521 ktk Elõzõ évi függõ, -átfutó, -kiegyenlítõ kiadások rendezése

521 ktk Pénzmaradvány kiegészítés

420 ktk Pénzmaradvány megvonás

410 ktk Pénzmaradvány megvonás (melyre nem volt 420-as keret)

410 ktk Tárgyévi függõ, -átfutó, -kiegyenlítõ kiadások rendezése

Összesen 0

Függõ, átfutó és kiegyenlítõ bevételek részletezése
(48-as számlacsoport fõkönyvi adata)

(adatok E Ft-ban) Összeg

10 ûrlap 126 sora (98 ûrlap 177 sor)

420 ktk Elõzõ évi függõ, -átfutó, -kiegyenlítõ bevételek rendezése

510 ktk Tárgyévi függõ, -átfutó, -kiegyenlítõ bevételek

Összesen 0

Dátum:

aláírás
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
80/2012. (HK 3.) HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség

Veszélyes Katonai Objektumaiban tárolt
hadfelszerelés kezelése, mûszaki állapotának felmérése,

valamint ezek elõírt tárolási feltételeinek
biztosításával kapcsolatos feladatok elõkészítésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
85/2012. (HK 3.) HVKF

p a r a n c s a
a XXIII. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
81/2012. (HK 3.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség katonai szervezetei

magasfokú fegyelmének fenntartása érdekében
végrehajtandó feladatokról szóló

1/2008. (HK 13.) HM HVKF intézkedés
módosításáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
91/2012. (HK 3.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Alaki Szabályzata

kidolgozásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
78/2012. (HK 3.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség személyi

és technikai állományát érintõ közúti
közlekedési balesetek esetén követendõ eljárásról
szóló 125/2007. (HK 21.) HM HVKF intézkedés

módosításáról

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

intézkedést

adom ki.

1. A Magyar Honvédség személyi és technikai állomá-
nyát érintõ közúti közlekedési balesetek esetén követendõ
eljárásról szóló 125/2007. (HK 21.) HM HVKF intézkedés
(a továbbiakban: Intézkedés) 3. pont a) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Amennyiben a baleset helyszínén intézkedõ (eljáró)
rendõr a balesetben érintett személyek tekintetében megál-
lapította, hogy az MH személyi állományába tartoznak, és
ennek alapján értesítette a baleseti esemény helye szerint
illetékes katonai rendészeti alkalmazási körlettel rendelke-
zõ helyõrség (1. számú melléklet) laktanya ügyeleti szol-
gálatát, a katonai gépjármû-baleseti helyszínelõ köteles
haladéktalanul a baleset helyszínén megjelenni az alábbi
esetekben.]

a) az MH tulajdonában lévõ (vagy az általa üzemelte-
tett) jármûvek közlekedésével kapcsolatos baleset halált
vagy személyi sérülést okozott, illetve a balesete során
anyagi kár keletkezett.
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2. Az Intézkedés mellékletének második táblázata és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

Szükség esetén értesítendõ Központi Fõügyészség regionális osztályai

Körletfelelõs regionális osztály Helyõrség HM Városi

Budapesti Regionális Osztály Budapest 02-23-1111 02-23-1250 06 (1) 201-0133

Debreceni Regionális Osztály Debrecen 02-43-6005 06 (52) 415-485

Gyõri Regionális Osztály Gyõr 02-33-5983 02-33-5944 06 (96) 317-166

Kaposvári Regionális Osztály Kaposvár 02-35-3009 02-35-3010 06 (82) 310-778
06 (82) 310-779

Szegedi Regionális Osztály Szeged 02-42-3832 (Fax is) 06 (62) 543-417
06 (62) 543-418

3. Az Intézkedés melléklete elsõ táblázatában

a) az „MH Szentendrei Kiképzõ Központ” szövegrész helyébe az „MH Altiszti Akadémia”
b) az „MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj” szövegrész helyébe az „MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ez-

red”
c) az „MH 54. Légtérellenõrzõ Ezred” szövegrész helyébe az „MH 54. Veszprém Radarezred”
d) az „MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakéta Ezred” szövegrész helyébe az „MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaez-

red” szöveg lép.
4. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
79/2012. (HK 3.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a „Magyar Honvédség Testnevelés

és Sportbajnokságok Szabályzata” címû
szolgálati könyv hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
p) pontja alapján az alábbi

intézkedést

adom ki.

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvéd Vezérkar fõ-
nök alárendeltségébe tartozó HM szervekre, valamint a

Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteinek összességére.

2. Az intézkedés mellékleteként kiadom „a Magyar
Honvédség Testnevelési és Sportbajnokságok Szabályza-
ta” címû szolgálati könyvet1.

3. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba,
egyidejûleg „A Magyar Honvédség Testnevelési és Sport-
bajnokságok Szakutasítása” címû kiadvány hatályba lép-
tetésérõl szóló 85/2008. (HK 8.) HM HVKF intézkedés
valamint a 117/2010. (HK 5.) HM HVKF intézkedés hatá-
lyát veszti.

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

1 Az érintettek a kiadványt külön elosztó alapján kapják meg.



A Honvéd Vezérkar fõnökének
90/2012. (HK 3.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a „Katonai helyesírási tanácsadó szótár” c. kiadvány

kidolgozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továbbá a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
p) pontja alapján a „Katonai helyesírási tanácsadó szótár”
c. kiadvány kidolgozásáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. A „Katonai helyesírási tanácsadó szótár” c. kiadvány
(a továbbiakban: kiadvány) elkészítése érdekében az MH
Vezetési és Doktrinális Központ (továbbiakban: MH
VDK) vezetésével kidolgozó csoportot hozok létre.

2. A kidolgozó csoport vezetõje: az MH VDK törzsfõ-
nöke.

3. Tagjai:
a) az MH VDK Doktrinális és Szabályzatfejlesztõ Osz-

tály kijelölt személyi állománya;
b) a Honvéd Vezérkar fõnöke által felkért személyek.

4. A bizottság vezetõje további külsõ szakértõket felkérhet.

5. Az MH VDK Doktrinális és Szabályzatfejlesztõ Osz-
tály készítse el a résztvevõ személyek részére szóló felké-
rést a kidolgozó csoport tevékenységében történõ közre-
mûködésre.

6. A kidolgozó csoport a kiadványozás feladatainak be-
fejezése után megszûnik.

7. A kiadvány kidolgozásának fõbb szakaszai:
a) Alakuló munkaértekezlet megtartása: 2012. február

22-ig;
b) A kiadvány szinopszisának elkészítése: 2012. február

29-ig;
c) A kiadvány végleges szólistájának átadása nyelvi

lektorálásra: 2012. szeptember 30-ig;
d) A kiadvány elsõ tervezetének elkészítése: 2013. janu-

ár 31-ig;
e) Nyomdai és terjesztési feladatok végrehajtása: 2013.

április 30-ig.

8. A kidolgozó csoport a kiadványt a következõ pontok-
ban foglalt paraméterek szerint készítse el:

a) A kiadvány címe: Katonai helyesírási tanácsadó szótár;

b) A kiadvány megjelentetésének célja: a katonai szak-
nyelv modernizációjának, változásainak követése, a katonai
fogalmak, kifejezések egységes használatának elõsegítése;

c) A kiadvány formája: új kiadvány;
d) A kiadvány célközönsége, felhasználói: a Magyar

Honvédség teljes személyi állománya, a katonai fogalma-
kat, kifejezéseket használó szakemberek.

9. A kiadvány kidolgozására készített szinopszis tartal-
mazza a szótárkészítés munkafolyamatainak fõ pontjait, a
kidolgozásáért, a részleges bedolgozásokért felelõs vagy
arra felkért szervezeteket, személyeket, valamint a kidol-
gozói munka részletes idõrendjét.

Az MH VDK véglegesítse a kiadvány szinopszisát
2012. február 29-ig és hozzám jóváhagyásra terjessze fel.

10. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba.*

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

* Az intézkedés aláírásáank napja 2012. február 2.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
102/2012. (HK 3.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Haderõtervezés
és veszteségpótlás doktrína törlésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 46. § (5) és 52. § (1) bekezdé-
sek alapján a Magyar Honvédség Haderõtervezés és vesz-
teségpótlás doktrína törlésérõl az alábbi

intézkedést

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
Terv 2011–2014 dokumentumokban jóváhagyott doktrí-
nák közül „a Magyar Honvédség Haderõtervezés és vesz-
teségpótlás doktrína 1. kiadást” törlöm.

3. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba*, és
2014. december 31-én hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. február 10.
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A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
13/2012. (HK 3.) HVKFH

s z a k u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi

Híradó és Informatikai Doktrína 1. kiadás elkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség
egységesítési, szabványosítási eljárásairól és doktrinális
feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.) HM VTI SZÁT–HM
HVKFH együttes intézkedés 4., 35. és 36. pontjaiban fog-
laltakra, a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Híradó és
Informatikai Doktrína (a továbbiakban MH HÍD) 1. kiadás
elkészítésérõl az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tartozó
szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire (a továbbiakban együtt: MH).

2. Az MH HÍD 1. kiadás elkészítése érdekében a HVK
Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnök-
ség vezetésével Doktrína Kidolgozó Munkacsoportot
(a továbbiakban DKM) hozok létre.

3. A DKM vezetõje: a HVK Híradó, Informatikai és In-
formációvédelmi Csoportfõnökség csoportfõnöke.

4. A DKM vezetõjének helyettese: az MH Vezetési és
Doktrinális Központ Doktrinális és Szabályzatfejlesztõ
Osztály (a továbbiakban MH VDK DSZFO) osztályveze-
tõje.

5. Tagjai:
a) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség,
b) a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-

ság,
c) a Magyar Honvédség Támogató Dandár,
d) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
e) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi

Kar Katonai Üzemeltetõ és Logisztikai Intézet Híradó, In-
formatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszék,

f) az MH Vezetési és Doktrinális Központ kijelölt sze-
mélyi állománya;

6. Az MH VDK DSZFO osztályvezetõje készítse el a
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatójának és a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának szóló
HVKFH felkérést a munkacsoport tevékenységében törté-
nõ közremûködésre.

7. A DKM a kidolgozói szakasz feladatainak befejezése
után megszûnik, a további tevékenységeket az MH VDK
DSZFO hajtja végre.

8. A kiadvány kidolgozásának fõbb szakaszai:
a) Alakuló munkaértekezlet megtartása: 2012. 02.;
b) A doktrína szinopszisának felterjesztése jóváhagyásra:

2012. 03.;
c) A doktrína elsõ tervezetének elkészítése: 2012. 10.

31-ig;
d) Az elsõ tervezet véleményezése: 2012. 11. (MH

MSZDB ülés);
e) Az elõzetes tervezetté minõsített dokumentum további

vizsgálata, elemzése: 2012. 12.-ig;
f) A második tervezet elkészítése és véleményezése:

2013. 01.;
g) A végleges változat elfogadása: 2013. 03. (MH

MSZDB ülés);
h) A végleges változat felterjesztése jóváhagyásra:

2013. 04.
i) Az MH HÍD 1. kiadás hatályba léptetõ miniszteri uta-

sítás kiadása: 2013. 05.
j) Nyomdai és terjesztési feladatok végrehajtása: 2013.

08.-ig.

9. A DKM végezze el az elemzõ és értékelõ munkát a
következõ pontokban foglaltak szerint:

a) A kiadvány címe: Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Híradó és Informatikai Doktrína 1. kiadás

b) A kiadvány kódszáma: HÍD 6 (1)
c) A kidolgozás elrendelõje: Honvéd Vezérkar fõnök
d) A kiadvány jóváhagyója: Honvédelmi Miniszter
e) A kiadvány megjelentetésének célja: A Magyar Hon-

védség Doktrína Hierarchia részét képezõ, az MH Összha-
derõnemi Doktrínán alapuló funkcionális dokumentum ki-
alakítása az összhaderõnemi híradó és informatikai alkal-
mazási alapelvek felsõ szintû meghatározása érdekében.

f) A kidolgozandó kiadvány minõsítése: „Nem minõsí-
tett”

g) A kiadvány formája: új kiadvány
h) A kiadvány célközönsége, felhasználói: a Magyar

Honvédség személyi állománya, különös tekintettel a had-
mûveleti szinten tevékenykedõ parancsnoki és törzstiszti
tagjaira.

10. Az MH HÍD 1. kiadás kidolgozására készített szi-
nopszis tartalmazza az egyes fejezetek és azok fõ pontjai-
nak nagybani azonosítását, valamint a kidolgozói munka
idõrendjét.

11. Ez a szakutasítás az aláírás napján lép hatályba* és a
hatályba léptetõ szakasz megkezdésének idõpontjáig tart.

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

* A szakutasítás aláírásának napja 2012. február 2.
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A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
14/2012. (HK 3.) HVKFH

s z a k u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi

Mûveleti Doktrína 1. kiadás elkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség
egységesítési, szabványosítási eljárásairól és doktrinális
feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.) HM VTI SZÁT–HM
HVKFH együttes intézkedés 4., 35. és 36. pontjaiban fog-
laltakra, a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Mûveleti
Doktrína (a továbbiakban MH ÖMD) 1. kiadás elkészíté-
sérõl az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tartozó
szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire (a továbbiakban együtt: MH).

2. Az MH ÖMD 1. kiadás elkészítése érdekében a HVK
Hadmûveleti Csoportfõnökség vezetésével Doktrína Ki-
dolgozó Munkacsoportot (a továbbiakban DKM) hozok
létre.

3. A DKM vezetõje: a HVK Hadmûveleti Csoportfõ-
nökség csoportfõnöke.

4. A DKM vezetõjének helyettese: az MH Vezetési és
Doktrinális Központ Doktrinális és Szabályzatfejlesztõ
Osztály (a továbbiakban MH VDK DSZFO) osztályveze-
tõje.

5. Tagjai:
a) a HM Védelempolitikai Fõosztály,
b) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
c) a HVK Felderítõ Csoportfõnökség,
d) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
e) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség,
f) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
g) az MH Vezetési és Doktrinális Központ,
h) az MH Geoinformációs Szolgálat,
i) a Sajtóiroda,
j) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi

Kar Katonai Vezetõképzõ Intézet Hadászati Hadelméleti
és Összhaderõnemi Mûveleti Tanszékek, a Katonai Üze-
meltetõ és Logisztikai Intézet Katonai Repülõ és Légvé-
delmi Tanszék, valamint a Nemzetközi és Biztonsági Ta-

nulmányok Intézet Biztonság- és Védelempolitikai Tan-
szék kijelölt személyi állománya;

6. Az MH VDK DSZFO osztályvezetõje készítse el a
HM Védelempolitikai Fõosztály fõosztályvezetõjének, a
Sajtóiroda sajtófõnökének (irodavezetõ) és a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem rektorának szóló HVKFH felké-
rést a munkacsoport tevékenységében történõ közremûkö-
désre.

7. A DKM a kidolgozói szakasz feladatainak befejezése
után megszûnik, a további tevékenységeket az MH VDK
DSZFO hajtja végre.

8. A kiadvány kidolgozásának fõbb szakaszai:
a) Alakuló munkaértekezlet megtartása: 2012. 02.;
b) A doktrína szinopszisának felterjesztése jóváhagyás-

ra: 2012. 03.;
c) A doktrína elsõ tervezetének elkészítése: 2012. 10.

31-ig;
d) Az elsõ tervezet véleményezése: 2012. 11. (MH

MSZDB ülés);
e) Az elõzetes tervezetté minõsített dokumentum továb-

bi vizsgálata, elemzése: 2012. 12.-ig;
f) A második tervezet elkészítése és véleményezése:

2013. 01.;
g) A végleges változat elfogadása: 2013. 03. (MH

MSZDB ülés);
h) A végleges változat felterjesztése jóváhagyásra:

2013. 04.
i) Az MH ÖMD 1. kiadás hatályba léptetõ miniszteri

utasítás kiadása: 2013. 05.
j) Nyomdai és terjesztési feladatok végrehajtása: 2013.

08.-ig.

9. A DKM végezze el az elemzõ és értékelõ munkát a
következõ pontokban foglaltak szerint:

a) A kiadvány címe: Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Mûveleti Doktrína 1. kiadás

b) A kiadvány kódszáma: MD 3 (1)
c) A kidolgozás elrendelõje: Honvéd Vezérkar fõnök
d) A kiadvány jóváhagyója: Honvédelmi Miniszter
e) A kiadvány megjelentetésének célja: Kerüljön kidol-

gozásra egy, a Magyar Honvédség Doktrína Hierarchia ré-
szét képezõ és az Összhaderõnemi Doktrínán alapuló
funkcionális dokumentum, amely integráló jelleggel fog-
lalja magában az összhaderõnemi mûveletek elveivel, eljá-
rásaival, irányításával és vezetésével kapcsolatos ismere-
teket.

f) A kidolgozandó kiadvány minõsítése: „Nem minõsí-
tett”

g) A kiadvány formája: új kiadvány
h) A kiadvány célközönsége, felhasználói: a Magyar

Honvédség személyi állománya, különös tekintettel a had-
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mûveleti szinten tevékenykedõ parancsnoki és törzstiszti
tagjaira.

10. Az MH ÖMD 1. kiadás kidolgozására készített szi-
nopszis tartalmazza az egyes fejezetek és azok fõ pontjai-
nak felsorolását, a kidolgozásáért, a részleges bedolgozá-
sokért felelõs vagy arra felkért szervezeteket, valamint a
kidolgozói munka részletes idõrendjét.

11. Ez a szakutasítás az aláírás napján lép hatályba* és a
hatályba léptetõ szakasz megkezdésének idõpontjáig tart.

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

* A szakutasítás aláírásának napja 2012. február 2.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
15/2012. (HK 3.) HVKFH

s z a k u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi

Logisztikai Támogatás Doktrína 3. kiadás elkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség
egységesítési, szabványosítási eljárásairól és doktrinális
feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.) HM VTI SZÁT–HM
HVKFH együttes intézkedés 4., 35. és 36. pontjaiban fog-
laltakra, a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logiszti-
kai Támogató Doktrína (a továbbiakban MH LOGD) 3. ki-
adás elkészítésérõl az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tartozó
szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire (a továbbiakban együtt: MH).

2. Az MH LOGD 3. kiadás elkészítése érdekében a HVK
Logisztikai Csoportfõnökség vezetésével Doktrína Kidol-
gozó Munkacsoportot (a továbbiakban DKM) hozok létre.

3. A DKM vezetõje: a HVK Logisztikai Csoportfõnök-
ség csoportfõnöke.

4. A DKM vezetõjének helyettese: az MH Vezetési és
Doktrinális Központ Doktrinális és Szabályzatfejlesztõ
Osztály (a továbbiakban MH VDK DSZFO) osztályveze-
tõje.

5. Tagjai:
a) a HM Gazdasági Tervezési Fõosztály,
b) a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal,
c) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal,
d) a HM Védelmi Hivatal,
e) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
f) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
g) az MH Geoinformációs Szolgálat,
h) az MH Vezetési és Doktrinális Központ,
i) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi

Kar Katonai Üzemeltetõ és Logisztikai Intézet Katonai
Logisztikai Tanszék kijelölt személyi állománya;

6. Az MH VDK DSZFO osztályvezetõje készítse el a
HM Gazdasági Tervezési Fõosztály fõosztályvezetõjének,
a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, a HM Közgazda-
sági és Pénzügyi Hivatal és a HM Védelmi Hivatal fõigaz-
gatóinak, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rek-
torának szóló HVKFH felkérést a munkacsoport tevékeny-
ségében történõ közremûködésre.

7. A DKM a kidolgozói szakasz feladatainak befejezése
után megszûnik, a további tevékenységeket az MH VDK
DSZFO hajtja végre.

8. A kiadvány kidolgozásának fõbb szakaszai:
a) Alakuló munkaértekezlet megtartása: 2012. 02.;
b) A doktrína szinopszisának felterjesztése jóváhagyás-

ra: 2012. 03.;
c) A doktrína elsõ tervezetének elkészítése: 2012. 10.

31-ig;
d) Az elsõ tervezet véleményezése: 2012. 11. (MH

MSZDB ülés);
e) Az elõzetes tervezetté minõsített dokumentum továb-

bi vizsgálata, elemzése: 2012. 12.-ig;
f) A második tervezet elkészítése és véleményezése:

2013. 01.;
g) A végleges változat elfogadása: 2013. 03. (MH

MSZDB ülés);
h) A végleges változat felterjesztése jóváhagyásra:

2013. 04.
i) Az MH LOGD 3. kiadás hatályba léptetõ miniszteri

utasítás kiadása: 2013. 05.
j) Nyomdai és terjesztési feladatok végrehajtása: 2013.

08-ig.

9. A DKM végezze el az elemzõ és értékelõ munkát a
következõ pontokban foglaltak szerint:

a) A kiadvány címe: Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Logisztikai Támogatás Doktrína 3. kiadás

b) A kiadvány kódszáma: LOGD 4 (3)
c) A kidolgozás elrendelõje: Honvéd Vezérkar fõnök
d) A kiadvány jóváhagyója: Honvédelmi Miniszter
e) A kiadvány megjelentetésének célja: Kerüljön kidol-

gozásra egy, a Magyar Honvédség Doktrína Hierarchia ré-
szét képezõ és az Összhaderõnemi Doktrínán alapuló
funkcionális dokumentum, amely a logisztikai támogatás
legfontosabb fogalmainak, alapelveinek és követelménye-
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inek összefoglalása. Egységes alapot teremt a nemzeti és
szövetséges mûveletekben részt vevõ magyar katonai erõk
logisztikai támogatásához, valamint útmutatást nyújt a
mûveletek logisztikai támogatásának tervezéséhez, elõké-
szítéséhez és a tevékenységek végrehajtásához. A doku-
mentum a 2. kiadás korszerûsítése.

f) A kidolgozandó kiadvány minõsítése: „Nem minõsített”
g) A kiadvány formája: új kiadvány
h) A kiadvány célközönsége, felhasználói: a Magyar

Honvédség személyi állománya, különös tekintettel a lo-
gisztikai támogatásban részt vevõ parancsnoki és törzs-
tiszti tagjaira.

10. Az MH LOGD 3. kiadás kidolgozására készített szi-
nopszis tartalmazza az egyes fejezetek és azok fõ pontjai-
nak felsorolását, a kidolgozásáért, a részleges bedolgozá-
sokért felelõs vagy arra felkért szervezeteket, valamint a
kidolgozói munka részletes idõrendjét.

11. Ez a szakutasítás az aláírás napján lép hatályba* és a
hatályba léptetõ szakasz megkezdésének idõpontjáig tart.

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

* A szakutasítás aláírásának napja 2012. február 2.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
16/2012. (HK 3.) HVKFH

s z a k u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi

Egészségügyi Doktrína 2. kiadás elkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség
egységesítési, szabványosítási eljárásairól és doktrinális
feladatairól szóló 56/2009. (HK 15.) HM VTI SZÁT–HM
HVKFH együttes intézkedés 4., 35. és 36. pontjaiban fog-
laltakra, a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Egészség-
ügyi Doktrína (a továbbiakban MH EÜD) 2. kiadás elké-
szítésérõl az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztéri-
umra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tartozó
szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire (a továbbiakban együtt: MH).

2. Az MH EÜD 2. kiadás elkészítése érdekében a HVK
Logisztikai Csoportfõnökség vezetésével Doktrína Kidol-
gozó Munkacsoportot (a továbbiakban DKM) hozok létre.

3. A DKM vezetõje: a HVK Logisztikai Csoportfõnök-
ség csoportfõnöke.

4. A DKM vezetõjének helyettese: az MH Vezetési és
Doktrinális Központ Doktrinális és Szabályzatfejlesztõ
Osztály (a továbbiakban MH VDK DSZFO) osztályveze-
tõje.

5. Tagjai:
a) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
b) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
c) a HVK Kiképzési Csoportfõnökség,
d) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
e) az MH Vezetési és Doktrinális Központ,
f) az MH Honvédkórház,
g) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi

Kar Katonai Üzemeltetõ és Logisztikai Intézet Katonai
Logisztikai Tanszék kijelölt személyi állománya;

6. Az MH VDK DSZFO osztályvezetõje készítse el a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának szóló
HVKFH felkérést a munkacsoport tevékenységében törté-
nõ közremûködésre.

7. A DKM a kidolgozói szakasz feladatainak befejezése
után megszûnik, a további tevékenységeket az MH VDK
DSZFO hajtja végre.

8. A kiadvány kidolgozásának fõbb szakaszai:
a) Alakuló munkaértekezlet megtartása: 2012. 02.;
b) A doktrína szinopszisának felterjesztése jóváhagyás-

ra: 2012. 03.;
c) A doktrína elsõ tervezetének elkészítése: 2012. 10.

31-ig;
d) Az elsõ tervezet véleményezése: 2012. 11. (MH

MSZDB ülés);
e) Az elõzetes tervezetté minõsített dokumentum továb-

bi vizsgálata, elemzése: 2012. 12.-ig;
f) A második tervezet elkészítése és véleményezése:

2013. 01.;
g) A végleges változat elfogadása: 2013. 03. (MH

MSZDB ülés);
h) A végleges változat felterjesztése jóváhagyásra:

2013. 04.
i) Az MH EÜD 2. kiadás hatályba léptetõ miniszteri uta-

sítás kiadása: 2013. 05.
j) Nyomdai és terjesztési feladatok végrehajtása: 2013.

08.-ig.

9. A DKM végezze el az elemzõ és értékelõ munkát a
következõ pontokban foglaltak szerint:

a) A kiadvány címe: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Egészségügyi Doktrína 2. kiadás

b) A kiadvány kódszáma: EÜD 8 (2)
c) A kidolgozás elrendelõje: Honvéd Vezérkar fõnök
d) A kiadvány jóváhagyója: Honvédelmi Miniszter
e) A kiadvány megjelentetésének célja: Kerüljön kidol-

gozásra egy, a Magyar Honvédség Doktrína Hierarchia ré-
szét képezõ és az egészségügyi támogatás területére kiter-
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jedõ dokumentum, amely összefoglalja az egészségügyi
biztosítási rendszerrel szemben meghatározott szervezeti
és képességbeli követelményeket, valamint az egészség-
ügyi támogatás megszervezésének alapelveit. A dokumen-
tum az 1. kiadás korszerûsítése.

f) A kidolgozandó kiadvány minõsítése: „Nem minõsített”
g) A kiadvány formája: új kiadvány
h) A kiadvány célközönsége, felhasználói: a Magyar

Honvédség személyi állománya, különös tekintettel az
egészségügyi törzsekben tevékenykedõ személyekre.

10. Az MH EÜD 2. kiadás kidolgozására készített szi-
nopszis tartalmazza az egyes fejezetek és azok fõ pontjai-
nak felsorolását, a kidolgozásáért, a részleges bedolgozá-
sokért felelõs vagy arra felkért szervezeteket, valamint a
kidolgozói munka részletes idõrendjét.

11. Ez a szakutasítás az aláírás napján lép hatályba és a
hatályba léptetõ szakasz megkezdésének idõpontjáig tart.

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

* A szakutasítás aláírásának napja 2012. február 2.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
17/2012. (HK 3.) HVKFH

s z a k u t a s í t á s a
NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

és hazai alkalmazásba vételérõl

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

szakutasítást

adom ki:

Az MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizott-
ság 2012. január 26-i ülésén kialakított javaslata alapján a
következõ NATO dokumentumok kerülnek elfogadásra és
bevezetésre:

I. STANAG 2221 MC EOD (EDITION 2) – EXPLO-
SIVE ORDNANCE DISPOSAL REPORTS AND
MESSAGES - AEODP-6

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2013. március 31. a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél.

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:

1. Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

2. Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Haditechnikai Fõnökség

3. A bevezetés tényleges idõpontja: 2013. március 31.
4. A bevezetés szintje: szárazföldi haderõ és légierõ
5. A bevezetés módja: az egységesítési egyezmény ki-

adása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven

II. STANAG 2282 EOD (EDITION 2) – INTERSER-
VICE EOD OPERATIONS ON MULTINATIONAL
DEPLOYMENTS - ATP-72

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2013. március 31. a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél.

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:

1. Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

2. Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Haditechnikai Fõnökség

3. A bevezetés tényleges idõpontja: 2013. március 31.
4. A bevezetés szintje: szárazföldi haderõ és légierõ
5. A bevezetés módja: A Tûzszerész Szakutasítás

(MÛ/31) átdolgozásakor a STANAG elemeinek a beillesz-
tésével fõnökségi kiadványba történõ bedolgozása

III. STANAG 2389 MC EOD (EDITION 2) – MINI-
MUM STANDARDS OF PROFICIENCY FOR TRAI-
NED EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL PER-
SONNEL / Minimális szakmai követelmények a kikép-
zett tûzszerész szakemberekkel szemben

Elfogadás és jövõbeni bevezetés;

A bevezetés idõpontja: 2015. május 31. a szárazföldi
haderõnél.
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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:

1. Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

2. Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Haditechnikai Fõnökség

3. A bevezetés tényleges idõpontja: 2015. május 31.
4. A bevezetés szintje: szárazföldi haderõ
5. A bevezetés módja: A Tûzszerész Szakutasítás (MÛ/31)

átdolgozásakor, a STANAG elemeinek a beillesztésével.

IV. STANAG 2370 EOD (EDITION 2) -INTERSER-
VICE IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE DISPO-
SAL OPERATIONS ON MULTINATIONAL DEP-
LOYMENTS - A GUIDE FOR STAFF OFFICERS I
OPERATORS - AEODP-3(B) VOL I & VOL II

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2012. szeptember 30. a száraz-

földi haderõnél.

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:

1. Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

2. Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Haditechnikai Fõnökség

3. A bevezetés tényleges idõpontja: 2012. szeptember 30.
4. A bevezetés szintje: szárazföldi haderõ
5. A bevezetés módja: fõnökségi kiadvány kiadása

V. STANAG 2129 LO (EDITION 8) – IDENTIFI-
CATION OF LAND FORCES ON THE BATTLEFI-
ELD AND IN AN AREA OF OPERATION

Elfogadás és bevezetés fenntartással;

A bevezetés idõpontja: 2012. március 01. a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél.

Fenntartás: A Magyar Honvédség a „B” mellékletet
nem vezeti be.

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:

1. Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

2. Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Szárazföldi Hadmûveleti és Kiképzési Fõ-
nökség

3. A bevezetés tényleges idõpontja: 2012. március 01.
4. A bevezetés szintje: szárazföldi haderõ, légierõ
5. A bevezetés módja: Az egységesítési egyezmény ki-

adása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven

VI. STANAG 2199 MC LO (EDITION 2) – COM-
MAND AND CONTROL OF ALLIED LAND FOR-
CES - ATP-3.2.2

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2012. március 01. a szárazföldi

haderõnél.

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:

1. Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

2. Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság, Szárazföldi Hadmûveleti és Kiképzési Fõnökség

3. A bevezetés tényleges idõpontja: 2012. március 01.
4. A bevezetés szintje: szárazföldi haderõ
5. A bevezetés módja: Az egységesítési egyezmény ki-

adása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven

VII. STANAG 2248 LO (EDITION 1) (RATIFICA-
TION DRAFT 1) – GLOSSARY OF LAND MILITARY
TERMS AND DEFINITIONS - AAP-39

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: NATO hatályba léptetést követõ

6. hónap (DOP+6 m.) a szárazföldi haderõnél.

Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság
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VIII. STANAG 2921 NRS (EDITION 2) – WEAPON
DANGER ZONES FOR LAND LAUNCHED GUI-
DED MISSILES FOR USE BY NATO FORCES OPE-
RATING IN A GROUND ENVIROMENT

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2012. március 01. a szárazföldi

haderõnél.

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
alkalmazásba vételét az alábbiak szerint:

1. Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

2. Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Szárazföldi Hadmûveleti és Kiképzési
Fõnökség

3. A bevezetés tényleges idõpontja: 2012. március 01.
4. A bevezetés szintje: szárazföldi haderõ
5. A bevezetés módja: Az egységesítési egyezmény ki-

adása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven

IX. STANAG 3970 ASP (EDITION 4) – CONTENT
AND FORMAT OF FLIGHT INFORMATION PUB-
LICATION (FLIP) TERMINAL HIGH/LOW INST-
RUMENT APPROACH PROCEDURES, INSTRU-
MENT DEPARTURE PROCEDURES AND AEROD-
ROME DIAGRAMS/LAYOUTS

Tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség a STANAG
3970 ASP EDITION 4-et a 2011. HK 6. HVKFH közle-

ményben már ratifikálta és a NATO kihirdette, ezúton el-
rendelem az alkalmazásba vételét az alábbiak szerint:

1. Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

2. Témakezelõ: Magyar Honvédség Légi Vezetési és
Irányítási Központ

3. A bevezetés tényleges idõpontja: 2012. április 01.
4. A bevezetés szintje: légierõ
5. A bevezetés módja: Az egységesítési egyezmény ki-

adása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven

X. STANAG 7199 ASP (EDITION 2) – NATO
SUPPLEMENT TO ICAO DOC 8168 VOLUME I
-FLIGHT PROCEDURES - AFPP-1(A)

Tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség a STANAG
7199 ASP EDITION 2-t a 3/2010 (IV.9.) HK 6. HVKFH
közleményben már ratifikálta és a NATO kihirdette, ezú-
ton elrendelem az alkalmazásba vételét az alábbiak
szerint:

1. Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság

2. Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési
Fõnökség

3. A bevezetés tényleges idõpontja: 2012. április 01.
4. A bevezetés szintje: szárazföldi haderõ és légierõ
5. A bevezetés módja: Az egységesítési egyezmény és

kiadása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven

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

A Magyar Honvédség Vezetési
és Doktrinális Központ parancsnokának

86/2012. (HK 3.) MH VDK
i n t é z k e d é s e

a STANAG 2579 AJOD (1. kiadás) bevezetésérõl

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 19/2007 (HK 20.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az egysé-
gesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egy-
ségesítési dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtá-
sáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra –
a STANAG 2579 AJOD (1. kiadás) bevezetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Ez az intézkedés bevezeti a Honvéd Vezérkar fõnök
helyettesének HVKFH közleményében (HK 17.) elfoga-
dott, a NATO NSA által kihirdetett és hatályos STANAG
2579 AJOD (EDITION 1) – LINGUISTIC SUPPORT
FOR OPERATIONS – AlingP-1 címen kiadott NATO
egységesítési egyezményt.

2. A bevezetés módja a „Szövetségi mûveletek nyelvé-
szeti támogatása” címû magyar nyelvû kézikönyv, melyet
a jelen intézkedés hatálybalépésének napján elektronikus
formátumban kiadok.

3. Az egységesítési egyezmény az intraneten elérhetõ
MH Központi Doktrinális Adatbázisban kerül közzétételre.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

A távollévõ parancsnok helyett:

Tamási Béla mk. ezredes s. k.,
törzsfõnök

A Magyar Honvédség Vezetési
és Doktrinális Központ parancsnokának

90/2012. (HK 3.) MH VDK
i n t é z k e d é s e

a STANAG 3680 (5. kiadás) bevezetésérõl

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 19/2007 (HK 20.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az egysé-
gesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egy-
ségesítési dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtá-
sáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra
– a STANAG 3680 (5. kiadás) bevezetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Ez az intézkedés bevezeti a Honvéd Vezérkar fõnök
helyettesének HVKFH 1905/2/00 közleményében
(HK 17.) elfogadott, a NATO NSA által kihirdetett és ha-
tályos STANAG 3680 – NATO GLOSSARY OF TERMS
AND DEFINITIONS –AAP-6 (EDITION 5) címen ki-
adott NATO egységesítési egyezményt.

2. A bevezetés módja a „NATO szakkifejezések és meg-
határozások kézikönyve (angol és magyar)” címû magyar
nyelvû kézikönyv, melyet a jelen intézkedés hatálybalépé-
sének napján elektronikus formátumban kiadok.

3. Az egységesítési egyezmény az intraneten elérhetõ
MH Központi Doktrinális Adatbázisban kerül közzétételre.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

A távollévõ parancsnok helyett:

Tamási Béla mk. ezredes s. k.,
törzsfõnök
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SZERZÕDÉSEK

Magyar Honvédség Központi Kiképzõbázis

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

Vállalkozási Autóbusz javítás
Nova-Busz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(1151 Budapest, Mélyfúró u. 4.;
adósz.: 12318452-2-42)

Nt 7 990 000 Ft 2012. 01. 05. 2012. 01. 05. 2012. 12. 31.

Vállalkozási
VW típusú gépjármûvek
javítása, vizsgáztatása

Óbudai Autójavító Kft.
(1033 Budapest, Mozaik u. 1–3.;
adósz.: 10428940-2-41)

Nt 7 990 000 Ft 2012. 01. 05. 2012. 01. 05. 2012. 12. 31.

Vállalkozási
Opel, Ford, Jeep típusú
gépjármûvek javítása,
szervizelése, M1

Dalmadi Melinda e.v.
(1188 Budapest, Lõrinci út 3.;
adósz.: 65607464-2-43)

Nt 7 990 000 Ft 2012. 01. 05. 2012. 01. 05. 2012. 12. 31.

Vállalkozási

Emelõgépek, daruk
javítása, szervizelése,
biztonságtechnikai
ellenõrzése

Szemle Kft.
2220 Vecsés, Széchenyi köz 0152/42 hrsz.;
adósz.: 13961204-2-13)

Nt 7 990 000 Ft 2012. 01. 05. 2012. 01. 05. 2012. 12. 31.

Vállalkozási
Tehergépjármûvek
javítása, szervizelése,
vizsgáztatása

Nova-Busz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(1151 Budapest, Mélyfúró u. 4.;
adósz.: 12318452-2-42)

Nt 7 990 000 Ft 2012. 01. 05. 2012. 01. 05. 2012. 12. 31.

Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

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

Vállalkozási Toner Töltés 2012 HATICO HUNGARIA KFT. 7 999 000 Ft 2012. január 19. 2012. január 19. 2012. december 31.

Szállítási
keretszerzõdés

Iró-irodaszer beszerzés
Print Partner Nyomdaipari és Kereskedelmi
Bt. 2090861-2-07

7 999 000 Ft 2012. január 16. 2012. január 16. 2012. december 31.

Szolgáltatás Autóbuszok javítása Alba Volán Zrt. Autóbuszközlekedési Rt. 7 999 000 Ft 2012. január 11. 2012. január 17. 2012. december 31.

Szolgáltatás
Gumiabroncsok beszerzése,
eseti javítása, tárolása

JSI-Autó Kft. 7 999 000 Ft 2012. január 16. 2012. január 17. 2012. december 31.
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Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

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

Szolgáltatási
szerzõdés

Személy- és kisteher-
gépkocsik javítása,
szervizelése, mûszaki
vizsgáztatása

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai
Ezred 15702502-2-51 4 WD Autó Bt.
20627298-2-14

7 990 000 Ft 2011. december 22. 2012. január 3. 2012. december 15.

Szolgáltatási
szerzõdés

Autóbuszok javítása,
szervizelése, nemzetközi
vizsgáztatása,
beszabályozása

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai
Ezred 15702505-2-51 Kapos Jármûgyártó
és Javító Zrt. 11484321-2-14

7 900 000 Ft 2011. december 22. 2012. január 3. 2012. december 15.

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 Naptárak, határidõ naplók
MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Tradeorg Kft.,
adószám: 10323539-2-19

5 517 375 Ft 2011. 12. 20. 2011. 12. 20. 2012. 01. 31.

Szállítási szerzõdés
Védõruha, egyéni
védõeszköz

MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Hanza-Team Kft.,
adószám: 11242769-2-15

8 294 845 Ft 2011. 12. 15. 2011. 12. 15. 2012. 01. 31.

Vállalkozási
szerzõdés

Karbantartási munkák
MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Bódi László,
adószám: 26055079-2-16

8 525 949 Ft 2011. 12. 22. 2011. 12. 22. 2012. 03. 31.

Szállítási szerzõdés Mirelit
MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Bajnok-Hús Kft.,
adószám: 13928250-2-16

9 999 999 Ft 2011. 12. 21. 2011. 12. 21. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Baromfi termékek
MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Busa Kft.,
adószám: 15713801-2-51

20 000 000 Ft 2011. 12. 21. 2011. 12. 21. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Tej, tejtermék
MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Sylker 96 Bt.,
adószám: 26061012-2-16

36 250 000 Ft 2011. 12. 21. 2011. 12. 21. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Kenyér, pékáru
MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Óbudai Sütõipari Zrt.,
adószám: 10935312-2-13

25 000 000 Ft 2011. 12. 21. 2011. 12. 21. 2012. 12. 31.
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Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási szerzõdés Zöldség, gyümölcs
MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Mortak Fruit Kft.,
adószám: 14492846-2-42

41 250 000 Ft 2011. 12. 21. 2011. 12. 21. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Húskészítmények
MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Székely és Tsa. Kft.,
adószám: 13546849-2-16

39 375 000 Ft 2011. 12. 21. 2011. 12. 21. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Üdítõitalok
MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Glück Ital-Ker Kft.,
adószám: 13375023-2-09

9 999 999 Ft 2011. 12. 21. 2011. 12. 21. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Zöldség, gyümölcslevek
MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Akvizitor Kft.,
adószám: 10517394-2-16

9 999 999 Ft 2011. 12. 21. 2011. 12. 21. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Ásványvíz
MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Akvizitor Kft.,
adószám: 10517394-2-16

9 999 999 Ft 2011. 12. 21. 2011. 12. 21. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Gk. alkatrészek
MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Pekri Q Kft.,
adószám: 12042232-2-13

5 080 000 Ft 2012. 01. 19. 2012. 01. 19. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
Vasanyagok, fenntartási
anyagok

MH 86. SZHB, azonosító: 15713801-2-51,
Csapágy-tömítéstechnika Kft.,
adószám: 62415231-2-36

5 080 000 Ft 2012. 01. 19. 2012. 01. 19. 2012. 12. 31.

MH Veszélyesanyag Ellátó Központ

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejáratának dátuma

Szállítási szerzõdés
Gépjármû-technikai
eszközök alkatrészeinek
biztosítása, szállítása

MH Veszélyesanyag Ellátó Központ
(adószám: 157018886-2-51)
BODLAN Kft.
(adószám: 13175483-2-13)

Bruttó:
9 502 000 Ft

2012. 01. 16. 2012. 01. 16. 2012. 12. 31.

Vállalkozási
szerzõdés

Gépjármû-technikai
eszközök javítása,
szervizelése

MH Veszélyesanyag Ellátó Központ
(adószám: 157018886-2-51)
Mobil-Szerviz Kft.
(adószám: 11374088-2-03 )

Bruttó:
8 124 000 Ft

2012. 01. 16. 2012. 01. 16. 2012. 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
lejáratának dátuma

Vállalkozási
szerzõdés

Gépjármû és hozzátartozó
berendezések javítása és
karbantartása

MH 37. II. R. F. Mû. e. PK
(6600 Szentes, Csongrádi út 108.)
AUTORAIL Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
(6728 Szeged, Napos út 3.)

Éves varható érték
5 000 000 Ft + ÁFA

2012. 01. 23. 2012. 01. 24. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
Karbantartó anyagok,
alkatrészek, szerszámok
szállítása

MH 37. II. R. F. Mû. e. PK
(6600 Szentes, Csongrádi út 108.)
Felni Gépipari és Kereskedelmi Kft.
(6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 109.)

Éves várható érték
5 000 000 Ft + ÁFA

2012. 01. 23. 2012. 01. 24. 2012. 12. 31.

MH Logisztikai Ellátó Központ

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdéskötés

idõpontja

Szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

Szerzõdés lejáratának
dátuma

Szállítási Tésztafélék beszerzése Mary-Ker Kft. 21 000 000 2012. 01. 17. 2012. 01. 17. 2012. 12. 31.

Szállítási
Hõkezeléssel tartósított
zöldség-gyümölcs
konzervek beszerzése

Mary-Ker Kft. 44 000 000 2012. 01. 17. 2012. 01. 17. 2012. 12. 31.

Szállítási Étolajok beszerzése Mary-Ker Kft. 44 000 000 2012. 01. 17. 2012. 01. 17. 2012. 12. 31.

Szállítási Zsákos áruk beszerzése Mary-Ker Kft. 29 000 000 2012. 01. 17. 2012. 01. 17. 2012. 12. 31.

Szállítási Ízesítõk beszerzése Mary-Ker Kft. 25 000 000 2012. 01. 17. 2012. 01. 17. 2012. 12. 31.

Szállítási Ételkonzervek beszerzése Mary-Ker Kft. 49 000 000 2012. 01. 17. 2012. 01. 17. 2012. 12. 31.

Szállítási
Húskonzervek és
májkrémek beszerzése

CBA Kft. 62 500 000 2012. 01. 17. 2012. 01. 17. 2012. 12. 31.

Szállítási
Cukorfélék, meleg ital
alapanyagok beszerzése

Mary-Ker Kft. 26 000 000 2012. 01. 31. 2012. 01. 31. 2012. 12. 31.

Vállalkozási
Rába oktató tablók
nyomdai elõkészítése

Rába Jármû Kft. Nettó: 7 992 000 2012. 01. 05. 2012. 01. 05. 2012. 06. 30.
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MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

Szerzõdés típusa Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek Szerzõdés értéke Szerzõdés idõpontja
A szerzõdés

hatálybalépésének
dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási
Üdítõ, ásványvíz termékek
beszállítása

Akvizitor Kft. Nettó
5 163 420 Ft + ÁFA ± 30 %

2011. 12. 20. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Szállítási
Hús és hentesáru termékek
beszállítása.

Pápai Hús 1913. Kft. Nettó
9 482 900 Ft + ÁFA ± 30 %

2011. 12. 20. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Szállítási Tej és tejtermékek beszállítása Sajt-Kalmár Kft. Nettó
6 903 350 Ft + ÁFA ± 30 %

2011. 12. 20. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Szállítási Kenyér és pékáru beszállítása Szegedi Sütödék Kft. Nettó
8 066 093 Ft + ÁFA ± 30 %

2011. 12. 20. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Szállítási
Tisztító és tisztálkodó szerek
beszállítása

Malen Kft. Nettó
5 630 498 Ft + ÁFA ± 30 %

2011. 12. 20. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Szállítási
Zöldség és gyümölcs termékek
beszállítása

Bács-Zöldért Zrt. Nettó
7 265 620 Ft + ÁFA ± 30 %

2011. 12. 20. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Vállalkozási

MH 59. SZD RB – 31. sz. épület
I. emelet (LJÜ) vizesblokk
karbantartása – homlokzati
nyílászárók cseréje – Épület-
karbantartási feladatok

Bácsépítõ Kft. 13 032 369 Ft + ÁFA 2011. 12. 20. 2012. 12. 20. 2012. 05. 30.

Vállalkozási
MH 59. SZD RB területén,
G jelû gurulóút karbantartása

Magyar Aszfalt Kft. 5 498 064 Ft + ÁFA 2011. 12. 21. 2012. 12. 21. 2012. 05. 30.

Vállalkozási
MH 59. SZD RB területén
állóhely betonburkolatának
(1/a zóna) javítása

Magas- és Mélyépítõ Kft. 6 457 500 Ft + ÁFA 2011. 12. 20. 2011. 12. 20. 2012. 05. 30.

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója
Szerzõdés értéke

(bruttó)
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Vállalkozási szerzõdés
Személyszállítás
(Hódmezõvásárhely)

Szalai Busz Kft. 7 548 372 Ft 2011. 12. 23. 2012. 01. 02. 2012. 06. 30.

Szállítási szerzõdés
Ásványvíz
(Debrecen+Hódmezõvásárhely)

Corvinus Ásványvíz Kft. 6 045 200 Ft 2011. 12. 29. 2011. 12. 29. 2012. 12. 31.
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Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója
Szerzõdés értéke

(bruttó)
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási szerzõdés
Baromfi termékek
(Hódmezõvásárhely)

Busa Kft. 7 656 195 Ft 2011. 12. 29. 2011. 12. 29. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Baromfi termékek (Debrecen) Baromfiudvar 2002 Kft. 7 656 195 Ft 2011. 12. 29. 2011. 12. 29. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
Zöldség-gyümölcs
(Debrecen+Hódmezõvásárhely)

Mortak Fruit Kft. 27 758 390 Ft 2011. 12. 29. 2011. 12. 29. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
Mirelit termékek
(Hódmezõvásárhely)

Busa Kft. 8 199 755 Ft 2012. 01. 04. 2012. 01. 04. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Mirelit termékek (Debrecen) Jégtrade Kft. 8 199 755 Ft 2011. 12. 29. 2011. 12. 29. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
Kenyér- és pékáru termékek
(Hódmezõvásárhely)

Szegedi Sütödék Kft. 11 584 060 Ft 2011. 12. 29. 2011. 12. 29. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
Kenyér- és pékáru termékek
(Debrecen)

Hajdúsági Sütödék Kft. 11 584 060 Ft 2011. 12. 29. 2011. 12. 29. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
Tõkehús/sertés- és marhahús
termékek (Hódmezõvásárhely)

Busa Kft. 21 158 200 Ft 2011. 12. 29. 2011. 12. 29. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
Tõkehús/sertés- és marhahús
termékek (Debrecen)

Pápai Hús 1913 Kft. 21 158 200 Ft 2011. 12. 29. 2011. 12. 29. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
Húskészítmények
(Hódmezõvásárhely)

Gulyás János és Társa Kft. 16 624 300 Ft 2011. 12. 29. 2011. 12. 29. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Húskészítmények (Debrecen) Pápai Hús 1913 Kft. 16 624 300 Ft 2011. 12. 29. 2011. 12. 29. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
Tej- és tejtermékek
(Debrecen+Hódmezõvásárhely)

Sajt-Kalmár Kft. 22 955 720 Ft 2011. 12. 29. 2011. 12. 29. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés
Fûszer termékek
(Hódmezõvásárhely)

Busa Kft. 1 079 500 Ft 2012. 01. 04. 2012. 01. 04. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Fûszer termékek (Debrecen) Hajdú-Coop Zrt. 1 079 500 Ft 2012. 01. 11. 2012. 01. 11. 2012. 12. 31.

Vállalkozási szerzõdés
Ingatlanok karbantartása
(Debrecen)

Timpanon-M Kft. 9 952 304 2012. 01. 23. 2012. 01. 23. 2012. 05. 31.
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MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke (Ft)
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási szerzõdés
Közúti tehergépkocsi- és autóbusz-
alkatrészek szállítása

MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred képviseletében
eljárva Kovács Ferenc mk.
ezredes, és az ÉPÍT Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. képviseletében
eljárva Bognár Sándor ügyvezetõ

7 500 000 + ÁFA 2012. 01. 31. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Személygépkocsi-alkatrészek

MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred képviseletében
eljárva Kovács Ferenc mk.
ezredes, és az ÉPÍT Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. képviseletében
eljárva Bognár Sándor ügyvezetõ

7 500 000 + ÁFA 2012. 01. 31. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Vállalkozási szerzõdés
Jármûgépészeti, karosszéria,
fényezési, villamossági, kárpitos
munkák elvégzése

MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred képviseletében
eljárva Kovács Ferenc mk.
ezredes, és az Autófórum Riegler
Kft. képviseletében eljárva Fábián
Péter ügyvezetõ igazgató

6 000 000 + ÁFA 2012. 01. 31. 2012. 01. 01. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés Hús, hentesáru szállítása

MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred képviseletében
eljárva Kovács Ferenc mk.
ezredes, és a Pápai Hús 1913 Kft.
képviseletében eljárva Politzer
József ügyvezetõ

7 000 000 + ÁFA 2011. 12. 28. 2012. 01. 06. 2012. 12. 31.
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A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat szolgálatfõnökének
k ö z l e m é n y e

A 34/2012. számú MH GEOSZ SZF intézkedés alapján összeállításra és kiadásra került

A Magyar Honvédség fõnökségi kiadványainak jegyzéke 2007–2011

címû fõnökségi kiadvány, melyet az érintettek külön kapnak meg.

2012. február 7.

Tóth László okl. mk. ezredes s. k.,
szolgálatfõnök

3. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 389



390 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3. szám

A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1500 fo rint áfával) .................................. példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

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


