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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
2/2012. (III. 6.) HM

r e n d e l e t e
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni

védekezésének irányításáról és feladatairól szóló
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 82. § (3) bekezdése alapján, a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben
bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes minisz-
terek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 37. § q) pontja szerinti feladatkörében eljáró bel-
ügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. §

(1) A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezé-
sének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. § a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)
„a) HKR: Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer,

amely az országos katasztrófavédelmi rendszer részét ké-
pezõ, a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi feladatai-
nak irányítására, végrehajtására, valamint az országos ka-
tasztrófavédelmi feladatokhoz való közremûködés érdeké-
ben létrehozott, a Magyar Honvédség meglévõ képessége-
in alapuló, kijelölt szervezeti elemekbõl felépülõ, ideigle-
nes szervezet,”

(2) Az R. 1/A. § c) és d) pontja helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)
„c) ÁKT: Ágazati Katasztrófavédelmi Terv, amely meg-

határozza – a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Kat.) rendelkezéseinek megfele-
lõen – a katasztrófaveszély, valamint veszélyhelyzet ese-
tén a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi tevékenysé-
ge tervezésére, szervezésére, mûködésére, riasztására, és
ezek végrehajtására vonatkozó feladatokat,

d) honvédelmi szervezet: a Magyar Honvédség – a hon-
védelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a külön-
leges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011.
évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 38. § (1) bekez-

dése szerinti – szervezetei és a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A HKR kijelölt elemei közremûködnek a ka-

tasztrófák károsító hatásai elleni védekezés minden idõ-
szakában, így a katasztrófák elleni védekezésre történõ
felkészülés, a Kat. 3. § 9. pontja szerinti katasztrófaveszély
idõszakában, a katasztrófák elleni védekezés során, a kö-
vetkezmények felszámolásában, a helyreállításban és a
nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban.

(2) A HKR feladata a honvédelmi ágazatot érintõ ka-
tasztrófahelyzet, súlyos szerencsétlenség esetén a veszé-
lyeztetett személyi állomány, vagyoni javak megóvása,
mentése, a következmények hatásainak csökkentése, ága-
zaton belüli felszámolása, valamint a Kormány döntése, a
kormányzati koordinációs szerv vagy annak operatív mun-
kaszerve, valamint a védelmi igazgatási szervek felkérése
alapján közremûködés a hazai és nemzetközi katasztrófa-
védelmi feladatok végrehajtásában.”

3. §

Az R. 3/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3/A. § A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)

Atom-, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer
Automata Mérõ és Adatgyûjtõ Rendszere katasztró-
fa-helyzetben vegyi, illetve az Országos Sugárfigyelõ, Jel-
zõ és Ellenõrzõ Rendszer keretében, az Belügyminisztéri-
um Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Nukleá-
ris Baleseti Információs és Értékelõ Központjától kapott
összesített sugárzási adatokat szolgáltat a Védelmi- és
Közigazgatási Csoport (a továbbiakban: VKCS), a Ka-
tasztrófavédelmi Operatív Törzs (a továbbiakban: KOT)
és az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenõrzõ Rend-
szer részére a Magyarország területén kialakult esetleges
vegyi- és sugárhelyzetrõl.”

4. §

Az R. 7. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)
közigazgatási államtitkár a védekezés idõszakában]

„c) jóváhagyásra elõterjeszti a honvédelmi miniszter-
nek a katasztrófaveszély esetén alkalmazandó intézkedé-
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sek, a veszélyhelyzet esetén alkalmazandó rendeleti úton
bevezetett intézkedések ágazaton belüli érvényesülésének
szabályait, továbbá a különleges jogrendet el nem érõ mér-
tékû katasztrófák esetén bevezetendõ rendszabályokat”.

5. §

Az R. 12/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12/A. § Az MH Járványügyi Védekezési Bizottság a

járvány okozta katasztrófa idõszakában KOCS-ként mû-
ködõ, az ÁKT-ban meghatározott közegészségügyi-jár-
ványügyi szakfeladatokat ellátó szerv.”

6. §

Az R. 16. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„Együttmûködés a kormányzati koordinációs szerv
munkaszerveivel”.

7. §

Az R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A kormányzati koordinációs szervtõl, annak opera-
tív munkaszervétõl, valamint annak mûködésének elérésé-
ig a megyei, fõvárosi védelmi bizottságoktól érkezõ ka-
tasztrófavédelmi feladatokban való közremûködésre törté-
nõ felkérés esetén a HKR vagy annak elemeinek, a végre-
hajtó erõk kivételével történõ riasztását, aktivizálását a
HM közigazgatási államtitkár rendeli el. A végrehajtó
erõk riasztását, aktivizálását a Honvéd Vezérkar fõnöke
rendeli el.”

8. §

Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A honvédelmi erõk kirendelésének általános rendje
szerint az igényre vonatkozó kérést a kormányzati koordi-
nációs szervhez, vagy annak operatív munkaszervéhez
kell felterjeszteni. A kormányzati koordinációs szerv,
vagy annak operatív munkaszerve az igényeket továbbítja
az ágazat központi ügyeleti szervének. Amennyiben a kor-
mányzati koordinációs szerv nem kerül összehívásra, a ka-
tasztrófa típusa szerint illetékes országos hatáskörû irányí-
tó szerv az igénybevételre vonatkozó kérést közvetlenül az
ágazat központi ügyeleti szerv részére küldi meg. A kiren-
delésrõl a honvédelemi miniszter, illetve a Honvéd Vezér-
kar fõnöke dönt.”

9. §

Az R. 31. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A VKCS állandó tagjai, a KOT és a KOCS-ok kije-
lölt állománya, a kormányzati koordinációs szerv operatív
munkaszervébe kijelölt szakértõk, az ÁIK kijelölt állomá-
nya, valamint a végrehajtásra kijelölt erõk meghatározott
elemei lakáson eltöltött készenléti szolgálatot látnak el.”

10. §

Az R.
1. 3. §-ában a „kialakulásuk közvetlen veszélyé-

nek esetén” szövegrész helyébe a „kialakulásuk veszélye
esetén”,

2. 5. § a) pontjában a „HÁKOT” szövegrész helyé-
be a „VKCS”,

3. 5. § b) pontjában a „KOB” szövegrész helyébe
a „KOT”,

4. 5. § e) pontjában az „Ágazati Információs Köz-
pont” szövegrész helyébe az „Ágazati Információs Köz-
pont (a továbbiakban: ÁIK)”,

5. 5. § f) pontjában az „MH Járványügyi Védeke-
zési Bizottság” szövegrész helyébe az „MH Járványügyi
Védekezési Csoport”,

6. 7. §-ában a „HM” szövegrész helyébe a „Hon-
védelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)”,

7. 7. § d) pontjában az „Országgyûlés” szöveg-
rész helyébe az „Országgyûlés honvédelmi ügyekkel fog-
lalkozó bizottsága”,

8. 8. § a) pontjában a „KKB” szövegrész helyébe
a „kormányzati koordinációs szerv”,

9. 8. § b) pontjában a „Hvt. 72. § (1) bekezdés
alapján” szövegrész helyébe a „Hvt. 37. § (3) bekezdés
alapján”,

10. 8. § d) pontjában a „KOB-ot” szövegrész helyé-
be a „KOT-ot”,

11. 9. § (1)–(3) bekezdésében a „HÁKOT” szöveg-
rész helyébe a „VKCS”,

12. 10. §-ában, 11. §-ában, 12. § (1) és (3) bekezdé-
sében, 13. §-ában, 15. § (5) bekezdésében, 15/A. §-ában,
19. § (3) és (5) bekezdésében, 23. § d) pontjában, 25. § (2) be-
kezdés d) pontjában, 28. § b) pontjában, 30. § (1) és (3) be-
kezdésében a „KOB” szövegrész helyébe a „KOT”,

13. 14. §-ában a „védekezésben történõ közremûkö-
désre” szövegrész helyébe a „védekezésben, a következ-
mények felszámolásában és a helyreállításban történõ köz-
remûködésre”,

14. 15. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar
Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

15. 15. § (1) bekezdés b) pontjában a „részvétel a
KOB” szövegrész helyébe a „közremûködés a KOT”,

16. 15/A. §-ban az „Ágazati Információs Központ”
szövegrész helyébe az „ÁIK”,
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17. 16. §-ában a „KKB védekezési munkabizottsá-
gaiban” szövegrész helyébe a „kormányzati koordinációs
szerv operatív munkaszervében”,

18. 17. §-ában a „KKB Tudományos Tanácsba”
szövegrész helyébe a „kormányzati koordinációs szerv tu-
dományos munkaszervébe”,

19. 21. §-ában a „KKB Veszélyhelyzeti Központ-
ját és a KKB Titkárságot a KOB vezetõje” szövegrész he-
lyébe a „kormányzati koordinációs szerv operatív munka-
szervét a KOT vezetõje”,

20. 25. § (1) bekezdés a) pontjában a „Kat. 53. §-a
szerinti” szövegrész helyébe a „Kat. 82. § (3) bekezdése
szerinti”,

21. 28. §-ában a „katasztrófa veszélye” szövegrész
helyébe a „katasztrófaveszély”,

22. 29. § (2) bekezdésében a „Honvéd vezérkar fõ-
nöke” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnöke”,

23. 30. § (6) bekezdésében az „A katonai oktatási
intézmények” szövegrész helyébe az „Az MH Ludovika
Zászlóalj, valamint az MH Altiszti Akadémia”
szöveg lép.

11. §

Hatályát veszti az R. 6. §-a.

12. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
3/2012. (III. 6.) HM

r e n d e l e t e
a szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes honvédelmi

miniszteri rendeletek módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés e) pontjában, a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekez-
dés a) pont aa) és ab) alpontjában

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

a 3. alcím tekintetében a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl

szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében, a
Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 233.
§-ában és 287. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában

a 4. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés g) pontjában

az 5. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés g) pontjában

a 6. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) pontjában,
a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 9. §
(4) bekezdésében és 88. § (3) bekezdés c) pontjában

a 7. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés i) pontjában
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában

a 8. alcím tekintetében a szakképzésrõl szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes minisz-
terek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól,
valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló

3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása

1. §

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

[A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: honvédség) állományába tartozó]

„b) önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi
tartalékos katonákra (a továbbiakban együtt: önkéntes
tartalékos katonák),”

(2) Az R1. 1. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:

[A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: honvédség) állományába tartozó]

„d) honvéd altiszt-jelöltekre.”
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2. §

Az R1. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Ez a rendelet szabályozza:
a) a hivatásos katonák, az önkéntes tartalékos katonák

illetményellátását, a honvéd tisztjelöltek és honvéd al-
tiszt-jelöltek ösztöndíjellátását;

b) az a) pontba tartozók és a közalkalmazottak jutalma-
zását;

c) a hivatásos katonák jubileumi jutalmát, továbbá
d) az önkéntes tartalékos katonák rendelkezésre állási-

és szerzõdéskötési díját.”

3. §

Az R1. 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A speciális elõmeneteli rendbe tartozó vezetõi be-

osztások esetén a vezetõi pótlék mértékének megállapítá-
sakor a beosztás besorolási kategóriája, a pótlék összegé-
nek meghatározásakor a hivatásos katona beosztási illet-
ménye az irányadó.”

4. §

Az R1. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A repülõ-, légvédelmi rakéta, rádiótechnikai, elekt-
ronikai-harc egységeknél, alegységeknél elrendelt készen-
léti szolgálatot ellátó és ezeket a szolgálatokat a különbözõ
vezetési szinteken irányító operatív csoport tagjainak ké-
szenléti pótlék jár. Azokat a szolgálatokat, amelyek ellátá-
sáért pótlék folyósítható, a Honvéd Vezérkar fõnöke (a to-
vábbiakban: HVKF), a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgá-
lat (a továbbiakban: KNBSZ) vonatkozásában pedig a fõ-
igazgató határozza meg.”

5. §

Az R1. 27. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Készenléti díjra jogosult)
„d) az MH Honvédkórházban (a továbbiakban: Hon-

védkórház), a Honvédkórház parancsnoka által készenléti
szolgálatra kijelölt helyõrségekben egészségügyi készen-
léti szolgálatot teljesítõ katonaorvos, egészségügyi tiszt,
altiszt, tisztes, valamint

e) a honvédelemért felelõs miniszter, a HVKF, és a
KNBSZ fõigazgatója által állandó jelleggel elrendelt
egyéb készenléti szolgálat ellátására vezényelt hivatásos
katona.”

6. §

Az R1. 38/B. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„Egészségügyi tisztek, zászlósok, altisztek és tisztesek
munkahelyi pótléka”

7. §

Az R1. 41. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az egészségi veszélyességi pótlékra való jogosult-
ságot – a 40. §-ban foglaltak, valamint a helyi körülmé-
nyek (különösen a veszélyes helyen való tartózkodás gya-
korisága, idõtartama, az egészségi ártalom veszélyének
súlyossága) figyelembevételével – az állományilletékes
parancsnok parancsban állapítja meg.”

8. §

(1) Az R1. 52/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az MH Támogató Dandár 32. Nemzeti Honvéd
Díszegység (a továbbiakban: MH TD 32. NHD) állomá-
nyába tartozó, (2) bekezdés szerinti hivatásos katonák be-
osztásukból adódó többlet-igénybevételért díszelgési pót-
lékra jogosultak.

(2) A díszelgési pótlék havi mértéke
a) a Honvéd Koronaõrség állománya esetében az illet-

ményalap 150%-a,
b) a Honvéd Palotaõrség állománya, valamint az MH

TD 32. NHD parancsokság és törzs állománya esetében az
illetményalap 100%-a,

c) a Honvéd Díszzászlóalj állománya esetében az illet-
ményalap 75%-a,

d) az a)–c) pontokba nem tartozó, díszelgõ fegyvernemi
vagy szakági azonosítóval rendelkezõ beosztást betöltõ ál-
lomány esetében az illetményalap 50%-a.”

(2) Az R1. 52/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) A zenekari pótlékban részesülõ hivatásos katona az
(1)–(3) bekezdés szerinti díszelgési pótlékra nem jogo-
sult.”

9. §

Az R1. a következõ 52/C. §-sal és az azt megelõzõ al-
címmel egészül ki:

„Atom-, biológiai-, vegyi katasztrófavédelmi pótlék
52/C. § (1) Az atom-, biológiai-, vegyi (a továbbiakban:

ABV) katasztrófavédelmi pótlékra az ABV katasztrófa kö-
vetkezményeinek elhárításában a helyszínen szolgálatot
teljesítõ hivatásos katona jogosult.

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 399



(2) Az ABV katasztrófavédelmi pótlék óránkénti mértéke:
a) a közvetlen ABV mentesítési munkálatokat végzõk

esetében az illetményalap 2,5%-a,
b) az a) pont alá nem tartozók esetében az illetményalap

1,2%-a.
(3) Az ABV katasztrófavédelmi pótlékra jogosító idõ-

tartam megállapításakor a (2) bekezdésben meghatározott
feladatok ellátásának idõtartamait naponta, díjazási mérté-
kenként külön-külön kell összeszámítani. Ha az összeszá-
mított idõtartamok egész órával maradék nélkül nem oszt-
hatóak, a fennmaradó idõket a pótlék összegének megálla-
pításakor teljes óra pótlékra jogosító idõtartamokként kell
figyelembe venni.

(4) Az ABV katasztrófavédelmi pótlék megállapításá-
nak alapja a helyszíni vezetõ által aláírt külön nyilvántar-
tás. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell különösen a hiva-
tásos katona nevét, rendfokozatát, a végzett tevékenység
napját és a pótlék mértéke szerinti idõtartamait.”

10. §

Az R1. 54. §-a, valamint az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Oktatói illetménypótlék
54. § (1) A Hjt. 48. § (1) bekezdés o) pontja alá tartozó

oktatói fokozattal rendelkezõ hivatásos katonák oktatói il-
letménypótlékra jogosultak.

(2) Az oktatói illetménypótlék alsó és felsõ határok kö-
zötti konkrét összegét – a 75. §-ban foglaltak figyelembe-
vételével – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a további-
akban: NKE) rektorának javaslata alapján az állományille-
tékes parancsnok állapítja meg.”

11. §

(1) Az R1. 55. § m) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(A Hjt. 123. §-ában meghatározott rendszeres illet-
ménypótlékoknál fel nem sorolt pótlékokat eseti pótlékként
kell kezelni. Így eseti illetménypótlék:)

„m) a Hjt. 251. § (1) bekezdése szerinti akciószolgálati
pótlék,”

(2) Az R1. 55. §-a a következõ r) ponttal egészül ki:
(A Hjt. 123. §-ában meghatározott rendszeres illet-

ménypótlékoknál fel nem sorolt pótlékokat eseti pótlékként
kell kezelni. Így eseti illetménypótlék:)

„r) az ABV katasztrófavédelmi pótlék.”

12. §

Az R1. 61. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A Hjt. 48. § (1) bekezdésének o) pontja alá tartozók
illetményre a honvédségnél az NKE-re kiadott munkaköri
jegyzékben meghatározott szolgálati beosztások alapján
jogosultak.

(6) A Hjt. 48. § (1) bekezdésének p) pontja alá tartozók
illetményre az (5) bekezdés figyelembevételével a legutol-
só beosztás alapján jogosultak.”

13. §

(1) Az R1. 73. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A hivatásos katona illetmény-megállapítására ki-
adott döntési lapnak, illetmény-megállapítási parancsnak,
vagy határozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az illetmény-megállapítás okát,
b) az illetmény-megállapítás okának (különösen kine-

vezés, áthelyezés) idõpontját, a parancs vagy határozat
számát,

c) a hivatásos katona nevét, személyügyi törzsszámát,
rendfokozatát,

d) a szolgálati beosztás megnevezését, a beosztáshoz
meghatározott besorolási osztály, besorolási kategória
számát, a beosztáshoz állománytáblában vagy munkaköri
jegyzékben meghatározott rendfokozatot, eltérített rendfo-
kozat esetén az eltérítés lejártának idõpontját,

e) a beosztáshoz meghatározott elõmenetel típusát,
f) a Hjt. 108. § (2) vagy (4) bekezdésének hatálya alá

tartozó hivatásos katona esetén a beosztási illetmény alap-
ját képezõ besorolási kategória számát,

g) a honvédelmi pótlék szorzószámát és összegét,
h) a megállapított beosztási illetmény szorzószámát, a 3. §

szerinti kiemelés esetén a kiemelés százalékát, a beosztási
illetmény összegét,

i) az illetménykiegészítés mértékét és összegét,
j) a szolgálati idõpótlék mértékét és összegét,
k) a megállapított rendszeres illetménypótlék megneve-

zését, mértékét és összegét,
l) a megállapított rendszeres kiegészítõ illetmény meg-

nevezését, mértékét és összegét,
m) a megállapított illetményelemek együttes összegét,

valamint
n) a besorolás szerinti illetményre való jogosultság kez-

dõnapját.”
(2) Az R1. 73. § (6) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:
„(6) A hivatásos katona illetmény-megállapítása során
a) döntési lap alkalmazása esetén a döntési lapot elõké-

szítõ személyi javaslati lap
b) egyéb esetekben a parancs-, valamint határozat-ter-

vezet
pénzbeli járandóságokra vonatkozó szövegrészét a pénz-
ügyi ellenjegyzési jogkört gyakorlóval aláírás elõtt ellen-
jegyeztetni kell.”
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14. §

Az R1. 78. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az önkéntes tartalékos katonák illetményét, az ön-
kéntes mûveleti tartalékosok rendelkezésre állási díját, va-
lamint az önkéntes védelmi tartalékosok szerzõdéskötési
díját az állományilletékes parancsnok parancsban állapítja
meg.”

15. §

(1) Az R1. 93. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Hjt. 229/K. § (7) bekezdés a) pontja szerinti repü-
lési pótlék mértéke az illetményalap százalékában megha-
tározva:

a) a II. szemeszterben 25%,
b) a IV. szemeszterben 50%,
c) a VI. szemeszterben 75%,
d) a VIII. szemeszterben 100%.”
(2) Az R1. 93. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:
„(4) Az állományilletékes parancsnok által kijelölt sze-

mély a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok végre-
hajtásáról részletes nyilvántartást vezet. A Hjt. 229/K. §
(7) bekezdés c) pontja szerinti pótlék elszámolása során
minden megkezdett naptári nap teljes napnak minõsül.”

16. §

Az R1. a következõ 95. §-sal és azt megelõzõ alcímmel
egészül ki:

„A honvéd altiszt-jelöltek ösztöndíja
95. § Az állományilletékes parancsnok által kijelölt sze-

mély a Hvt. 36. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatok végrehajtásáról részletes nyilvántartást vezet.
A Hjt. 229/U. § (6) bekezdése szerinti pótlék elszámolása
során minden megkezdett naptári nap teljes napnak minõ-
sül.”

17. §

Az R1. a következõ 95/A. §-sal egészül ki:
„95/A. § (1) A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíját, vala-

mint a vonatkozó nyilvántartás alapján a pótlék jogosultsá-
gát az állományilletékes parancsnok parancsban határozza
meg.

(2) Az ösztöndíj-megállapítási parancsokat a pénzügyi
ellenjegyzési jogkört gyakorlóval aláírás elõtt ellenjegyez-
tetni kell.”

18. §

Az R1. 99. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek
általános parancsnoki jutalmazásához az éves jutalomke-
ret összege a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöl-
tek adott év január 1-jén érvényes havi ösztöndíja, vagy il-
letménye 1%-ának a tizenkétszerese. Ha az adott évben ja-
nuár 1-jei hatállyal ösztöndíj- vagy illetményfejlesztés ke-
rül végrehajtásra, akkor az általános parancsnoki jutalom-
keret képzési alapját annak figyelembevételével korrigálni
kell. A kiváló eredménnyel végzõ honvéd tisztjelöltek és
honvéd altiszt-jelöltek avatási jutalmához az utánuk kép-
zõdõ jutalmazási keret

a) honvéd tisztjelöltek után személyenként az illet-
ményalap 100%-ával

b) a honvéd altiszt-jelöltek után személyenként az illet-
ményalap 75%-ával
kiegészül.”

19. §

Az R1. 103. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A hivatásos katonák, valamint a közalkalmazottak
részére – az életük egyes jelentõs eseményéhez kapcsoló-
dóan (különösen 50., illetve 60. életév betöltésekor vagy
nyugállományba helyezéskor) – emléktárgy, a fontosabb
családi eseményekhez kötõdõen pedig (különösen házas-
ságkötéskor vagy gyermekszületéskor) ajándék adomá-
nyozható.”

20. §

Az R1. 112/A. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki:

„(2) E rendeletnek a szolgálati viszonnyal kapcsolatos
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
szóló HM rendelet 8. §-ával megállapított 52/A. § (1), (2) és
(6) bekezdését a Honvéd Koronaõrség tekintetében 2011.
május 30-tól, a Honvéd Palotaõrség, a Honvéd Díszzászló-
alj és a díszelgõ fegyvernemi vagy szakági azonosítóval
rendelkezõ beosztást betöltõ állomány tekintetében 2012.
január 1-jétõl kell alkalmazni.”

21. §

(1) Az R1. 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

(2) Az R1. 7. számú melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
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22. §

(1) Az R1.
a) 10. § (2) bekezdésében a „csoportokba” szövegrész

helyébe a „kategóriákba”,
b) 10. § (2) bekezdésében a „csoportba” szövegrész he-

lyébe a „kategóriába”,
c) 25. § (2) bekezdésében, 74. § (1) bekezdés a) pontjá-

ban, 98. § (2) bekezdésében, 99. § (3) bekezdésében
a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvéd-
elemért felelõs miniszter”,

d) 27. § (1) bekezdés c) pontjában, 38/A. § (1) bekezdé-
sében, 47. §-ában a „tiszthelyettes” szövegrész helyébe az
„altiszt”,

e) 28. § (1) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok fõigazgatói” szövegrész helyébe a „KNBSZ
fõigazgatója”,

f) 36. §-ában és 38/A. § (1) bekezdésében az „Az MH
HEK-ben és a Honvédkórházban” szövegrész helyébe az
„A Honvédkórházban”,

g) 36. §-ában, 38/B. § (1) bekezdésében a „tiszthelyette-
sek” szövegrész helyébe az „altisztek”,

h) 43. § a)–c) pontjában a „tiszthelyettesnek” szöveg-
rész helyébe az „altisztnek”,

i) 47. §-ában a „tiszthelyettesek” szövegrész helyébe az
„altisztek”,

j) 48. §-ában az „az MK Katonai Felderítõ Hivatal” szö-
vegrész helyébe az „a KNBSZ”,

k) 52/A. § (3) bekezdés c) pontjában a „Honvédelmi Mi-
nisztérium államtitkárának” szövegrész helyébe a „Hon-
védelmi Minisztérium parlamenti államtitkárának”,

l) 53. §-át megelõzõ alcímben az „(A Hjt. 252. §-ához)”
szövegrész helyébe az „(A Hjt. 251. §-ához)”, 53. § (1) be-
kezdésében a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szö-
vegrész helyébe a „KNBSZ”,

m) 55. § p) pontjában az „eseti díszelgési pótlék” szö-
vegrész helyébe az „eseti díszelgési pótlék, valamint”,

n) 56. § (3) bekezdésében a „tiszti kinevezés (avatás)”
szövegrész helyébe az „a tiszti, a honvéd altiszt-jelölteket
az altiszti kinevezés”,

o) 59. § (1) bekezdés c) pontjában a „Hjt. 36. § (2) és (5)
bekezdése” szövegrész helyébe a „Hjt. 37. § (1) bekezdése”,

p) 62/A. § (1) bekezdésében a „(devizaellátmány stb.)”
szövegrész helyébe a „(különösen devizaellátmány)”,

r) 62/A. § (2) bekezdésében a „2. § (32) bekezdésének
a)–b), d), f), i)–j) pontjai” szövegrész helyébe a „2. §
(32) bekezdés a)–b), d), f), i)–k) pontja”,

s) 62/A. § (2) bekezdésében a „252. §-a” szövegrész he-
lyébe a „251. §-a,

t) 73. § (5) bekezdésében az „eseti illetmény-megállapí-
tási parancsban” szövegrész helyébe a „döntési lapon vagy
eseti illetmény-megállapítási parancsban”,

u) 74. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „szerve-
zetek” szövegrész helyébe a „szervezet”,

v) 74. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „HM
HVKF helyettes” szövegrész helyébe a „HVKF helyettes”,

w) 74. § (1) bekezdés g) pontjában a „Hjt. 48. § (1) be-
kezdés b), e), f), j), k), l) pontja” szövegrész helyébe a
„Hjt. 48. § (1) bekezdés b), e), f), h), j), k), l), p), r), s)
pontja”,

x) 74. § (1) bekezdés g) pontjában a „Hjt. 48. § (1) be-
kezdés c), g) és h) pontjában” szövegrész helyébe a „Hjt.
48. § (1) bekezdés c), d), g) és h), o) pontjában”,

y) 74. § (1) bekezdés h) pontjában a „miniszter” szöveg-
rész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter”,

z) 93. § (2) bekezdésében a „Hft. 41/A. § (10) bekezdés
b) pontja” szövegrész helyébe a „Hjt. 229/K. § (7) bekez-
dés b) pontja”
szöveg lép.

(2) Az R1.
a) 96. § (2) bekezdésében a „(dicséret, kitüntetés stb.)”

szövegrész helyébe a „(különösen dicséret, kitüntetés)”,
b) 98. § (4) bekezdésében a „helyettesei” szövegrész he-

lyébe a „helyettese”,
c) 99. § (3) bekezdésében a „HM HVKF” szövegrész

helyébe a „HVKF”,
d) 100. § (2) bekezdésében a „közalkalmazottak és a

honvéd tisztjelöltek” szövegrész helyébe a „közalkalma-
zottak, a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek”,

e) 100. § (4) bekezdésében a „honvéd tisztjelöltek” szö-
vegrész helyébe a „honvéd tisztjelöltek és a honvéd al-
tiszt-jelöltek”,

f) 105. § (3) bekezdésében a „tárgyjutalmak (emléktár-
gyak, ajándéktárgyak)” szövegrész helyébe a „tárgyjutal-
mak, ajándékok”,

g) 101. § (1) és (2) bekezdésében a „miniszter közvetlen
irányítása alá tartozó szervek” szövegrész helyébe a
„KNBSZ”
szöveg lép.

23. §

Hatályát veszti az R1.
a) 1. § (3) bekezdése,
b) 5. § (3) bekezdése,
c) 74. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „HVK

törzsigazgatónak,” szövegrész,
d) 74. § (1) bekezdés a) pont ae) és af) alpontja,
e) 74. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában az „a törzs-

igazgató,” szövegrész,
f) 74. § (1) bekezdés i) pontja,
g) III. Fejezet alcímében a „Hvt. 83. § (2) bekezdéséhez

és” szövegrész,
h) 102. § c) pontjában a „(kitüntetés, oklevél, kisebb

tárgyjutalom stb.)” szövegrész,
i) 103. § (1) bekezdése,
j) 105. § (2) bekezdés b) pontjában az „emléktárgyak

és” szövegrész,

k) IX. Fejezete.
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2. A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat
létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl,

tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás
és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló
10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosítása

24. §

A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésé-
rõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, vala-
mint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyil-
vántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet
(a továbbiakban: R2.) a következõ 17/B. §-sal egészül ki:

„17/B. § 2012. június 30-ig az önkéntes mûveleti és az
önkéntes védelmi tartalékos szolgálati viszony létesítése
során a III. Fejezet rendelkezéseit a következõ eltérésekkel
kell alkalmazni:

a) az önkéntes tartalékos szerzõdés megkötésére a Hon-
védség képviseletében az állományilletékes parancsnok
jogosult;

b) az állományilletékes parancsnok az önkéntes tartalé-
kos szerzõdés megkötésérõl a rendelkezésre álló iratok
alapján dönt;

c) a 12. § (3) és (4) bekezdése, a 14. § (4) és (6) bekezdé-
se nem alkalmazható;

d) a tiszti, altiszti állományba vétel érdekében az önkén-
tes tartalékos szerzõdést kell a HVKF részére felterjeszteni;

e) a felterjesztett önkéntes tartalékos szerzõdés alapján
a tiszti, altiszti állományba vételrõl a HVKF dönt;

f) tiszti, altiszti állományba vétel esetén az állományba
vétel idõpontja megegyezik a szerzõdés megkötésének
napjával; továbbá

g) amennyiben tiszti, altiszti állományba vételre nem
kerül sor, az önkéntes tartalékos szerzõdést azonnali ha-
tállyal meg kell szüntetni.”

25. §

Az R2. 120. § (2) bekezdésében az „a szolgálati viszony
létesítését,” szövegrész helyébe az „az önkéntes tartalékos
kivételével a jogviszony létesítését” szöveg lép.

3. A honvédelmi miniszter által alapítható és
adományozható elismerésekrõl szóló

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

26. §

A honvédelmi miniszter által alapítható és adományoz-
ható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet
(a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH), valamint a Katonai Nemzetbiz-

tonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) (a továbbiak-
ban együtt: Honvédség) hivatásos, szerzõdéses, önkéntes
tartalékos állományára, kormánytisztviselõire, közalkal-
mazottaira, munkavállalóira, a nyugállomány tagjaira, a
honvéd tisztjelöltekre, a honvéd altiszt-jelöltekre, vala-
mint a Honvédség munkáját segítõ magyar és külföldi sze-
mélyekre.

(2) E rendelet nyugállományú katonákra vonatkozó ren-
delkezéseit a szolgálati járandóságban részesülõ szemé-
lyekre is alkalmazni kell.”

27. §

Az R3. a következõ 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § A katonadiplomácia területén tartós külföldi

szolgálatot teljesítõk tevékenységének elismerésére
„KATONADIPLOMÁCIAI SZOLGÁLATÉRT” érdem-
érmet alapítok.”

28. §

Az R3. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § A tanulmányaikat kiváló eredménnyel befejezõ

honvéd tisztjelöltek és honvéd altiszt-jelöltek részére
,,Kiváló Tanulmányokért’’
kitüntetõ címet alapítok.”

29. §

Az R3. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31. § A miniszteri elismerések adományozásával kap-

csolatos teendõket a HM személyügyért felelõs szerve
végzi.”

30. §

Az R3. 32. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Nem kell engedély az ENSZ, az EBESZ, az MFO

és a NATO által a szolgálatukban végzett tevékenységért
adományozott kitüntetések vagy más szolgálati jelek vise-
lése esetén.”

31. §

Az R3. 36. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Tiszti, Altiszti és Legénységi Szolgálati Jel a Hon-
védség állományában ténylegesen eltöltött idõtartam után,
az 50. §-tól eltérõen a szolgálati viszonyban ténylegesen
eltöltött idõ lejártát követõen adományozható. A szolgálati

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 403



viszonyban történt megszakítások esetén a figyelembe ve-
hetõ idõket össze kell vonni.”

32. §

Az R3. 46. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A díjak odaítélésére személyi javaslatot tehetnek
a) a Honvédelmi Minisztérium fõosztályvezetõi,
b) az MH középszintû vezetõ szervének parancsnoka,
c) a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen aláren-

deltségébe tartozó szervezetek vezetõi, valamint a KNBSZ
fõigazgatója,

d) a honvédelmi tárcával kapcsolatban álló társadalmi,
kulturális és hagyományõrzõ szervezetek vezetõi.

(5) A (4) bekezdés szerinti személyekre vonatkozó ja-
vaslattételre a HM vonatkozásában a HM közigazgatási ál-
lamtitkára, az MH vonatkozásában a Honvéd Vezérkar fõ-
nöke jogosult.”

33. §

Az R3. 50. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„50. § Az érdem utáni szolgálati jelek, kitüntetõ címek

és oklevelek adományozása – e rendelet eltérõ rendelkezé-
se hiányában – augusztus 20-án, március 15-én, október
23-án, a Honvédelem Napján, május 21-én, fegyvernemi
és csapatünnepeken, valamint a nyugállományba helyezés
napján történik.”

34. §

Az R3. a következõ 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A. § A Honvédségnél hivatásos és szerzõdéses állo-

mányban ténylegesen eltöltött évek elismeréséül adomá-
nyozott szolgálati jelek és a kormánytisztviselõk, közal-
kalmazottak és munkavállalók hosszú idõn át kifejtett
színvonalas munkájának, szakmai tevékenységének elis-
meréséül adományozott oklevelek az esedékesség hónap-
jában, a felterjesztõ alakulatnál megrendezésre kerülõ ál-
lománygyûlésen kerülnek átadásra.”

35. §

Az R3. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„53. § A Tiszti, Altiszti és Legénységi Szolgálati Jelre

vonatkozó javaslatokat névjegyzéken, alakulatonként,
rendfokozati állománykategóriánként és fokozatonként
kell a HM személyügyért felelõs szervéhez felterjeszteni
az adományozás elõtt két hónappal.”

36. §

Az R3. 57. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A nyugállományú katonákra vonatkozó javaslatot
az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság parancsnoka tehet. A cím adományozását társadal-
mi, nyugdíjas szervezet is kezdeményezheti.”

37. §

Az R3. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„66. § (1) A KNBSZ az elismerésekre vonatkozó javas-

latait az e rendeletben meghatározott felterjesztési rendtõl
eltérõen is kezdeményezheti.

(2) A KNBSZ állományába tartozó személyek részére
adományozható érdem utáni szolgálati jelek és kitüntetõ
címek számát – az összesen adományozható kereten belül –
évenként a honvédelemért felelõs miniszter határozza
meg.”

38. §

Az R3. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módo-
sul.

39. §

Az R3.
a) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Tiszthelyettesi”

szövegrész helyébe az „az Altiszti”,
b) 12/A. §-ában, 38. § (4) bekezdésében, 42/A. §-ában

az „a Magyar Honvédség” szövegrész helyébe az „az
MH”,

c) 20. § (1) bekezdésében a „Katonai Biztonsági Hiva-
talnál” szövegrész helyébe az „a KNBSZ-nél”,

d) 20. § (2) bekezdésében a „Katonai Biztonsági Hiva-
tal” szövegrész helyébe a „KNBSZ”,

e) 32. § (5) és (6) bekezdésében, 46. § (7) bekezdésében,
64. § (5) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szöveg-
rész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter”,

f) 44. § (1) bekezdésében az „59. § (2) bekezdésének
a) és c)–d) pontja” szövegrész helyébe az „59. § (2) bekez-
désének a) és c) pontja”,

g) 46. § (6) bekezdés e) pontjában a „Magyar Köztársa-
ság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

h) 56/A. § (1) bekezdésében a „HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum fõigazgatója” szövegrész helyébe a „HM Had-
történeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM)
parancsnoka”,
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i) 57. § (3) bekezdésében a „lakóhelyük szerint illetékes
hadkiegészítõ parancsnokság” szövegrész helyébe
a „lakóhelyük szerint illetékes katonai igazgatási szerv”,

j) 58/A. § (1) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar
Fõnökének” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõ-
nöke részére”,

k) 58/A. § (3) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar
Fõnöke” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnö-
ke”,

l) 1. számú melléklet 2/A. pontjában a „Magyar Köztár-
saság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

m) 1. számú melléklet 4. pontjában a „Tiszthelyettesi”
szövegrész helyébe az „Altiszti”,

n) 2. számú melléklet 22., 27. és 28. pontjában a „Tts.-i
(zls.-i)” szövegrész helyébe az „Alt-i, (zls.-i),

o) 2. számú melléklet 36. pontjában a „Külföldi kitünte-
tések” szövegrész helyébe a „Külföldi kitüntetések és az
ENSZ, az EBESZ, az MFO és a NATO által a szolgálatuk-
ban végzett tevékenységért adományozott kitüntetések
vagy más szolgálati jelek”
szöveg lép.

40. §

Hatályát veszti az R3.
a) 7. §-ában a „köztisztviselõi,” szövegrész,
b) 12. § (1) bekezdésében a „köztisztviselõk,” szöveg-

rész,
c) 44. § (3) bekezdése.

4. A személyi állomány pihentetésével
és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról

szóló 31/2002. (V. 3.) HM rendelet módosítása

41. §

A személyi állomány pihentetésével és a szociális gon-
doskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002.
(V. 3.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálatra, a Magyar Honvédség katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: Honvédség), a Honvédség szerve-
zeteiben szolgálatot teljesítõ hivatásos és szerzõdéses ka-
tonára (a továbbiakban együtt: állomány tagja), az önkén-
tes tartalékos katonai szolgálatot teljesítõre (a továbbiak-
ban valamennyi együtt: tényleges katonai állomány), to-
vábbá a nyugállomány tagjára és a szolgálati járandóság-
ban részesülõ személyekre (a továbbiakban: nyugállomá-
nyú katona) terjed ki.”

42. §

Az R4. 2. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) honvédségi nyugdíjas: a nyugállományú katona, és az

a volt közalkalmazott, akit a Honvédségtõl nyugdíjaztak;”

43. §

Az R4. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

44. §

Az R4.
a) 3/A. § (4) bekezdésében a „területileg illetékes hadki-

egészítõ” szövegrész helyébe a „lakóhely szerint illetékes
katonai igazgatási szerv”,

b) 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „létszámleépítés mi-
att” szövegrész helyébe az „a Hjt. 59. § (1) bekezdés a)
pontja alapján”,

c) 11. § (2) bekezdésében a „területileg illetékes hadki-
egészítõ parancsnokságok” szövegrész helyébe a „lakó-
hely szerint illetékes katonai igazgatási szervek”,

d) 12. § (3) bekezdésében a „megyei hadkiegészítõ pa-
rancsnok” szövegrész helyébe a „lakóhely szerint illetékes
katonai igazgatási szerv parancsnok”,

e) 13. § (1) és (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaság
területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon”,

f) 21. § (2) bekezdés b) pontjában a „területileg illetékes
megyei (fõvárosi) hadkiegészítõ parancsnokságokkal”
szövegrész helyébe a „lakóhely szerint illetékes katonai
igazgatási szervvel”,

g) 22. § (1) bekezdésében a „hadkiegészítõ parancsnok-
ságok” szövegrész helyébe a „lakóhely szerint illetékes
katonai igazgatási szervek”,

h) 3. számú mellékletében az „MH 37. II. Rákóczi Fe-
renc Mûszaki Zászlóalj” szövegrész helyébe az „MH 37.
II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred”,

i) 3. számú mellékletében az „MH 54. Veszprém Lég-
térellenõrzõ Ezred” szövegrész helyébe az „MH 54.
Veszprém Radarezred”
szöveg lép.

5. A kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló
35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosítása

45. §

A kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002.
(V. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya a Magyar Honvédségre, továbbá
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban
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együtt: honvédség), valamint e rendeletben meghatározott
igényjogosultak körére terjed ki.”

46. §

Az R5. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint mó-
dosul.

47. §

Az R5.
a) 3. § a) pont 2. pontjában, 12. § (1) bekezdés b) pontjá-

ban a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe a „kormány-
tisztviselõi”,

b) 3. § a) pont 4. pontjában az „a nyugállományú kato-
na” szövegrész helyébe az „a nyugállomány tagja, a szol-
gálati járandóságban részesülõ személy (a továbbiakban:
nyugállományú katona)”,

c) 2. számú melléklet táblázatában a „ktv.” szövegrész
helyébe a „kotv.”
szöveg lép.

48. §

Hatályát veszti az R5. 5/A. §-a és az azt megelõzõ alcím.

6. A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító
beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes,

valamint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó
szabályokról szóló

30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosítása

49. §

A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító
beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes, vala-
mint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó szabá-
lyokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: R6.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A rendelet hatálya a Magyar Honvédségnél (a to-
vábbiakban: MH), a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat-
nál (a továbbiakban: KNBSZ), a honvédelemért felelõs
miniszter vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok-
nál (a továbbiakban együtt: szervezetek) belföldön szolgá-
latot teljesítõ hivatásos, szerzõdéses, önkéntes mûveleti
tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonákra, a
munkavégzésre irányuló jogviszony, a közalkalmazotti
jogviszony és a közszolgálati jogviszony keretében foglal-
koztatott állományra (a továbbiakban együtt: személyi ál-
lomány) terjed ki.”

50. §

Az R6. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § Az expozíciós idõ mértékének megállapításánál a

munkahelyek kémiai biztonságáról szóló miniszteri rende-
let szabályai szerint kell eljárni.”

51. §

Az R6. 16. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) A KNBSZ-nél végzett felügyeleti tevékenységbe
csak a honvédelemért felelõs miniszter engedélyével és
csak olyan személy vonható be, akinél a „C” típusú nem-
zetbiztonsági ellenõrzés kockázati tényezõt nem tárt fel.”

7. A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ
és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya

devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli
pénzbeli járandóságairól szóló

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

52. §

(1) A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ
és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya de-
vizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli já-
randóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: R7.) 1. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: honvédség) szervezeteire, valamint ezen szer-
vezetek személyi állományába tartozó, külföldi szolgálatot
teljesítõ, illetve munkát végzõ (a továbbiakban együtt: kül-
földi szolgálatot teljesítõ) vagy külföldi tanulmányokat
folytató]

„g) honvéd altiszt-jelöltekre,”
(2) Az R7. 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hjt. 109/A. §-a szerinti vezetõk esetében e rende-

let rendelkezéseit külön jogszabály által nem szabályozott
kérdésekben kell alkalmazni.”

53. §
Az R7. 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:
„(1) A kiküldött részére a külföldön vele egy háztartás-

ban élõ házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa (a továb-
biakban: házastárs) és az általa eltartott, (2) bekezdés sze-
rinti gyermeke (a továbbiakban együtt: családtagi pótlékra
jogosító hozzátartozók) után a kint tartózkodásuk ideje
alatt – a 8. §-ban foglaltak kivételével – családtagi pótlék
jár. Az élettársi viszonyt hatósági bizonyítvánnyal kell
igazolni. A határozatban vagy parancsban megállapított
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családtagi pótlék a kiküldött részére a pénzügyi ellátó
szerv részérõl akkor folyósítható, ha a családtagi pótlékra
jogosító hozzátartozó(k) kiérkezését a kiküldött írásban
bejelentette. A családtagi pótlék összegét a külföldi szol-
gálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi felada-
tokról és jogállásuk egyes kérdéseirõl szóló miniszteri ren-
deletben meghatározott állományilletékes parancsnok be-
sorolási határozatban vagy parancsban, vagy – ha a ve-
zénylésrõl döntési lap készül – döntési lapon állapítja meg.

(2) Családtagi pótlék a kiküldöttel az állomáshelyen
együtt élõ,

a) a kiküldött és házastársa, vagy
b) a kiküldött vagy házastársa
vér szerinti, örökbe fogadott, nevelt, gyámságba vett

gyermeke után jár a gyermek nemzeti köznevelésrõl szóló
törvény szerinti tankötelezettsége megszûnéséig, de leg-
feljebb a közoktatási intézményben tanuló gyermek eseté-
ben annak a tanévnek a végéig, amelynek idõtartama alatt
a huszadik életévét – a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlõségük biztosításáról szóló jogszabály szerinti
fogyatékos tanuló esetében a huszonharmadik életévét –
betölti.

(3) Ha a kiküldött családtagi pótlékra jogosító gyerme-
kének életkora meghaladja a nemzeti köznevelésrõl szóló
jogszabály szerinti tankötelezettség felsõ korhatárát, a tan-
kötelezettség megszûnését követõen a kiküldöttnek a csa-
ládtagi pótlék folyósításának elõfeltételeként évente – a
tanévkezdést követõen – iskolalátogatási igazolást kell be-
nyújtania az illetékes pénzügyi ellátó szervhez, melyet az
illetékes pénzügyi ellátó szerv a beérkezést követõ tizenöt
napon belül másolatban továbbít az illetékes személyügyi
szervhez.”

54. §

Az R7. 16. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) Ha a kiküldött és családtagi pótlékra jogosító hoz-
zátartozója a (4) bekezdés szerinti utazásaihoz szolgálati
vagy saját gépjármûvet vesz igénybe, részére az 54. és
58. §-okban foglaltak szerinti költségtérítések fizethetõk.”

55. §

(1) Az R7. 50. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Ideiglenes külföldi szolgálat elrendelésére jogosult
a) a honvédelemért felelõs miniszter,
b) a HM parlamenti államtitkára,
c) a HM közigazgatási államtitkára,
d) a HM helyettes államtitkárai,
e) a Honvéd Vezérkar fõnöke,

f) a KNBSZ fõigazgatója,
g) a külföldi utazási kerettel rendelkezõ katonai szerve-

zetek vagy szervek vezetõi
a szolgálati alárendeltségükbe tartozók tekintetében.”
(2) Az R7. 50. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:
„(4) Az ideiglenes külföldi szolgálatot minden esetben

írásban, vezénylési határozattal vagy paranccsal, vagy
– ha a vezénylésrõl döntési lap készül – döntési lapon kell
elrendelni. A vezénylési határozat vagy parancs vagy – ha
a vezénylésrõl döntési lap készül – a döntési lap tervezeté-
nek pénzügyi járandóságokra vonatkozó szövegrészét az
illetékes pénzügyi ellátó szervvel elõzetesen véleményez-
tetni kell. Az aláírt vezénylési határozat vagy parancs el-
lenjegyzését a külön miniszteri utasításban kijelölt hon-
védségi szervezet végzi az utasításban meghatározott eljá-
rásrend szerint. Az elõzõektõl eltérõen a KNBSZ fõigaz-
gatója által, a hatáskörébe tartozó utazási keret terhére el-
rendelt ideiglenes külföldi szolgálatok esetében a vezény-
lési határozat vagy parancs tervezetének pénzügyi járan-
dóságokra vonatkozó szövegrésze véleményezését és az
aláírt vezénylési határozat vagy parancs ellenjegyzését a
KNBSZ saját pénzügyi szervezeti eleme hajtja végre.”

(3) Az R7. 50. § (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) A KNBSZ fõigazgatója saját szervezete költségve-
tése terhére elrendelt ideiglenes külföldi szolgálat eseté-
ben a kiutazási engedély tartalmát az (5) bekezdésben fog-
laltak figyelembevételével saját hatáskörükben határozzák
meg. Ilyen esetben a kiutazási engedély az (5) bekezdés
a)–e) pontjainak megfelelõ adatokat tartalmazza azzal az
eltéréssel, hogy a születési idõt és az útlevélszámot azon
nem kell feltüntetni.”

(4) Az R7. 50. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) Az (5)–(6) bekezdések figyelembevételével elõké-
szített vezénylési határozat, vagy parancs vagy – ha a ve-
zénylésrõl döntési lap készül – döntési lap tervezetéhez,
annak (4) bekezdés szerinti ellenjegyzését megelõzõen
csatolni szükséges az utazás kapcsán felmerülõ költségek
kalkulációjáról szóló összesítõ kimutatást, amelyet a
7. számú melléklet szerinti adattartalommal kell elkészíte-
ni.”

56. §

Az R7. 52. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A kiküldötteket a külföldi napidíj szempontjából a
következõ kategóriákba kell besorolni:

a) az 1. kategóriába tartozik
aa) az I/VI. vagy annál magasabb besorolási kategóriá-

val rendszeresített beosztást betöltõ hivatásos és önkéntes
tartalékos katona,
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ab) a hivatásos és szerzõdéses katonák illetményrend-
szere szerinti legalább I/VI. besorolási kategóriával rend-
szeresített beosztást betöltõ közalkalmazott,

ac) a magasabb vezetõi beosztást betöltõ közalkalma-
zott

b) a 2. kategóriába tartozik
ba) az I/IV–V. besorolási kategóriával rendszeresített

beosztást betöltõ hivatásos és önkéntes tartalékos katona,
bb) a „H”–„J” fizetési osztályba sorolt vagy vezetõi be-

osztást betöltõ közalkalmazott
c) a 3. kategóriába tartozik
ca) az I/I–III. besorolási kategóriával rendszeresített be-

osztást betöltõ hivatásos és önkéntes tartalékos katona,
cb) az „E”–„G” fizetési osztályba sorolt, de nem vezetõ

beosztást betöltõ közalkalmazott
d) a 4. kategóriába tartozik
da) a II/I–X. besorolási kategóriával rendszeresített be-

osztást betöltõ hivatásos és önkéntes tartalékos katona,
db) a honvéd tisztjelölt, a honvéd tiszthelyettes-jelölt,
dc) az „A”–„D” fizetési osztályba sorolt közalkalma-

zott.”

57. §

Az R7. 61. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„61. § Az 54–59. §-okban nem szabályozott, elõzetesen

nem meghatározható egyéb költségek (különösen szolgá-
lati telefon, helyi utazások költsége) a kiküldõ utólagos en-
gedélyével – a kiutazási engedély módosítását követõen –
számolhatók el.”

58. §

Az R7. 63. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A külföldi tanulmányok ideje alatt a kiküldöttet – az (5)
bekezdésben foglalt eltéréssel – következõ juttatások ille-
tik meg:]

„c) a tanulmányok folytatásához elengedhetetlenül
szükséges, a fogadó fél által kötelezõen elõírt és leigazolt
tankönyvek, tansegédletek, katonai ruházat és felszerelési
tárgyak beszerzési költségének megtérítése, amennyiben
azt a fogadó fél vagy a kiküldõ nem biztosítja térítésmente-
sen,”

59. §

Az R7. 67. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A kiküldöttnek a honvédségtõl és a fogadó féltõl
független szervtõl vagy személytõl, nem a megélhetéssel
összefüggésben biztosított juttatást (különösen a tanulmá-

nyi verseny díját) az (1) bekezdés szerinti összegbe nem
lehet beszámítani.”

60. §

Az R7. 71. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A külföldi tanulmányok folytatását minden esetben
írásban, vezénylési határozattal vagy paranccsal kell el-
rendelni. A kiküldött külföldi tanulmányokkal összefüggõ
járandóságait a vezénylési vagy besorolási határozat vagy
parancs tartalmazza. A vezénylési vagy besorolási határo-
zat vagy parancs, vagy – ha a vezénylésrõl döntési lap ké-
szül – a döntési lap tervezetének pénzügyi járandóságokra
vonatkozó szövegrészét a HM KPH-val elõzetesen ellen-
jegyeztetni kell. Az elõzõektõl eltérõen a KNBSZ fõigaz-
gatója által, a KNBSZ költségvetése terhére elrendelt kül-
földi tanulmány esetében a vezénylési vagy besorolási ha-
tározat vagy parancs tervezetének pénzügyi járandóságok-
ra vonatkozó szövegrésze ellenjegyzését a KNBSZ saját
pénzügyi szervezeti eleme hajtja végre.”

61. §

Az R7. a 6. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egé-
szül ki.

62. §

(1) Az R7.
a) 2. §-ában a „köztisztviselõk” szövegrész helyébe a

„kormánytisztviselõk”,
b) 3. § a) és b) pontjában a „három hónapot” szövegrész

helyébe a „kilencven napot”,
c) 3. § f) pontjában az „a Magyar Köztársaságtól” szö-

vegrész helyébe az „a Magyarországtól”,
d) 3. § g) pontjában, i) pont 1–3., 5–6. pontjában az „a

Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „a Magyaror-
szág”,

e) 3. § i) pont 6. pontjában az „az MK Katonai Felderítõ
Hivatal (a továbbiakban: MK KFH)” szövegrész helyébe
az „a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiak-
ban: KNBSZ)”,

f) 3. § i) pont 7. pontjában, 6. § (8) bekezdésében, 37. §
(3) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében a „honvédelmi
miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs
miniszter”,

g) 3. § i) pont 8. alpontjában a „kiutazási engedélyt”
szövegrész helyébe a „vezénylési határozatot vagy paran-
csot”,

h) 3. § k) pont 2. pontjában, l) pont 2. pontjában, 6. §
(4) bekezdés b) pontjában, 18. § (2) bekezdésében, 19. §
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(1) bekezdésében, 26. § (4) bekezdésében, 27. §-ában,
28. § (6) bekezdésében az „az MK KFH” szövegrész he-
lyébe az „a KNBSZ”,

i) 3. § l) pont 1. alpontjában az „a HM FHH” szövegrész
helyébe az „az MH Összhaderõnemi Parancsnokság alá-
rendelt, feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egy-
sége”,

j) 6. § (2) bekezdésében a „besorolási határozatban (pa-
rancsban)” szövegrész helyébe a „besorolási határozatban
vagy parancsban, vagy – ha a vezénylésrõl döntési lap ké-
szül – döntési lapon”,

k) 15. § (4) bekezdésében az „MH Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe az
„MH Honvédkórház (a továbbiakban: Honvédkórház)”,

l) 16. § (1) bekezdés a) pontjában, 56. § (1) bekezdésé-
ben a „Magyar Köztársasággal” szövegrész helyébe
a „Magyarországgal”,

m) 21. § (1), (3) és (5) bekezdésében az „az MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központ” szövegrész he-
lyébe az „a Honvédkórház”,

n) 21. § (2) bekezdésében az „a KMREP-tõl” szöveg-
rész helyébe az „az FKH ESZSZ-tõl”,

o) 32. § (1) bekezdés b) pontjában és 50. § (5) bekezdés
g) pontjában az „alkalmazotti azonosító számát” szöveg-
rész helyébe a „személyügyi törzsszámát”,

p) 32. § (3) bekezdésében a „besorolási határozat (pa-
rancs)” szövegrész helyébe a „besorolási határozat vagy
parancs, vagy – ha a vezénylésrõl döntési lap készül – dön-
tési lap”,

r) 32/A. § (1) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar
fõnök helyettese” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar
fõnökének helyettese”,

s) 35. §-ában a „köztisztviselõi illetményalappal” szö-
vegrész helyébe a „kormánytisztviselõi illetményalappal”,

t) 37. § (4) bekezdésében a „köztisztviselõi illetmény-
alap” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi illet-
ményalap”,

u) 50. § (5) bekezdésében a „kiutazási engedélynek”
szövegrész helyébe a „vezénylési határozatnak vagy pa-
rancsnak”,

v) 50. § (6) bekezdésében, 58. § (1) bekezdésében és
61. §-ában a „kiutazási engedély” szövegrész helyébe
a „vezénylési határozat vagy parancs”,

w) 51. § (1) bekezdés d) pontjában a „kiutazási enge-
délyben” szövegrész helyébe a „vezénylési határozatban
vagy parancsban”,

x) 52. § (2) bekezdés d) pontjában a „honvéd tiszthe-
lyettes-jelölt” szövegrész helyébe a „honvéd altiszt-je-
lölt”,

y) 52. § (4) bekezdés b) és c) pontjában az „5 napot”
szövegrész helyébe a „7 napot”,

z) 71. § (2) bekezdésében a „9. alpontja szerinti külföldi
tanulmányokat elrendelõ engedélyezõ elöljáró alárendelt il-
letékes szervezeti egysége” szövegrész helyébe a „8–9. al-

pontja szerinti külföldi tanulmányok esetén a honvédség
központi személyügyi szerve”
szöveg lép.

(2) Az R7.
a) 1. számú melléklet táblázat negyedik oszlopában a

„Köztisztviselõk” szövegrész helyébe a „Kormánytisztvi-
selõk”,

b) 3. számú melléklet táblázat negyedik oszlopában a
„honvéd tiszthelyettes-jelöltek” szövegrész helyébe a
„honvéd altiszt-jelöltek” szöveg lép.

63. §

Hatályát veszti az R7.
a) 3. § k) pont 1. alpontjában az „együttmûködve a HM

Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatallal (a továbbiakban: HM
FHH)” szövegrész,

b) 3. § k) pont 5. alpontjában az „együttmûködve a HM
FHH-val” szövegrész,

c) 22. §-a,
d) 42. §-ában és 63. § (1) bekezdés g) pontjában a „kül-

földi napidíj és egyéb” szövegrész,
e) 48. § (1) bekezdésében az „a 22. §,” szövegrész,
f) 60. §-a,
g) 63. § (3) bekezdésében az „a 7. § (2) bekezdésében

említett jogszabály szerint” szövegrész,
h) 66. § (2) bekezdése,
i) 3. számú melléklet „Közalkalmazottak (munkakör, fi-

zetési osztály)” oszlop 5. sorában az „– egyetemi tanár, ku-
tatóprofesszor, tudományos tanácsadó” szövegrész,

j) 3. számú melléklet „Közalkalmazottak (munkakör, fi-
zetési osztály)” oszlop 6. sorában a „– fõiskolai tanár,
egyetemi docens, tudományos fõmunkatárs” szövegrész,

k) 3. számú melléklet „Közalkalmazottak (munkakör,
fizetési osztály)” oszlop 7. sorában a „– fõiskolai docens,
adjunktus, tanársegéd, tudományos munkatárs” szöveg-
rész,

l) 3. számú melléklet „Közalkalmazottak (munkakör, fi-
zetési osztály)” oszlop 8. sorában a „– tudományos segéd-
munkatárs” szövegrész.

8. A honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendelet

módosítása

64. §

A honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképe-
sítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendelet (a továbbiakban:
R8.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra,
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továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek
összességére.”

65. §

Az R8.
a) 3. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat

18. sorában, 4. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táb-
lázat 7. sorában az „az MK Katonai Felderítõ Hivatal Rá-
dióelektronikai Felderítõ Igazgatóság" szövegrész helyébe
az „a Honvédelmi Minisztérium miniszter által kijelölt
szerve”,

b) 3. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat 5.,
6. sorában és 19–23. sorában, valamint a 4. számú mellék-
let VII. fejezetében lévõ táblázat 4–6. sorában az „az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság (Logisztikai fõnökség,
Haditechnikai fõnökség)" szövegrész helyébe az „a Hon-
védelmi Minisztérium miniszter által kijelölt szerve”,

c) 3. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat 7–9. so-
rában az „az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (Híradó
és Informatikai fõnökség)” szövegrész helyébe az „a Hon-
védelmi Minisztérium miniszter által kijelölt szerve”,

d) 3. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat
10–14. sorában az „az MH Összhaderõnemi Parancsnok-
ság (Logisztikai fõnökség, Repülõ mérnök mûszaki fõnök-
ség)” szövegrész helyébe az „a Honvédelmi Minisztérium
miniszter által kijelölt szerve”,

e) 3. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat
15–17. sorában az „az MH Összhaderõnemi Parancsnok-
ság (Logisztikai fõnökség, Hadtáp fõnökség)” szövegrész
helyébe az „a Honvédelmi Minisztérium miniszter által ki-
jelölt szerve”,

f) 4. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat 8. sorá-
ban az „az MK Katonai Felderítõ Hivatal humán igazgató”
szövegrész helyébe az „a Honvédelmi Minisztérium mi-
niszter által kijelölt szerve”,

g) 4. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat 4–6. so-
rában az „az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (Logisz-
tikai fõnökség, Haditechnikai fõnökség)” szövegrész he-
lyébe az „a Honvédelmi Minisztérium miniszter által kije-
lölt szerve”,

h) 4. számú melléklet 2712-06 Biztonsági alapfeladatok
alcímen belül a „C A Magyar Köztársaság biztonság- és
védelempolitikai alapelvei” szövegrész helyébe a „C Ma-
gyarország biztonság- és védelempolitikai alapelvei”,

i) 4. számú melléklet VII. fejezetében lévõ táblázat 9. so-
rában az „az MK Katonai Biztonsági Hivatal” szövegrész
helyébe az „a Honvédelmi Minisztérium miniszter által ki-
jelölt szerve”
szöveg lép.

66. §

Hatályát veszti az R8. 3. § (2) bekezdése.

9. Záró rendelkezés

67. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. Az R1. 6. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „6. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez 

A repülést kiszolgáló földi beosztásúak és az ejtőernyősök osztálybasorolási pótlékának mértéke az 
illetményalap százalékában 

1. 2. 3. 
Kategória Megnevezés 

osztálybasorolás esetén (havi %) 

1. 

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító 
megfigyelő, célmegjelölést végrehajtó, időjelző, repülő műszaki tiszteknek, 
harcirányító pontok irányító rádiólokátor állomás parancsnokainak, 
üzemmérnököknek 

12,6 9,5 7,1 

2. 

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító 
megfigyelő, célmegjelölést végrehajtó, időjelző, észlelő, repülő műszaki 
altiszteknek és tiszteseknek, harcirányító pontok irányító rádiólokátor állomás 
technikus altisztjeinek és tiszteseinek 

10,8 8,1 6,3 

3. Az ejtőernyős tiszteknek 12,6 9,5 7,1 

4. Az ejtőernyős altiszteknek és tiszteseknek 10,8 8,1 6,3 
” 

 
 
 
 
 

 
1. Az R1. 7. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „7. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez 

A repülést kiszolgáló földi beosztásúak és az ejtőernyősök részére az osztálybasorolási pótlék 
csökkenésének kompenzálásaként folyósítandó kiegészítő illetmény mértéke az illetményalap 
százalékában 

1. 2. 3. 
Kategória Megnevezés 

osztálybasorolás esetén (havi %) 

1. 

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító 
megfigyelő, célmegjelölést végrehajtó, időjelző, repülő műszaki tiszteknek, 
harcirányító pontok irányító rádiólokátor állomás parancsnokainak, 
üzemmérnököknek 

11,4 8,5 6,4 

2. 

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító 
megfigyelő, célmegjelölést végrehajtó, időjelző, észlelő, repülő műszaki 
altiszteknek és tiszteseknek, harcirányító pontok irányító rádiólokátor állomás 
technikus altisztjeinek és tiszteseinek 

7,2 5,4 4,2 

3. Az ejtőernyős tiszteknek 11,4 8,5 6,4 

4. Az ejtőernyős altiszteknek és tiszteseknek 7,2 5,4 4,2 
” 
 

1. melléklet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelethez

2. melléklet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelethez
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1. Az R3. 1. számú melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „12. Kiváló Tanulmányokért Kitüntető Cím: Sugárkoszorúval határolt, honvéd tisztjelölt részére arany, honvéd 
altiszt-jelölt részére ezüst színű érem, előlapján Kossuth címer, keresztben elhelyezett kard és toll rátéttel. Az érem 
mérete 38x56 mm, tombach anyagú, aranyozott, illetve ezüstözött antikolt kivitelben. Patentrögzítéssel.” 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Az R4. 2. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „2. melléklet a 31/2002. (V. 3.) HM rendelethez 
A kérelmek elbírálásának szempontjai 
A) Az elbírálás alapja a kitöltött jelentkezési lap. A jelentkezési lap mellékletét képezi: 
1. a jogosult jövedelmi és vagyoni viszonyait hitelesen bizonyító igazolások; 
2. a jogosult egészségi állapotát bizonyító igazolások; 
3. a katonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szerve által készített környezettanulmány. 
B) A környezettanulmánynak tartalmaznia kell az elbíráláshoz szükséges, a jogosultra vonatkozó 1–6. pontban 
felsorolt adatokat: 
1. Jövedelmi és vagyoni helyzet, anyagi rászorultság (különösen nyugdíj mértéke, egyéb jövedelmek, ingó és 
ingatlan vagyon, különös tekintettel lakástulajdon) mértéke. 
2. Jelenlegi szociális körülményei [lakáskörülmények (különösen bérlet, albérlet, haszonélvezet), szociális környezet 
(különösen egyedülálló, családtagok távolsága, rokoni-baráti környezet), a település jellege (falu, város), 
önkormányzati ellátás, bűnügyi fertőzöttség]. 
3. Egészségi állapot (különösen saját, illetve házastárs önmaga ellátására képes, segítséggel képes, képtelen, 
mozgássérült, mozgáskorlátozott). 
4. Életkor. 
5. Jogosultság (különösen katona, özvegy). 
6. Katonai érdemek (különösen szolgálatban eltöltött idő, kapott kitüntetések, rendfokozat). 
C) A környezettanulmány kiterjedhet további olyan tényekre is, amelyek a jogosult nyugdíjas otthonban történő 
elhelyezése szempontjából jelentőséggel bírnak (különösen hősi halott özvegye)." 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Az R5. 1. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „1. számú melléklet a 35/2002. (V. 10.) HM rendelethez 
Keretgazda Üdültetési Szervezet 
1. HM személyügyért felelős szerve 
2. MH központi személyügyi szerve 
3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
4. MH összhaderőnemi középszintű irányító szerve” 

3. melléklet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelethez

4. melléklet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelethez

5. melléklet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelethez
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1. Az R7. a következő 7. számú melléklettel egészül ki: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUR USD GBP HUF EUR USD GBP HUF EUR USD GBP HUF EUR USD GBP HUF EUR USD GBP HUF EUR USD GBP HUF

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

– – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

saját
szolgálati

– – – – – – – – – – – –

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

Összesít kimutatás ideiglenes külföldi szolgálattal/tanulmánnyal összefüggésben kifizetend el legekr l

egyéb: ………………….

egyéb költségek

összesen

HUF

konferencia díj
regisztrációs díj
részvételi díj
ajándék
kormányváró
VIP váró
posta
internet
telefon

helyi közlekedés

autópálya díj
üzemanyag

taxi
busz

Kitöltés során a felesleges
sorok, oszlopok törölhet k. jogosult

(f / )

állami vezet
kategória

összeg

repül

1. 2.
jogosult
(f / )

összegösszeg jogosult
(f / )

összeg jogosult
(f / )

összeg
4.

jogosult
(f / )

összeg jogosult
(f / )

3.

tulsúly díj

napidíj
szállás
utiköltség

napidíj (célország:………………………………………………...)

utiköltség

szállás

összesen

vendégéjszakák
száma

napi keretösszeg

gépjárm

menetrendszer szállítási eszközök

összesen

vonat

mindösszesen

összesen

összesen

összesen

egyéb költségek

f
nap
mérték (%)
napidíj pótlék

egyéb díj (pl.: komp)
parkolás

6. melléklet a 3/2012. (III. 6.) HM rendelethez



HATÁROZATOK

A Kormány
1046/2012. (II. 29.) Korm.

h a t á r o z a t a
a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló

költségvetési források biztosításáról

A Kormány egyetért azzal, hogy

1. a Magyar Honvédség jogszabályi és nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése érdekében a 2013–2022 közötti terv-
idõszakban

a) a Honvédelmi Minisztérium költségvetése a 2013–2015 költségvetési évekre legalább a 2012. évi tervezett költség-
vetési támogatásának nominálértékén kerüljön biztosításra, majd

b) a 2016-os költségvetési évtõl kezdõdõen a GDP részarány évi legalább 0,1 százalékpontos növelésével a támogatási
fõösszeg 2022-re érje el a GDP 1,39%-át;

Felelõs: államháztartásért felelõs miniszter
honvédelemért felelõs miniszter

2. az 1. pontban meghatározott adatok alapján kerüljön kidolgozásra a honvédelmi tárca 10 éves, hosszú távú, stratégiai
terve.

Felelõs: honvédelemért felelõs miniszter

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
10/2012. (II. 16.) HM

u t a s í t á s a
az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról

szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján, figyelemmel az (5) bekez-
dés a) pont af) alpontjában foglaltakra, az intézményi be-
vételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1/2011. (I. 11.)
HM utasítás módosítására a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról
szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szol-
gálatra (a továbbiakban: KNBSZ), továbbá a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a to-
vábbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.”

2. §

Az Ut. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Ezen utasítás alkalmazásában a HM költségvetési

fejezet központosított bevétele (a továbbiakban: közpon-
tosított bevétel):

a) az inkurrencia értékesítés általános forgalmi adóval
(a továbbiakban: áfa) csökkentett bevétele;

b) a munkahelyi étkeztetés térítési díjbevételének a
bruttó térítési díj áfájával, az élelmezési pénznorma nettó
összegével és a papír alapú étkezési utalványok visszavál-
tási költségével csökkentett összege;

c) a vállalkozási tevékenységbõl és a honvédelmi szer-
vezetek alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló
szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek sza-
bályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcso-
latos egyes kérdésekrõl szóló HM utasításban engedélye-
zett kiegészítõ tevékenységekbõl származó bevétel ugyan-
ezen HM utasításban meghatározott része;

d) a c) pont szerinti kiegészítõ, és a KNBSZ katonai
nemzetbiztonsági szakfeladatával összefüggõ tevékenysé-
gek kivételével az alaptevékenységbõl – ide értve a helyi-
ségek bérbeadását, valamint a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. §
(1) bekezdés g) és (2) bekezdés b) pontja szerinti tevé-
kenységeket is – származó minden terven felüli forint- és
devizabevétel, amelyhez kapcsolódó kiadások fedezete
költségvetési támogatás, támogatás értékû bevétel vagy
természetbeni ellátás formájában biztosított, és annak hon-
védelmi szervezet részére történõ visszatérítése vagy
visszapótlása nem indokolt.”

3. §

Az Ut. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A honvédelmi szervezet költségvetési tervjavasla-

tában – a honvédelmi szervezetek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 28/A. §-ában foglaltak figyelembevételé-
vel – nem tervezi a 2. § szerinti bevételeket.”

4. §

Az Ut. 6. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A (4) bekezdés szerinti]
„b) december havi bevételeket a honvédelmi szervezet át-

futó tételként kezeli és a következõ év januárjában a tárgyév
elõirányzatát terhelõ teljesített bevételként könyveli.”

5. §

Az Ut. 7. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[A HM KPH a 6. § (4) bekezdése szerinti felterjesztés
alapján]

„b) a terven felül teljesített bevételek halmozott össze-
gét a Korm. rendelet 28/A. §-ában és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése szerint minõsíti,”

6. §

Az Ut.
a) 3. §-a nyitó szövegében a „HM utasításban” szöveg-

rész helyébe a „miniszteri körlevélben”,
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b) 10. §-ának elsõ mondatában a „védelemgazdasági he-
lyettes államtitkár” szövegrész helyébe a „védelemgazdasá-
gért felelõs helyettes államtitkár”,
szöveg lép.

7. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
11/2012. (II. 16.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi szervezetek alaptevékenysége ellátására

rendelkezésre álló szabad kapacitás kihasználását
célzó tevékenységek szabályairól,

valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos
egyes kérdésekrõl

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 az (5) be-
kezdés a) pont af) alpontjában foglaltakra, a honvédelmi
szervezetek alaptevékenysége ellátására rendelkezésre
álló szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek
szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kap-
csolatos egyes kérdésekrõl a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra,
továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ka-
tonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek) terjed ki.

2. §

(1) Ezen utasítás elõírásait kell alkalmazni
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

(a továbbiakban: Áht) 7. § (3) bekezdése szerinti, kivétele-
sen az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló idõle-
gesen szabad kapacitást hasznosító, nem haszonszerzés
céljából és nem kötelezõen végzett, a (3) bekezdésben fel-
sorolt tevékenységekre (a továbbiakban: kiegészítõ tevé-
kenység);

b) a vállalkozási tevékenységekre.
(2) Kötelezõen végzett tevékenységnek minõsül a jog-

szabályban és HM utasításban elrendelt, vagy engedélyezett
tevékenység.

(3) Kiegészítõ tevékenység:
a) az MH Honvédkórház Országos Egészségbiztosítási

Pénztár által nem finanszírozott ágykapacitás kihasználá-
sát célzó tevékenysége;

b) az MH Légijármû Javítóüzem mûszaki eszköz kar-
bantartási, kalibrálási, gyártási, javítási, valamint bizton-
ságtechnikai vizsgálati és szakmai tanácsadói tevékenysé-
gének szolgáltatásként történõ biztosítása;

c) az MH katonai szervezeteinél, valamint a HM Proto-
koll, Rekreációs és Kulturális Fõigazgatóság (a továbbiak-
ban: HM PRKF) által üzemeltetett üdülõkben és Honvéd
Kulturális Központban az MH igényjogosult állománya és
a miniszter által támogatott társadalmi szervezetek részére
szervezett rendezvények élelmezési biztosítása;

d) a HM PRKF kulturális és üdültetési célú szabad ka-
pacitásának kihasználása.

3. §

(1) Az 5–6. § szabályait kell alkalmazni az alaptevé-
kenység szabad kapacitása kihasználása keretében kivéte-
lesen, természetes és jogi személyek részére térítés ellené-
ben végzett egyéb tevékenységekre, ide értve a helyiségek
bérbeadását, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. §
(1) bekezdés g) pontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti te-
vékenységeket is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységekbõl származó
bevételeket csak az alaptevékenység kiadásainak fedezete-
ként lehet felhasználni, a bevételeknek fedezniük kell a fel-
merülõ közvetlen és közvetett kiadásokat és költségeket.

4. §

(1) Honvédelmi szervezet vállalkozási és – az eseti jel-
leggel végzett kiegészítõ tevékenység kivételével – kiegé-
szítõ tevékenységét az SZMSZ-ben meghatározottak alap-
ján, a gazdálkodási és vállalkozási szabályzatában megha-
tározott ügyrend szerint végzi azzal a feltétellel, hogy a te-
vékenység teljesítésébõl származó bevételeknek fedezni-
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ük kell a felmerülõ közvetlen és közvetett kiadásokat, költ-
ségeket, továbbá az amortizációt.

(2) Vállalkozási tevékenység csak akkor végezhetõ, ha
az nem veszélyezteteti az alaptevékenység szakmai alap-
feladatainak végrehajtását. Az MH katonai szervezetei
vállalkozási tevékenységet csak a Honvéd Vezérkar fõnö-
kének elõzetes engedélyével, az alapító okiratban foglal-
tak szerint folytathatnak. Az engedély iránti kérelmet szol-
gálati úton és a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal
(a továbbiakban: HM KPH) szakmai záradékával kell fel-
terjeszteni.

5. §

(1) A kiegészítõ, a vállalkozási és a 3. § szerinti tevé-
kenység

a) az önköltség-számítási szabályzat elkészítésének
szabályairól szóló HM utasításban, valamint a Honvédel-
mi Minisztérium fejezet egységes számviteli politikája
XII. fejezetében meghatározottaknak megfelelõen össze-
állított önköltség-számítási szabályzat szerint kialakított
árak alkalmazásával és

b) a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tör-
vény (a továbbiakban: Ptk.) elõírásai alapján kötött szerzõ-
dés vagy a honvédelmi szervezet parancsnokának, vezetõ-
jének írásos parancsa vagy határozata alapján végezhetõ.

(2) Nem kell önköltség-számítási szabályzatot készíteni
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvve-
zetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet 8. § (9)–(10) bekezdése szerint
végzett szolgáltatások esetében.

6. §

(1) A kiegészítõ, vállalkozási és a 3. § szerinti tevékeny-
ségek bevételeit és kiadásait a honvédelmi szervezet költ-
ségvetési javaslatában szakfeladatszámmal elkülönítve
teljes körûen meg kell tervezni, ide nem értve

a) a 3. § szerinti tevékenységek közül
aa) az inkurrencia értékesítés általános forgalmi adóval

(a továbbiakban: áfa), valamint
ab) a munkahelyi étkeztetés térítési díjbevételének a

bruttó térítési díj áfájával, az élelmezési pénznorma nettó
összegével és a papíralapú étkezési utalványok visszavál-
tási költségével
csökkentett bevételét,

b) a kiegészítõ tevékenység esetében a 7. § szerinti feje-
zeti visszatérüléssel és a mûködési hozzájárulással,

c) a vállalkozási tevékenység esetében a 12. § (1)–(2) be-
kezdésével
kapcsolatosan elszámolandó kiadásokat.

(2) A 3. § szerinti tevékenységek terven felüli bevételei-
nek elszámolását az intézményi bevételekkel kapcsolatos
feladatokról szóló HM utasításban meghatározottak szerint
kell végrehajtani.

2. A kiegészítõ tevékenységek bevételeinek elszámolása
és felhasználása

7. §

(1) A kiegészítõ tevékenységbõl származó bevételek-
nek a közterhek, így különösen az áfa kiegyenlítését köve-
tõen fennmaradó összegébõl a tevékenység során

a) felhasznált csapatbeszerzésû anyagok és készletek ki-
adásait kell visszapótolni, visszatéríteni;

b) felhasznált központi, térítésmentes természetbeni el-
látás keretében biztosított készletek visszapótlását, kiadá-
sainak visszatérítését kell biztosítani;

c) alkalmazott technikai eszközök amortizációs költsé-
geit, valamint a közüzemi szolgáltatások kiadásait fejezeti
visszatérülés címén kell visszatéríteni;

d) a honvédelmi szervezetnél egyébként is felmerülõ
személyi kiadások és járulékai megtérülõ, kiszámlázott ré-
szének 40%-át mûködési hozzájárulásként kell visszaté-
ríteni.

(2) A fejezeti visszatérülés mértéke
a) közüzemi szolgáltatás igénybevétele esetén – ameny-

nyiben az közvetlenül nem mérhetõ – az áfával, valamint a
személyi kiadások és járulékai megtérülõ összegével csök-
kentett bevétel 10%-a;

b) közüzemi szolgáltatás igénybevétele nélkül az áfával,
valamint a személyi kiadások és járulékai megtérülõ
összegével csökkentett bevétel 5%-a.

(3) Az (1) bekezdés
a) a) pontja szerinti csapatbeszerzésû anyagok és kész-

letek kiadásai visszapótlását intézményi saját bevételként,
b) b)–d) pontja szerinti központi, természetbeni ellátás

keretében biztosított készletek kiadásainak visszatérítését,
a fejezeti visszatérülést és a mûködési hozzájárulást a HM
fejezet központosított bevételeként (a továbbiakban: köz-
pontosított bevétel)
kell kezelni.

(4) A bevételek áfával és az (1)–(2) bekezdés szerint
csökkentett összegét a honvédelmi szervezet – a 9–10. §-ban
foglaltak figyelembevételével – mûködési és fejlesztési ki-
adásaira fordíthatja.

8. §

(1) A központosított bevételt havonta – a (2) bekezdés-
ben foglaltak kivételével – a tárgyhónapot követõ hónap
20-áig, az 517/510-es kincstári tranzakciós kód (a további-
akban: KTK) alkalmazásával, a „HM KPH II. (0102) Köz-
ponti” megnevezésû, 10023002-01782439-00000000 szá-
mú kincstári számlára kell átutalni, a közlemény rovatban
a tevékenység típusát is fel kell tüntetni.

(2) A honvédelmi szervezet az (1) bekezdés szerinti
számlára

a) a november havi központosított bevételét decem-
ber 5-ig, 517/510-es KTK-val,

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 417



b) a december havi központosított bevételét a tárgyévet
követõ év január 20-ig, 420/510-es KTK-val
utalja át.

9. §

(1) A bevétel személyi kiadások és járulékai 7. § (1) be-
kezdés c) pontja szerint csökkentett része, a tevékenység-
gel összefüggésben felmerült többlet személyi kiadásokra
és azok járulékaira, különösen a túlszolgálati díjra, a rend-
kívüli munkavégzés díjazására, a napidíjra, a Ptk. szerinti
megbízási díjra – figyelemmel a szolgálati, közszolgálati,
közalkalmazotti jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli
tevékenységek díjazásáról szóló HM utasítás rendelkezé-
seire –, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerinti illetménykiegészítésre, a tevé-
kenységben közvetlenül és közvetve résztvevõk munkájá-
nak elismerésére, továbbá a belföldi vendéglátás dologi ki-
adásaira használható fel.

(2) A honvédelmi szervezetek vezetõjét érintõ, (1) be-
kezdés szerinti kiadások kifizetését a szolgálati elöljáró
vagy a hivatali felettes rendelheti el.

(3) Az (1) bekezdés szerinti juttatások az érintettek állo-
mánycsoportjára vonatkozó szabályok szerint állapíthatóak
meg és folyósíthatók.

10. §

(1) A kiegészítõ tevékenység keretében végzett kiemel-
kedõ teljesítmény elismeréseként a honvédelmi szervezet
érintett állománya – figyelemmel az állománycsoportjára
vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök és belsõ rendelkezések elõírásaira – évente leg-
feljebb háromhavi alapilletményének megfelelõ összegû
elismerésben részesülhet.

(2) Az ezen utasítás alapján kifizetett elismerés az egyéb
címen kifizetett jutalmakkal együtt – a jubileumi jutalmat
ide nem értve – sem haladhatja meg évente az érintett tá-
volléti díjának hathavi összegét.

11. §

(1) A 9. § (1) bekezdéséhez fûzõdõ, ezen utasítás alap-
ján folyósítandó pénzbeli juttatások, kifizetések a keret-
gazdálkodást nem érintõ juttatásnak, kifizetésnek minõ-
sülnek, elkülönítésüket a szakfeladat kód alkalmazásával
kell biztosítani.

(2) A 9. § (1) bekezdése alapján kifizetésre kerülõ elis-
meréseket a HM Költségvetési Gazdálkodási Információs
Rendszer, a HM KGIR Integrált Humánpolitikai és Bér-
számfejtési Alrendszerében, a HRMS-ben az általános pa-
rancsnoki jutalomkeretet nem terhelõ kifizetésként kell
kezelni.

3. A vállalkozási tevékenység bevételeinek felhasználása

12. §

(1) A vállalkozási tevékenység által igénybe vett eszkö-
zök amortizációs költségeit, valamint a közüzemi szolgál-
tatások költségeit a 7. § (2) bekezdése szerint kell megálla-
pítani és a 8. § szerint kell megfizetni.

(2) A honvédelmi szervezet vállalkozási tevékenységét
fenntartási hozzájárulás címén a HM költségvetési fejezet
központosított bevételeként befizetési kötelezettség terhe-
li, melynek mértéke az „51–52 személyi juttatások” szám-
lacsoportban a vállalkozási szakfeladatra együttesen el-
számolt kiadások 5%-a. A fenntartási hozzájárulást tárgy-
évi folyó kiadásként kell elszámolni. Pénzforgalmi rende-
zését évente egy alkalommal, a tárgyévet követõ év febru-
ár 20-ig, 420/510-es KTK-val, a 8. § (1) bekezdése szerinti
számlára történõ befizetéssel kell végrehajtani. A befizeté-
si kötelezettséggel kapcsolatos kiadást az érintett honvé-
delmi szervezet intézményi költségvetésében, vállalkozási
szakfeladaton számolja el.

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban
Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a
honvédelmi szervezet a vállalkozási tevékenységében
részt vevõk és abban közremûködõk jutalmazására az in-
tézményi költségvetésében, a vállalkozási tevékenységre
jóváhagyott eredeti rendszeres személyi juttatások elõ-
irányzatának és vállalkozási tartalékának 12%-áig vállalhat
kötelezettséget.

(4) A honvédelmi szervezet az Ávr. 64. §-a szerint meg-
állapított vállalkozási maradványából – az Áht. 46. §
(3) bekezdése szerint – a központi költségvetést megilletõ
összeget a „620”-as bevételi KTK-val a „HM Fejezeti be-
fizetési” megnevezésû, 10023002-00370004-60000006
számú kincstári számlájára utalja át.

4. Átmeneti és záró rendelkezések

13. §

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

(2) Az utasítás 12. § (4) bekezdése szerinti befizetési kö-
telezettségre vonatkozó szabályokat a 2011. évi vállalko-
zási tevékenység maradványaira is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti a honvédelmi szervezetek alaptevé-
kenysége ellátására rendelkezésre álló szabad kapacitás
kihasználását célzó tevékenységek szabályairól, valamint
a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdé-
sekrõl szóló 2/2011. (I. 11.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
12/2012. (II. 24.) HM

u t a s í t á s a
a kormánytisztviselõk cafetéria-juttatásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja alapján – a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a végrehajtása
érdekében, figyelemmel a kormánytisztviselõk jogállásá-
ról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. § (1) és (6) bekezdé-
sére, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvényre, valamint a köztisztviselõk cafetéria-juttatásá-
nak részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.)
Korm. rendeletre, a kormánytisztviselõk cafetéria-juttatá-
sáról a következõ

utasítást

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
HM Védelmi Hivatalra és a HM Hatósági Hivatalra, vala-
mint az e szervezeteknél foglalkoztatott kormánytisztvise-
lõkre, kormányzati ügykezelõkre, valamint a prémium-
évek programról és a különleges foglalkoztatási állomány-
ról szóló 2004. évi CXXII. törvény hatálya alatt álló köz-
szolgálati jogviszonyban állókra (a továbbiakban együtt:
kormánytisztviselõk) terjed ki.

(2) Az utasítás elõírásai a kormánytisztviselõk közeli
hozzátartozói tekintetében csak a külön nevesített esetek-
ben alkalmazhatók.

2. §

Az utasítás alkalmazásában
a) étkezési utalvány: a személyi jövedelemadóról szóló

1995. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: Szja. tör-
vény) meghatározott Erzsébet-utalvány,

b) SZÉP-támogatás: az Szja. törvény szabályainak meg-
felelõ, Széchenyi-pihenõkártyához (továbbiakban: Kártya)
kapcsolódó alszámlákra utalt támogatás,

c) iskolakezdési utalvány: kizárólag tankönyv, tanesz-
köz vagy ruházat vásárlására jogosító utalvány formájában
biztosított iskolakezdési támogatás,

d) HM univerzális utalvány: a HM érdekkörébe tartozó
vállalkozás által kibocsátott, az Szja. törvény 69. § (3) be-
kezdésében meghatározottak szerinti termék- és szolgálta-
táskör vásárlására jogosító elektronikus utalvány,

e) helyi bérlet: kizárólag helyi utazásra szolgáló bérlet
formájában juttatott bevétel,

f) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: az önkéntes
kölcsönös nyugdíjpénztárba a magánszemély javára át-
utalt munkáltatói hozzájárulás,

g) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás: az önkéntes
kölcsönös egészségpénztárba a magánszemély javára át-
utalt munkáltatói hozzájárulás,

h) munkáltatói hozzájárulások: az f)–g) pontok szerinti
hozzájárulás,

i) pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és
számviteli elemmel nem rendelkezõ honvédelmi szervezet
esetében a pénzügyi és számviteli feladatok központosított
végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet állományá-
ból kikülönített szervezeti elem,

j) keretösszeg: a kormánytisztviselõt adott idõpontban
ténylegesen megilletõ éves cafetéria-juttatás összege,

k) felhasználás: a kormánytisztviselõ részére adott idõ-
pontig ténylegesen kifizetett, átutalt, átadott a)–h) pontok-
ban szereplõ juttatások,

l) lekötött keret: a kormánytisztviselõ nyilatkozatában
szereplõ azon juttatások összege, melyek még nem kerül-
tek felhasználásra,

m) szabad keret: a keretösszeg, valamint a felhasználás
és a lekötött keret különbözete, ha az pozitív elõjelû,

n) kerettúllépés: a keretösszeg, valamint a felhasználás
és a lekötött keret különbözete, ha az negatív elõjelû,

o) túlköltekezés: a keretösszeg, valamint a felhasználás
különbözete, ha az negatív elõjelû.

2. A cafetéria-juttatás összege és felhasználása

3. §

(1) A kormánytisztviselõt megilletõ cafetéria-juttatás
2012. évre vonatkozó keretösszegét 200 000 forintban ha-
tározom meg.

(2) Az év közben cafetéria-juttatásra jogosultságot szer-
zõ kormánytisztviselõ keretösszegét legkésõbb a jogosult-
ság keletkezésének napján, a kinevezéshez kapcsolódó, a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(a továbbiakban: Ktv.) 11. § (7) és (8) bekezdése szerinti tá-
jékoztató okmányban kell megállapítani. A kormánytisztvi-
selõt megilletõ keretösszeg módosulását a módosulás nap-
ján egyéni személyügyi okmányban kell megállapítani.

4. §

(1) A kormánytisztviselõ cafetéria-juttatásként a Ktv.
49/F. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra az Szja. tör-
vényben szereplõ feltételekkel jogosult. Az egyes juttatá-
sok választható mértéke az Szja. törvényben meghatáro-
zott mértéket meghaladhatja.

(2) A Ktv. 49/F. § (1) bekezdése alapján a cafetéria-jut-
tatás keretében további választható juttatásnak a HM uni-
verzális utalvány minõsül.

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 419



5. §

(1) Amennyiben a kormánytisztviselõ a Ktv. 49/F. § (5) és
(6) bekezdésében nem szereplõ esetben a tárgyév decem-
ber 31-én túlköltekezésben van, annak összegével a követ-
kezõ évre szóló, a 3. § szerint megállapított keretösszegét
csökkenteni kell.

(2) Ha ezzel a módszerrel a túlköltekezés összege teljes
mértékben nem rendezhetõ, a fennmaradó összeget a
tárgyévet követõ január 31-ig vissza kell követelni. A kor-
mánytisztviselõ választhatja a visszafizetés helyett juttatás
visszaadását is, amennyiben azt az adott juttatás természete
lehetõvé teszi és jelen utasítás nem zárja ki.

3. A nyilatkozat

6. §

(1) A kormánytisztviselõnek a Ktv. 49/F. § (3) bekezdé-
se szerinti nyilatkozatát módosítania kell a keretösszegé-
nek jogszabály – különösen a Ktv. 49/F. (2) és (5)–(6) be-
kezdése – rendelkezésén alapuló csökkenése esetén. A
nyilatkozat módosítását

a) amennyiben a keretösszeg Ktv. 49/F. § (2) bekezdés
miatti csökkenése

aa) elõre látható, legkésõbb az azt megelõzõ napon,
ab) elõre nem látható, a távollét vége utáni elsõ munka-

napon,
b) legkésõbb a jogviszony megszûnésekor vagy áthe-

lyezéskor
kell végrehajtani.
(2) A nyilatkozatot a változás hatályba lépésének napját

követõ 10 munkanapon belül kell módosítani, ha az eredeti
nyilatkozattétel idõpontjában ismert, tárgyévre vonatkozó

a) minimálbér,
b) az illetmény havi összege,
c) munkáltatói hozzájárulások összege, mértéke,
d) adó- és társadalombiztosítási jogszabályok cafeté-

ria-juttatásra vonatkozó szabálya változik, és módosítás
nélkül a felhasználás és a lekötött keret együttesen megha-
ladja a keretösszeg 105%-át. Egyéb esetekben a (4) bekez-
désben foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Ha a kormánytisztviselõ a nyilatkozat megtételét a
tárgyév január 15-ig, illetve a köztisztviselõk cafetéria-jut-
tatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése
szerinti idõpontig, módosítását az (1) bekezdés szerinti
idõpontig akadályoztatása miatt nem tudta megtenni, arra
az akadályoztatás okának megjelölésével az akadály meg-
szûnésétõl számított 15 napon belül, de legkésõbb a tárgy-
év december 15-ig van lehetõség.

(4) A nyilatkozat a tárgyév szeptember 1-je és 15-e kö-
zött módosítható. A nyilatkozat a tárgyév november 1-je
és november 30-a között is módosítható – figyelemmel az

R. 2. § (3) bekezdésében foglaltakra –, ha szabad keret áll
rendelkezésre. A módosítási határidõk jogvesztõk.

7. §

(1) Az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot a rendelkezés-
re bocsátott számítógépes programmal, kivételes esetben
papír alapon kell kitölteni. A nyilatkozatot három példány-
ban kell elkészíteni és aláírva a pénzügyi és számviteli
szerv részére átadni.

(2) A pénzügyi és számviteli szerv a vonatkozó szabá-
lyoknak megfelelõen kitöltött, számszakilag ellenõrzött
nyilatkozat egyik példányán igazolja az átvételt. A pénz-
ügyi és számviteli szerv az ellenõrzött nyilatkozat egy pél-
dányát átadja a személyügyi szerv részére.

8. §

(1) Ha a kormánytisztviselõ a nyilatkozat határidõben
történõ megtételét önhibájából elmulasztja, akkor a cafeté-
ria-juttatás havonta biztosítandó összegét úgy kell megha-
tározni, hogy a keretösszegbõl le kell vonni a (2) bekezdés
szerinti felhasználást, és az így kapott értéket kell osztani a
tárgyévbõl még hátralévõ jogosultsági hónapok számával.

(2) A kormánytisztviselõ részére az (1) bekezdés szerin-
ti esetben, a rendelkezésre álló összegig – az alábbi sor-
rendben – a következõ juttatásokat kell biztosítani:

a) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,
b) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás,
c) étkezési utalvány.
(3) A munkáltatói hozzájárulások csak a 14. § (1) bekezdé-

sében foglalt feltételek teljesülése esetén, a 14. § (2)–(4) be-
kezdésének figyelembevételével biztosíthatóak.

4. A cafetéria-juttatás rendelkezésre bocsátása

9. §

(1) Az étkezési utalvány nyilatkozatban választott éves
értékének ötszáz forinttal oszthatónak kell lennie.

(2) Az étkezési utalvány havi értékét a nyilatkozattétel-
kor úgy kell meghatározni, hogy a választott értéket a cafe-
téria-juttatásra jogosultság tárgyévi hónapjainak számával
kell osztani. A törthónapok egész hónapnak számítanak.

(3) A nyilatkozat módosításakor az étkezési utalvány
módosítást követõ hónaptól biztosítandó havi értékét úgy
kell meghatározni, hogy a választott értékbõl le kell vonni
az e jogcímen történt felhasználást, és az így kapott értéket
kell osztani a módosítást követõ hónaptól számítva a
tárgyévbõl még hátralévõ jogosultsági hónapok számával.

(4) A (2)–(3) bekezdés szerinti esetben, amennyiben a
havi összeg ötszáz forinttal nem osztható, az ötszáz forint-
tal oszthatóságot a kerekítés általános szabályai szerint
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kell biztosítani úgy, hogy a maradványérték a jogosultság
utolsó hónapjában kerüljön biztosításra.

(5) A nyilatkozat tárgyév december hónapban történõ
módosítása esetén az étkezési utalvány választott értéké-
bõl le kell vonni az e jogcímen történt felhasználást, és az
így kapott értéket kell biztosítani.

(6) A (2)–(4) bekezdés szerint meghatározott értékû ét-
kezési utalványt – a (7) bekezdésben szereplõ esetet kivé-
ve – minden hónapban elõre, a hónap ötödik munkanapjá-
ig kell átadni, kivéve, ha a nyilatkozattételre ezt követõen
kerül sor. Ekkor a nyilatkozat megtételének hónapjára járó
étkezési utalványt a következõ hónap ötödik munkanapjá-
ig kell a kormánytisztviselõ részére átadni.

(7) A január hónapra járó étkezési utalványt legkésõbb
február utolsó napjáig kell átadni. Az (5) bekezdés szerinti
esetben az étkezési utalványt a tárgyév december 23-ig
kell a kormánytisztviselõ részére átadni.

10. §

(1) SZÉP-támogatás választása esetén a nyilatkozatnak
alszámlánként kell tartalmaznia a választott éves és havi
értéket.

(2) A SZÉP-támogatás havi értékét a nyilatkozattételkor
úgy kell meghatározni, hogy a választott értéket a cafeté-
ria-juttatásra jogosultság tárgyévi hónapjainak számával
kell osztani. A törthónapok egész hónapnak számítanak.

(3) A nyilatkozat módosításakor a SZÉP-támogatás mó-
dosítást követõ hónaptól biztosítandó havi értékét úgy kell
meghatározni, hogy a választott értékbõl le kell vonni az e
jogcímen történt felhasználást, és az így kapott értéket kell
osztani a módosítást követõ hónaptól számítva a tárgyév-
bõl még hátralévõ jogosultsági hónapok számával.

(4) A nyilatkozat tárgyév december hónapban történõ
módosítása esetén a SZÉP-támogatás választott értékébõl
le kell vonni az e jogcímen történt felhasználást és az így
kapott értéket kell biztosítani.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerint meghatározott értékû
SZÉP-támogatást – a (6) bekezdésben szereplõ esetet ki-
véve – minden hónapban elõre, a hónap tizedik munkanap-
jáig kell átutalni, kivéve, ha a nyilatkozattételre a hónap
ötödikét követõen kerül sor. Ekkor a nyilatkozat megtéte-
lének hónapjára járó SZÉP-támogatást a következõ hónap
tizedik munkanapjáig kell átutalni.

(6) A január hónapra járó SZÉP-támogatást legkésõbb
február utolsó napjáig kell átutalni. A (4) bekezdés szerinti
esetben a SZÉP-támogatást a tárgyév december 23-ig kell
átutalni.

(7) SZÉP-támogatás választása esetén a kormánytiszt-
viselõnek az Szja. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja és
71. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a más juttató-
tól kapott SZÉP-támogatás értékérõl.

(8) A Kártyára és a SZÉP-támogatásra alkalmazni kell a
Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhaszná-

lásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rende-
letben foglaltakat.

(9) A SZÉP-támogatás az (5)–(6) bekezdés szerinti idõ-
pontban csak akkor utalható át, ha a Kártya adatai az adott
idõpontban rendelkezésre állnak. Amennyiben a Kártya
adatai nem állnak rendelkezésre, az átutalást az adatok
rendelkezésre állásától számított tíz munkanapon belül
kell teljesíteni.

11. §

(1) Az iskolakezdési támogatás címén juttatott bevétel
biztosítása iskolakezdési utalvány formájában történik. Is-
kolakezdési utalvány választása esetén a nyilatkozatban
fel kell tüntetni az arra jogosító gyermek, illetve gyerme-
kek nevét. Az iskolakezdési utalvány gyermekenként
meghatározott értékének a minimálbér 30%-ának megfe-
lelõ, vagy ettõl eltérõ, ezer forinttal osztható értéknek kell
lennie.

(2) Amennyiben a nyilatkozattétel a tárgyév szeptember
15-e után történik, iskolakezdési utalvány nem választható.

(3) Amennyiben a nyilatkozat módosítása a tárgyév
szeptember 15-e után történik, az iskolakezdési utalvány
értékét a (4) bekezdés szerinti igénybejelentésben szereplõ
összegnek megfelelõen kell módosítani.

(4) Az iskolakezdési utalványt a tárgyév június 1-jétõl
szeptember 15-ig a 2. melléklet szerinti formanyomtat-
vány alkalmazásával kell igényelni, a benyújtási határidõ
jogvesztõ. Az igénybejelentésben szereplõ gyermeken-
kénti összegek nem haladhatják meg a nyilatkozatban sze-
replõ összeget.

(5) Az igénybejelentéshez csatolni kell a jogosultsági fel-
tételek megállapítására alkalmas bizonylatokat, az iskolalá-
togatási igazolás – amennyiben az igénybejelentés idõ-
pontjában még nem áll rendelkezésre – a tárgyév szeptem-
ber 30-ig pótolható.

(6) Az iskolakezdési támogatásra vonatkozó igénybeje-
lentést a benyújtástól számított harminc napon belül ér-
demben el kell bírálni függetlenül az iskolalátogatási iga-
zolás meglététõl. Amennyiben az iskolalátogatási igazolás
a tárgyév szeptember 30-ig nem kerül benyújtásra, vagy
utólag a jogosultsági feltételek hiánya kerül megállapítás-
ra, a közterhek tekintetében az Szja. törvény rendelkezései
szerint kell eljárni.

(7) A kormánytisztviselõ az igényelt iskolakezdési utal-
ványt köteles átvenni, annak visszavételére lehetõség nincs.

12. §

(1) A kormánytisztviselõt a nyilatkozattétel elõtt a
pénzügyi és számviteli szerv tájékoztatja arról, hogy a HM
univerzális utalvány milyen termék- és szolgáltatáskör vá-
sárlására használható fel.
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(2) A HM univerzális utalvány havi értékét a nyilatko-
zattételkor úgy kell meghatározni, hogy a választott érté-
ket a cafetéria-juttatásra jogosultság tárgyévi hónapjainak
számával kell osztani. A törthónapok egész hónapnak szá-
mítanak.

(3) A nyilatkozat módosításakor a HM univerzális utal-
vány módosítást követõ hónaptól biztosítandó havi értékét
úgy kell meghatározni, hogy a választott értékbõl le kell
vonni az e jogcímen történt felhasználást, és az így kapott
értéket kell osztani a módosítást követõ hónaptól számítva
a tárgyévbõl még hátralévõ jogosultsági hónapok számával.

(4) A nyilatkozat tárgyév december hónapban történõ
módosítása esetén a HM univerzális utalvány választott ér-
tékébõl le kell vonni az e jogcímen történt felhasználást és
az így kapott értéket kell biztosítani.

(5) A (2)–(3) bekezdés szerint meghatározott értékû
HM univerzális utalványt – a (6) bekezdésben szereplõ
esetet kivéve – minden hónapban elõre, a hónap tizedik
munkanapjáig kell átutalni, kivéve, ha a nyilatkozattételre
a hónap ötödik napját követõen kerül sor. Ekkor a nyilat-
kozat megtételének hónapjára járó HM univerzális utalványt
a következõ hónap tizedik munkanapjáig kell átutalni.

(6) A január hónapra járó HM univerzális utalványt leg-
késõbb február utolsó napjáig kell átutalni. A (4) bekezdés
szerinti esetben a HM univerzális utalványt a tárgyév de-
cember 23-ig kell átutalni.

(7) A HM univerzális utalvány az (5)–(6) bekezdés sze-
rinti idõpontban csak akkor utalható át, ha a HM univerzá-
lis utalvány felhasználását biztosító kártya adatai az adott
idõpontban rendelkezésre állnak. Amennyiben a kártya
adatai nem állnak rendelkezésre, az átutalást az adatok
rendelkezésre állásától számított tíz munkanapon belül
kell teljesíteni.

13. §

(1) A kormánytisztviselõ helyi utazására szolgáló bérlet
a munkáltató nevére szóló számla alapján számolható el.
A lakóhely, illetve tartózkodási hely és a munkahely sze-
rinti településen igénybe vett helyi bérlet is elszámolható.

(2) Kétheti vagy havi, illetve 30 napos bérlet elszámolá-
sakor a számlához a bérletszelvényt is csatolni kell. Éves
vagy negyedéves bérlet elszámolásakor a számla leadása-
kor a kitöltött bérletszelvényt és a bérletigazolványt a
pénzügyi és számviteli szerv részére be kell mutatni.

(3) A hivatásos, szerzõdéses és hadköteles katonák,
valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költség-
térítéseirõl szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet helyi
szolgálati utazásokra vonatkozó 45. §-ában meghatáro-
zott bérlet, illetve bérlet-hozzájárulás nem juttatható a
kormánytisztviselõ részére, a helyi szolgálati utazásokhoz
elõreváltott menetjegyet, gyûjtõjegyet, vagy napijegyet
kell biztosítani.

14. §

(1) A munkáltatói hozzájárulások csak akkor választha-
tóak, ha a kormánytisztviselõ

a) az adott típusú pénztár tagja és az errõl szóló doku-
mentumot a munkáltatónak átadta, vagy nyilatkozatával
egyidejûleg átadja, és

b) az Szja. törvény 71. § (3) bekezdése szerinti nyilatko-
zatot megteszi.

(2) A munkáltatói hozzájárulások törvényben meghatá-
rozott módon, a munkáltató által megállapított, minden
munkavállaló részére azonos összegben vagy mértékben
kerülnek biztosításra, melynél a kormánytisztviselõ által
választott munkáltatói hozzájárulás, illetve hozzájárulá-
sok összege vagy mértéke nem lehet magasabb.

(3) A nyilatkozattételkor a munkáltatói hozzájárulások
(2) bekezdés szerinti havi mértékének az alábbi mértéket,
illetve összeget kell tekinteni:

a) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás az illetmény
2%-a,

b) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás havi 3000 forint.
(4) A kormánytisztviselõ – törvényben meghatározott

módon – írásban kérheti a munkáltatói hozzájárulás, illet-
ve hozzájárulások teljes összege, vagy egy része teljesíté-
sének szüneteltetését. Amennyiben a nyilatkozatban a vá-
lasztott munkáltatói hozzájárulások összege alacsonyabb a
(3) bekezdés szerinti várható éves összegeknél, vagy a
kormánytisztviselõ az adott típusú pénztár tagja, de a nyi-
latkozatban munkáltatói hozzájárulást nem kér, azt szüne-
teltetési kérelemnek kell tekinteni.

(5) Amennyiben a nyilatkozattétel a tárgyév december 5-e
után történik, munkáltatói hozzájárulás nem választható.

(6) Amennyiben a nyilatkozat módosítása a tárgyév de-
cember 5-e után történik, a munkáltatói hozzájárulások
összegét a felhasználás és a korábbi nyilatkozat alapján
várható december havi munkáltatói hozzájárulás együttes
összegében kell figyelembe venni.

(7) A tárgyhó 15-ig – december hónapban 5-ig – tett,
módosított nyilatkozat esetén a munkáltatói hozzájárulás
választását, módosítását a tárgyhónapra is figyelembe kell
venni.

5. Eljárási szabályok

15. §

(1) A pénzbeni juttatások folyósításának szabályairól
szóló 39/2008. (HK 9.) HM utasításban foglaltakat a cafe-
téria-juttatás kifizetése során is alkalmazni kell.

(2) A kormánytisztviselõ részére a felhasznált cafeté-
ria-juttatás összegérõl havonta juttatásonként összesített
elszámolást kell adni.
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(3) Az iskolakezdési utalvány biztosítására és a kap-
csolódó feladatokra a hivatásos és szerzõdéses katonák,
a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális
juttatásairól szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet 15. §
(1)–(3) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkal-
mazni.

(4) Az étkezési utalványt a honvédelmi szervezet sze-
mélyügyi szerve által készített jegyzék alapján kell átadni.
A jegyzék tartalmazza a kormánytisztviselõ nevét, az utal-
vány fajtáját, címletenkénti darabszámát, sorszámát, össz-
értékét, az átvevõ aláírását, valamint a jegyzéket készítõ
nevét és a jogosultságot igazoló munkáltatói jogkört gya-
korló vezetõ jóváhagyását.

(5) Az étkezési utalvány szigorú számadású nyomtat-
vány. A jogosultak által aláírt jegyzéket a szigorú szám-
adású nyomtatványok nyilvántartásához kell csatolni és
azzal együtt megõrizni.

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

6. Záró rendelkezések

16. §

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

(2) Az utasítás hatályba lépésével egyidejûleg a kor-
mánytisztviselõk cafetéria-juttatásáról szóló 17/2011.
(II. 18.) HM utasítás a hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 12/2012. (II. 24.) HM utasításhoz

NYILATKOZAT
A VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Alulírott, .......................................................................................
Adóazonosító jel: .......................................... Születési dátum: ............................. KGIR azonosító: .........................
Szervezet: ..........................................................
kormánytisztviselõje kijelentem, hogy a felsorolt választható elemek közül ................. évre az alábbiakat kívánom

igénybe venni:
Éves keretösszeg: ............................ Ft

Juttatás elemei Szorzó
Személyenkénti

összeg
Név Felhasználás (Ft)

Iskolakezdési utalvány 1,3094 …………… ……………………… ……………

…………… ……………………… ……………

…………… ……………………… ……………

…………… ……………………… ……………

…………… ……………………… ……………

…………… ……………………… ……………

Helyi bérlet 1,3094 ……………

SZÉP szálláshely alszámla 1,3094 ……………

SZÉP vendéglátás alszámla 1,3094 ……………

SZÉP szabadidõ alszámla 1,3094 ……………

Étkezési utalvány 1,3094 ……………

HM univerzális utalvány 1,5117 ……………

Önkéntes egészségpénztári
hozzájárulás 1,3094 ……………

Önkéntes nyugdíjpénztári
hozzájárulás 1,3094 ……………

Összesen: ……………
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Önkéntes nyugdíjpénztári, önkéntes egészségpénztári tagság esetén:
(ha az adott típusú pénztár tagja, az egyes bekezdésekben feltüntetett két választási lehetõség közül a nyilatkozatban

szereplõ összegnek megfelelõen az egyiket kell bejelölni, különben a munkáltatói hozzájárulás szüneteltetésre kerül)

Az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást
� az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 12. §

(3) bekezdése szerinti mértékben kívánom igénybe venni,
� az Öpt. 12. § (8) bekezdése alapján, a nyilatkozatban megjelölt mértékben kívánom igénybe venni.

Az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulást
� az Öpt. 12. § (3) bekezdése szerinti mértékben kívánom igénybe venni,
� az Öpt. 12. § (8) bekezdése alapján, a nyilatkozatban megjelölt mértékben kívánom igénybe venni.

Az önkéntes nyugdíjpénztár által meghatározott egységes tagdíj mértékéig a tagdíj fennmaradó részének illetmé -
nyembõl történõ levonásához: � hozzájárulok

� nem járulok hozzá

Az önkéntes egészségpénztár által meghatározott egységes tagdíj mértékéig a tagdíj fennmaradó részének illetmé-
nyembõl történõ levonásához: � hozzájárulok

� nem járulok hozzá

Amennyiben önkéntes nyugdíjpénztár vagy önkéntes egészségpénztár tagja vagyok és a nyilatkozatban munkáltatói
hozzájárulást nem kértem, azt a munkáltatói hozzájárulás szüneteltetésére vonatkozó kérelmemnek kell tekinteni.

.........................................................., 201.......................................

...........................................................
nyilatkozó aláírása

Ellenjegyezte: ...................................................
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VÁLASZTOTT BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

Név: ............................................................................................... Szervezet: .........................................................................................

Adóazonosító jel: ................................................. Születési dátum: .................................. KGIR azonosító: ................................

Éves keretösszeg: ....................................... Ft Illetmény: ..................................... Ft

Juttatás elemei Szorzó Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen

Iskolakezdési utalvány 1,3094

Helyi bérlet 1,3094

SZÉP-szálláshely alszámla 1,3094

SZÉP-vendéglátás
alszámla 1,3094

SZÉP-szabadidõ alszámla 1,3094

Étkezési utalvány 1,3094

HM univerzális utalvány 1,5117

Önkéntes egészségpénztári
hozzájárulás 1,3094

Önkéntes nyugdíjpénztári
hozzájárulás 1,3094

Összesen felhasznált:

....................................................., 201............................................................
..................................................................

nyilatkozó aláírása

Ellenjegyezte: ........................................................................
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2. melléklet a 12/2012. (II. 24.) HM utasításhoz

.........................................................................
a honvédelmi szervezet megnevezése

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

Tárgy: Igénybejelentés

Alulírott .............................................................................................. (név) kormánytisztviselõ kérem közigazgatási
államtitkár/fõigazgató urat, hogy a kormánytisztviselõk cafetéria-juttatásáról szóló 12/2012. (II. 24.) HM utasítás szerinti
cafetéria-juttatásra vonatkozó nyilatkozatom alapján az alább felsorolt, velem közös háztartásban élõ gyermekemre
(gyermekeimre) tekintettel iskolakezdési támogatást folyósítani szíveskedjen.

A gyermek

neve:

anyja neve:

szül. helye, ideje:

lakcíme:

adóazonosító jele:

tb. azonosító jele:

Oktatási intézmény neve:

Az iskolakezdési támogatás
összege (a cafetéria-juttatásra
vonatkozó nyilatkozat szerint):

Megjegyzések:

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

.............................................., 201... ..................................... hó ........ nap

.............................................................
szülõ aláírása

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 427



A honvédelmi miniszter
13/2012. (II. 24.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi tárca 2012. évi tevékenysége

fõ irányainak és fõ feladatainak meghatározásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 22. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a honvédelmi tárca 2012. évi fõ fel-
adatainak és tevékenysége fõ irányainak meghatározására
a következõ

utasítást

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, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire.

2. §

A jelen utasításban kijelölt fõ irányok, feladatok, vala-
mint ezeknek a honvédelmi tárca 2012. évre vonatkozó rö-
vid távú tervében rögzített – költségvetési fedezettel támo-
gatott – részletes feladatok képezik az utasítás hatálya alá
tartozó szervezetek 2012. évi tevékenységének alapját.

3. §

(1) A 2012. évi tevékenység fõ irányait a nemzeti had-
erõ kiépítésébõl, Magyarország és az Észak-atlanti Szer-
zõdés Szervezete (a továbbiakban: NATO) fegyveres vé-
delmébõl, az Európai Unió (a továbbiakban: EU) biztonsá-
gi rendszerébõl, a nemzetközi válságkezelésben való rész-
vételbõl, a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához
történõ hozzájárulásból, valamint a békeidõben végzett
honvédelmi tevékenységbõl eredõ feladatok végrehajtása
képezik.

(2) A HM 2012. évi fõ feladatai a rendelkezésre álló erõ-
források optimális felhasználásával az MH megújulására,
mûködõképességének, harcértékének javítására, a hiány-
zó, de szükséges katonai képességek visszanyerésére, a
meglévõk további fejlesztésére, az MH eszközeinek, a ka-
tonák egyéni felszerelésének modernizálására, a minõségi
fejlesztésre összpontosulnak.

(3) A 2012. évi tevékenység fõbb célkitûzései:

a) az Alaptörvényben és a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvényben
(a továbbiakban: Hvt.) meghatározott feladatok végrehaj-
tása, a nemzetközi válságkezeléshez, a nemzetközi béke és
biztonság fenntartásához, a terrorizmus és az új típusú fe-
nyegetések elleni tevékenység katonai feladataihoz, vala-
mint a katasztrófaelhárításhoz való hozzájárulás, az elért
szint fenntartása;

b) a nemzeti és szövetségi követelményeknek egyaránt
megfelelõ, képesség- és hálózatalapú hadviseléshez igazo-
dó haderõ kialakításának folytatása, a HM Tábori Rabbi-
nátus tevékenységét támogató szervezeti háttér kibõvítése,
a kialakított haderõstruktúra és irányítási-vezetési rend-
szer stabilizálása, szükség szerinti továbbfejlesztése;

c) az MH tartalékképessége kialakításának, feltöltésé-
nek folytatása, az önkéntes tartalékos szolgálathoz kötõdõ
munkáltatói ösztönzõ, valamint kompenzációs rendszer
kiépítése;

d) a védelmi igazgatás rendszerében folytatott honvé-
delmi felkészítés ágazati követelményeinek érvényesítése;

e) a mûködõképesség fenntartása, a rendelkezésre álló
erõforrások megalapozott tervezése, takarékos, hatékony
felhasználása, az ellenõrzési rendszer további erõsítése,
fejlesztése;

f) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképzõ Karon a korszerû, ugyanakkor nemzeti ha-
gyományainkat tükrözõ tisztképzés folytatása, fejlesztése;

g) az MH társadalmi támogatottságának további növelé-
se, a célkitûzések hatékony kommunikációja;

h) a magyar hadiipar újjáélesztése, ennek keretében a
hadiipari fejlesztések (Hadfelszerelési Iparkorszerûsítési
Terv „HADIK terv”) megvalósítása;

i) technikai modernizáció, ezzel együtt a felhalmozó-
dott, rendszerben nem tartható anyagok és technikai esz-
közök felszámolásának folytatása;

j) a szolgálati törvény (Hjt.) újraalkotása, a humánstra-
tégia megvalósításának alapjául szolgáló jogszabályi kör-
nyezet kialakítása, az új elõmeneteli és teljesítményértéke-
lési rendszer kidolgozása, az állomány megtartása, az állo-
mány szociális, élet- és munkakörülményei színvonalának
lehetõség szerinti javítása.

4. §

Honvédelmi irányítás, vezetés fõ feladatai:
a) Az MH folyamatos irányításának, vezetésének, szer-

vezeti és mûködési rendjének biztosítása, az új törvényi
szabályozásnak megfelelõ irányítási, vezetési rend és
rendszer kialakítása.

b) A szervezetelemzések folytatása, átfogó munkakör-
elemzés – és -értékelés végrehajtása a kijelölt szervezetek
vonatkozásában (összhangban a közszolgálati életpályák
összehangolásának keretében végzett munkakörelem-
zéssel).
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c) A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûkö-
dési feltételeinek biztosításával kapcsolatos ágazati fel-
adatok végrehajtása.

d) A NATO válságreagálási rendszerével összhangban
álló nemzeti intézkedési rendszerhez és az alkalmazáshoz
kapcsolódó feladatok folytatása.

e) Az MH tartalékos rendszerének fejlesztése, a feltöltés
folytatása, a kapcsolódó ágazati feladatok végrehajtása.

f) A tárcaszintû létszámgazdálkodás keretében a feltöl-
töttség és az állományarányok alakulásának elemzése, a
létszámgazdálkodásra vonatkozó szabályozók aktualizá-
lása, pontosítása.

g) A nemzetközi szerzõdésekbõl fakadó, valamint a ha-
zai válságkezelési gyakorlatok végrehajtása.

h) A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer (HKR)
riasztási és mûködési feltételeinek folyamatos biztosítása
mellett a HKR megfeleltetése az új jogszabályi környezet-
nek, a kapcsolódó ágazati feladatok végrehajtása.

i) A HM felelõsségi körébe tartozó légiforgalom-szer-
vezési, biztonsági, biztosítási feladatok hazai és nemzet-
közi vonatkozású feladatainak végrehajtása.

j) A polgári veszélyhelyzeti tervezési, kritikus infra-
struktúra védelmi, terrorizmus elleni, valamint a Befogadó
Nemzeti Támogatáshoz kapcsolódó ágazati feladatok vég-
rehajtása, a RENEGADE tárcaszintû feladatainak koordi-
nálása.

5. §

A humánpolitika fõ feladatai:
a) A humánstratégia végrehajtásához kapcsolódó progra-

mok, tervek kidolgozása, a megvalósítás összehangolása.
b) Az alap-, közép- és felsõfokú oktatási intézmények-

ben az állampolgári, honvédelmi ismeretek terjesztését
célzó „KatonaSuli” program további mûködtetése és fej-
lesztése, ennek keretében a debreceni Gábor Dénes Elekt-
ronikai, Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium honvéd
középiskolává történõ átalakítása a 2012/2013-as tanévtõl
kezdõdõen. A honvédelmi nevelés programjának kidolgo-
zása és bevezetése. A romák társadalmi integrációját segí-
tõ programok megvalósítása.

c) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképzõ Kar tisztképzésének nemzeti hagyomá-
nyokat tükrözõ alapokra helyezésével, az oktatás, a felsõ-
fokú szakképzés, az alapképzés, a mesterképzés, a doktori
képzés, valamint az ezekhez illeszkedõ át- és továbbkép-
zési rendszer korszerûsítésével kapcsolatos feladatok vég-
rehajtása.

6. §

A jogi és igazgatási terület fõ feladatai:
a) A honvédelmi jogi szabályozó rendszer aktualizálása

az Alaptörvényre, az új Hvt.-re és egyéb, az ágazat tevé-

kenységét meghatározó új jogszabályokra figyelemmel,
kiemelten az új szolgálati törvény megalkotása.

b) A jogi képviselet, az ügyfélszolgálati tevékenység, a
törvényességi felügyelet, a nemzetközi jogi, katonai fe-
gyelmi feladatok eredményes megvalósítása; az ágazatot
érintõ szabályozás monitoringja.

7. §

A védelempolitikai terület fõ feladatai:
a) Az új stratégiai célok, az MH jogszabályok által elv-

árt képességeinek megfogalmazása, a Nemzeti Katonai
Stratégia kidolgozása; a nemzetközi válságkezelés véde-
lempolitikai feladataiban való eredményes részvétel;
a HM hatékony képviselete a nemzetközi szervezetekben.

b) A hazánk által ratifikált szerzõdésekben, dokumentu-
mokban és megállapodásokban foglalt kötelezettségek tel-
jesítése.

8. §

A nemzetközi együttmûködés fõ feladatai:
a) A nemzetközi kapcsolatok elveinek alakítása. A két-

oldalú megállapodások alapján a HM képviseletébõl, illet-
ve az együttmûködési tevékenység végrehajtásából adódó
feladatok végzése. A magyar–amerikai együttmûködés
keretében a Koalíciós Támogatási Alap felhasználás, köz-
remûködés a nemzetközi programok végrehajtásában, az
UH-1 helikopterekkel kapcsolatos feladatokban, valamint
a brit–francia helikopterkezdeményezésben való magyar
részvétel amerikai támogatásának elérése.

b) Az Ohio Nemzeti Gárdával közösen vállalt afganisz-
táni Nemzetközi Biztonsági Közremûködõ Erõk Mûveleti
Tanácsadó és Összekötõ Csoport (ISAF OMLT) mûködte-
tése, a Nemzeti Partnerségi Program keretében biztosított
felzárkóztató programok közös szervezése és végrehajtása.

c) Az MH Tartományi Újjáépítési Csoport (a továbbiak-
ban: MH PRT) és más mûveletek fenntartásával, a szállítá-
sok szervezésével összefüggõ együttmûködés megvalósí-
tása.

d) A Franciaországgal folytatott stratégiai együttmûkö-
dés során az afrikai mûveleti tapasztalataik tanulmányozá-
sa, a szimulációs rendszerek beszerzésével kapcsolatos ál-
láspontok tisztázása.

e) A Németországgal folytatott kétoldalú együttmûködés
keretében a Bundeswehrbõl kivonásra kerülõ haditechnika
figyelemmel kísérése, igény esetén egyeztetés a német fél-
lel. Továbbá a ROLE-2 katona-egészségügyi projekt ki-
dolgozása, beindítása.

f) A V-4 országokkal történõ együttmûködésbõl, vala-
mint a közös EU-harccsoportra történõ felkészülésbõl ere-
dõ kétoldalú programok elõkészítése, koordinálása és vég-
rehajtása.
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g) A magyar–román közös békefenntartó zászlóaljjal
kapcsolatban az alegység konkrét alkalmazása lehetõsége-
inek felmérése és meghatározása különbözõ mûveletek-
ben.

h) A nyugat-balkáni országokkal folytatandó együttmû-
ködés erõsítése. Horvátország, Albánia, Bosznia-Herceg-
ovina és Macedónia esetében a magyar integrációs tapasz-
talatok átadása.

i) A szomszédos országok tekintetében a légtérrendé-
szeti és légierõ-együttmûködési feladatokhoz kapcsolódó
Együttmûködési Megállapodások (MOU – Memorandum
of Understanding) elkészítésének feladatai.

j) A magyar–svéd együttmûködés keretében a Gri-
pen-repülõgépek folyamatos mûveleti alkalmazásához
szükséges feltételek biztosítása, a bérleti szerzõdés módo-
sításával kapcsolatos feladatok végzése.

k) A magyar–izraeli kétoldalú katonai kapcsolatok szin-
ten tartása, nemzeti érdekeinknek megfelelõ esetleges bõ-
vítése, a stratégiai párbeszéd rendszerének kialakítása.

l) A Magyar–Indiai Katonai Vegyes Bizottság által
meghatározott feladatok végrehajtása és a magyar–algéri-
ai, illetve a magyar–egyiptomi katonai együttmûködés fej-
lesztése.

m) Az olasz–magyar nemzeti fegyverzeti igazgatói
„Jegyzõkönyvben” rögzített potenciális együttmûködési
területek fejlesztése.

n) Kínai relációban a kétoldalú tárcaközi megállapodás-
ra alapozva a felsõszintû kapcsolatok fenntartása mellett
az együttmûködés kiszélesítése.

o) Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Üz-
begisztán, India, Pakisztán, Algéria és Kína vonatkozásá-
ban katonai együttmûködési megállapodások kidolgozása,
aláírásra történõ elõkészítése, az aláírt megállapodások
jogi aktusainak koordinálása, valamint a megállapodáson
alapuló kétoldalú katonai együttmûködés nemzeti érdeke-
inket szolgáló fejlesztésének megkezdése.

p) Térképészeti és katonaföldrajzi együttmûködés ki-
dolgozása Litvániával, Lettországgal és Spanyolország-
gal, valamint az érvényben lévõ megállapodás megújítása
az Egyesült Államokkal.

q) A katonadiplomáciai képviseleti rendszer átalakítása.
A véderõattasé rendszer hatékonyságának növelése az in-
formációs csatornák és a jelentési rendszer „bürokratikus”
elemeinek egyszerûsítésével, szélesebb körû elemzéssel és
egy nemzetközi információs adatbázis kialakításával, va-
lamint a mûködési költségek csökkentési lehetõségeinek
kidolgozásával. Magyarország szövetségesi feladatköré-
bõl, az EU-ban és más nemzetközi szervezetben betöltött
tagságából és regionális együttmûködésébõl adódó külföl-
di szerepvállalásai, a különleges képességei, valamint a
haderõ-korszerûsítés eredményeinek képviselete.

r) A Budapesten akkreditált katonai attasék 2012. évi
programjainak szervezése, 2013. évi programtervezetének
kidolgozása. Az új attasék mûködési engedélye beszerzé-

sének biztosítása, az attasék akkreditálása, a katonadiplo-
máciai programok tervezése, szervezése és végrehajtása.
Az attasék erõteljesebb bevonása a nemzeti érdekeinket és
a HM elõtt álló feladatok végrehajtásának elõsegítését tá-
mogató nemzetközi kétoldalú katonai és védelmi ipari
együttmûködési kapcsolataink fejlesztésébe a meglévõ
együttmûködés hatékonyabb mûködtetése, illetve új
együttmûködési területek feltárása által.

9. §

A védelmi és gazdasági tervezés fõ feladatai:
a) A Honvédelmi Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer

(HTVTR) mûködési hatékonyságának növelése, az al-
rendszerek tevékenységének, a tervezési és ellenõrzési fo-
lyamatoknak az összehangolása.

b) A tárca 2013–2022. évekre vonatkozó hosszú távú,
stratégiai és a 2013–2016. évekre vonatkozó rövid távú
terve kidolgozásával kapcsolatos feladatok végrehajtása.

10. §

A gazdálkodás és vagyonfelügyelet fõ feladatai:
a) A HM–MH ingatlangazdálkodás hatékony és gazda-

ságos, a honvédelmi szervek valós elhelyezési igényeit
biztosító mûködtetése. A honvédelmi célra feleslegesnek mi-
nõsülõ ingatlanokat a HM gazdálkodási-gazdaságossági, il-
letve a közfeladatok biztonságos ellátásának érdekeire fi-
gyelemmel kell hasznosítani. Kiemelten kell kezelni a
honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított ingatlanok érté-
kesítését, elõ kell készíteni azon kormányzati döntéseket,
amelyek az elidegenítési bevételek HM általi felhasználá-
sát biztosítják.

b) A lakhatástámogatási rendszer fenntartása, mûködte-
tése, a költségvetési források támogatási igényekhez iga-
zodó tervezése, a humánstratégiában foglalt elveket érvé-
nyesítõ támogatási koncepció és szabályozás kidolgozása.

c) A HM ingatlangazdálkodása során biztosítani kell a
HM és az MH katonai szervezetei megfelelõ elhelyezését.
A honvédelmi feladatok ellátásához igazodó ingatlanállo-
mány mûködtetése során kiemelt feladatként kell kezelni a
fenntartási, üzemeltetési, õrzés-védelmi költségek racio-
nalizálását, csökkentését. Folyamatosan figyelemmel kell
kísérni és ki kell használni azokat a program- és pályázati
lehetõségeket, amelyek központi forrásokat nyújtanak a
költségvetési szervek részére energetikai és környezetvé-
delmi fejlesztések finanszírozására. A katonai környezet-
védelem területén kiemelt feladatként kell kezelni a termé-
szetvédelmi oltalom alatt álló területek ökológiai állapotá-
nak megõrzését.

d) Az inkurrens ingóvagyon gyors és gazdaságos hasz-
nosítása, valamint a költségvetési törvény keretei között az
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értékesítési bevételek HM általi felhasználásának biztosí-
tása. Kiemelt feladatként kell kezelni a MIG-ek értékesí-
tését.

e) A HM által megfogalmazott igények maradéktalan
érvényre juttatásával folyamatosan el kell látni a HM által
alapított gazdasági társaságok jog- és szakszerû mûködé-
sével kapcsolatos felügyeleti feladatokat.

11. §

A katonai személyzeti fõ feladatok:
a) A személyügyi eljárási rend egyszerûsítése, a szak-

igazgatási ügyintézési folyamat idõtartamának csökkenté-
se, a központi személyügyi szakigazgatás normatív szabá-
lyainak kidolgozása, a civil munkaerõpiacra történõ
visszaillesztés rendszerének hatékony mûködtetése, az
életminõséget javító programok végrehajtása, a szociális
ellátó rendszer elemeinek korszerûsítése, a hivatásos és a
szerzõdéses állomány utánpótlása, képzése, továbbképzé-
se, magasabb beosztásba történõ kiválasztási rendszerének
fejlesztése.

b) A humánszolgálati intézményrendszer mûködésének
megerõsítése, az Integrált Ügyfélszolgálati Irodák kiépíté-
sének folytatása, az emberközpontú ügyintézés megvaló-
sítása, továbbá aktív szolgálatból kiválni kényszerülõk
munkaerõpiacra történõ visszailleszkedésének támogatása.

c) A rugalmas, mobilitást biztosító, fenntartható integ-
rált katonai felkészítési, oktatási-képzési rendszer kialakí-
tásának folytatása, az át- és továbbképzési rendszer kor-
szerûsítése. Az elõmeneteli rendnek és a szakmai struktú-
rának megfelelõ beosztások betöltéséhez szükséges vég-
zettség és szakképzettség megszerzésének biztosítása, a
hazai, a NATO/EU és más nemzetközi mûveletekben le-
hetséges beosztásokra történõ sajátos követelmények sze-
rinti felkészítés.

d) Az önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatos fel-
adatok végrehajtása, a hadkötelezettség bevezetéséhez
szükséges képesség fenntartása. Az önkéntes tartalékos,
valamint szerzõdéses állomány toborzása, a szükséges be-
iskolázási létszámok biztosítása.

e) A katonai kulturális tevékenység és a rekreációs fel-
adatok biztosítását végzõ szervezetek átalakítása, vala-
mint ezen feladatok végrehajtása új rendszerének kialakí-
tása.

12. §

A hadmûvelet, fegyvernemi szakterület fõ feladatai:
a) Az ország fegyveres védelmi terve és a kapcsolódó

okmányok pontosítása az új jogszabályi környezet figye-
lembevételével az MH Mûveleti Vezetési Rendszerének
kialakítása.

b) Az önkéntes védelmi tartalékos rendszer mûködteté-
sével a kijelölt katonai infrastruktúra õrzés-védelmének
biztosítása, erõsítése.

13. §

A haderõ-tervezés fõ feladatai:
a) A „Javaslat az MH képességeinek fejlesztésére” címû

okmány véglegesítése, a 10 éves stratégiai tervhez kapcso-
lódó képességfejlesztési programelgondolások és prog-
ram-végrehajtási tervek összeállítása; „Az MH állomány-
tábláiban alkalmazandó hadfelszerelések lajstromá”-nak
módosítása.

b) A NATO védelmi tervezési és áttekintési eljárás fo-
lyamatában a Képességfelmérés (Capability Survey – CS)
fejezeteire, kérdéseire adandó válaszok kidolgozásával, az
EU Képességfejlesztési Mechanizmusból adódó, az Euró-
pai Védelmi Ügynökség munkájában való részvétellel, a
NATO/EU koncepcionális és stratégiai jellegû dokumen-
tumaiban foglaltak hazai haderõ-átalakítási folyamatba
történõ beépítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Haderõ-szervezési tevékenység:
c) A béke, valamint a békétõl eltérõ (háborús) idõszak

hadrendjének – az elrendelt szervezési feladatokkal össz-
hangban – szükség szerinti pontosítása, aktualizálása, az
MH szervei szervezeti korszerûsítésébõl adódó had-
erõ-szervezési feladatok, illetve 2012. évi szervezési idõ-
szak(ok) feladatainak végrehajtása.

d) Az MH rendszeresített és feltölthetõ létszámának
naprakészen tartása; ez irányú – havi rendszerességgel tör-
ténõ – adatszolgáltatás a HM Tervezési és Koordinációs
Fõosztály részére.

e) Az MH Önkéntes Tartalékos Rendszerének további
fejlesztésével kapcsolatos szakfeladatok végzése.

14. §

A híradó, informatikai, információvédelmi tevékenység
fõ feladatai:

a) Az MH Informatikai Stratégiájának (MH IS) felül-
vizsgálatával kapcsolatos feladatok végzése.

b) Az MH Vezetési Információs Rendszer (MH VIR)
középtávú fejlesztési koncepció kidolgozása.

c) A jóváhagyott MH Kibervédelmi Koncepció alapján
a megvalósításhoz szükséges feladatok kidolgozása, a fel-
tételek megteremtésének elõkészítése.

d) A tárgyidõszak híradó, informatikai biztosítási fel-
adataihoz szükséges közbeszerzési eljárások megkezdése.

e) A missziók, felajánlott alegységek részére biztosított
polgári mûholdas távközlési szolgáltatás egységesítése,
korszerûsítése, az MH Mûholdas Szolgáltatási Rendszere
fejlesztése program hadmûveleti követelményeinek kidol-
gozása.
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f) Egységes állandó híradó- és informatikai rendszer fej-
lesztése.

g) Tábori területi hírrendszerelemek kialakítása, köve-
telmények megfogalmazása.

h) A NATO Biztonsági Beruházási Programjához kap-
csolódó, a légi vezetési és irányítási, valamint híradó- és
informatikai rendszerek fejlesztésére irányuló képesség-
csomagokban foglalt programok megvalósításával kap-
csolatos tárgyidõszaki feladatok végrehajtása.

15. §

A katonai egészségügy fõ feladatai:
Az MH Honvédkórház létrehozásához kapcsolódóan az

egészségügyi ellátás feltételeinek, az igényjogosult és te-
rületi ellátási kötelezett állomány alap,- járó- és fekvõbe-
teg-ellátásának folyamatos és magas színvonalú biztosítá-
sa. A missziók egészségügyi felkészítése és megelõzõ
egészségügyi ellátása, a NATO-kötelezettségek, a minõsí-
tett idõszaki igénytervezési feladatainak terv szerinti vég-
rehajtása. Folyamatosan és zavarmentesen biztosítani az
összes katona-egészségügyi képességet, a prevenciótól a
definitív, a sürgõsségitõl a krónikus betegellátásig és
egyéb speciális feladatok ellátását.

16. §

A társadalmi kapcsolatok, kommunikáció, hadisírgon-
dozás, kultúra fõ feladatai:

a) Az MH társadalmi elismertségének és a lakossági bi-
zalom erõsítése; a toborzás és megtartás támogatása, a vé-
delmi feladatok sikeres végrehajtásához kedvezõ társadal-
mi környezet biztosítása.

b) Az MH-hoz kötõdõ társadalmi, ernyõ- és érdek-kép-
viseleti szervezetekkel való kapcsolattartás, azok támoga-
tása.

c) A meghatározott közérdekû adatok nyilvánosságá-
nak, a jogszabályban meghatározott adatok közzétételé-
nek és az adatigénylések teljesítésének biztosítása.

d) A hadisírgondozó kormánymegállapodások elõké-
szítése.

e) Az MH-n belüli hagyományápolás további erõsítése.
17. §

Az államháztartási belsõ ellenõrzés fõ feladatai:
a) A fejezet- és az intézményi szintû államháztartási bel-

sõ ellenõrzések szervezése, végzése, az azokkal kapcsola-
tos koordinációs és harmonizációs feladatok végrehajtása.

b) Hozzájárulás a mûködés gazdaságosságának, haté-
konyságának, eredményességének növeléséhez, a közpén-
zek és az állami vagyon felhasználásának átláthatóságá-
hoz, elszámoltathatóságához, a korrupció megelõzéséhez,
illetve feltárásához.

18. §

A logisztikai támogatás fõ feladatai:
a) A mûveleti területen lévõ és felajánlott erõk támoga-

tásának végzése. Az afganisztáni mûveletekben részt vevõ
erõk kivonásával kapcsolatos erõ-eszköz visszacsoporto-
sítási feladatok tervezése, elõkészítése, a katonai szerveze-
tek mûködési feltételeinek biztosítása, az önkéntes tartalé-
kos rendszer feltöltésébõl adódó logisztikai feladatok vég-
rehajtása.

b) Az MH logisztikai fejlesztési koncepciójának kiala-
kítása. A készenlétfenntartás és -fokozás, valamint a ka-
tasztrófavédelem logisztikai támogatási feladatai végre-
hajtása. A Központi Hadmûveleti Készlet megalakítása.

c) A NATO képességfejlesztési programok magyaror-
szági projektjeinek folytatása, kiemelt tekintettel a medi-
nai radarhelyszín beruházásra, valamint a veszprémi
ARS-rendszer telepítésével összefüggõ feladatainak vég-
rehajtására. A Link 16 harcászati adatkapcsolati lefedett-
séget biztosító állomások (Bánkút, Tubes) telepítési fel-
adatainak, illetve a rendszer-integrációjuk végrehajtása.

d) A NATO LOGREP lépcsõzetes bevezetésével kap-
csolatos feladatok tervezése, a SAC C-17 program befoga-
dó nemzeti támogatás feladatainak végzése, valamint
együttmûködés a cseh többnemzeti logisztikai együttmû-
ködési központtal.

e) Az MH egészségügyi rendszere fejlesztési célkitûzé-
seinek meghatározása, az egészségügyi szolgálat szerve-
zeti átalakítása, korszerûsítése. Az új hadrendi elemként
megalakított MH Honvédkórház mûködtetése.

19. §

Az elhelyezés, infrastruktúra, környezetvédelem fõ fel-
adatai:

a) A HM és az MH katonai szervezetei elhelyezését,
mûködését biztosító, feladatainak ellátáshoz szükséges in-
gatlanok biztosítása, a szolgálati feltételek, a szerzõdéses
állomány élet- és munkakörülményeinek javítása.

b) A katonai létesítmények folyamatos energia- és köz-
mûellátásának, a csapatok kiképzéséhez, mûködéséhez
szükséges alapellátások biztosítása.

c) Az ingatlanok használata, a katonai tevékenységek
tervezése és végrehajtása során a NATO és az EU környe-
zet- és természetvédelmi követelményrendszerének, a
nemzeti környezetpolitikában megfogalmazott elveknek
az érvényre juttatása, feladatok végrehajtása, az elérhetõ
uniós források megpályázása.

20. §

A pénzügy és számvitel fõ feladatai:
a) A HM kiadásaival összhangban az MH sajátosságai-

ból eredõ költségvetési gazdálkodás szabályozásának, a
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kincstári finanszírozás költségvetési és gazdálkodási köve-
telményei érvényesítésének biztosítása, a gazdasági-pénz-
ügyi felügyeleti ellenõrzés szigorítása mellett.

b) A meglévõ anyagi és pénzügyi feltételek által biztosí-
tott lehetõségek keretén belül az MH mûködõképességé-
nek fejlesztése keretében meghatározott célkitûzések vég-
rehajtásának biztosítása.

c) A fejezet költségvetési gazdálkodásának megszerve-
zése, a gazdálkodás helyzetérõl naprakész információk
biztosítása, valamint az év során felmerülõ terven felüli
feladatok költségvetési fedezetbiztosítása, a honvédelmi
szervezetek pénzügyi és számviteli ellátásának folyamatos
biztosítása.

d) A HM fejezet egységes számviteli politika és a mellék-
letét képezõ szabályzatok, valamint a HM számlarend aktu-
alizálása a jogszabályi változások figyelembevételével.

e) A közbeszerzések, a közbeszerzési értékhatárt el nem
érõ értékû beszerzések, a tárca Éves Beszerzési Tervének
(ÉBT) pénzügyi ellenjegyzése, a kötelezettségvállalások
Magyar Államkincstár részére történõ bejelentése.

f) A NATO és az EU közös finanszírozású pénzügyi ala-
pokhoz történõ hozzájárulások tervezése, átutalása. A kül-
földi szolgálatot ellátó személyi állomány pénzügyi bizto-
sítása.

21. §

A geoinformációs támogatás fõ feladatai:
a) Az új földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló

törvénnyel, illetve a törvény végrehajtási rendeleteivel
kapcsolatos szakfeladatok végrehajtása.

b) A Többnemzeti Térinformatika Együttmûködési
Program (MGCP) folytatása.

c) A tárcaközi szakmai együttmûködési megállapodás
megújítása az Országos Meteorológiai Szolgálattal.

d) Ortofotó településtérképek készítése Afganisztán
Baghlan tartományának területére.

22. §

A katonai biztonság, információszerzés, feldolgozás és
értékelés fõ feladatai:

a) A katonai nemzetbiztonsági szervezetek teljes körû
összevonásának befejezése a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálatba úgy, hogy a feladatok hatékony és maradékta-
lan végrehajtása folyamatosan biztosított legyen.

b) Az ország biztonsági helyzetének folyamatos értéke-
lése, a potenciális fenyegetések és kockázatok idõbeni fel-
fedése, az ország ellen irányuló, biztonságát közvetlenül
fenyegetõ folyamatok és törekvések felderítése. A szövet-
ségi (NATO, EU) és a kétoldalú nemzetközi együttmûkö-
dés keretében folytatandó információcsere növelése, a rá-

dióelektronikai felderítõ rendszer korszerûsítésének foly-
tatása.

c) A válságkörzetekben települt magyar kontingensek
felderítõ információkkal történõ ellátása, a kihelyezett fel-
derítõ erõk tevékenységének szakmai irányítása. A kontin-
gensek rádióelektronikai felderítõ biztosítása.

23. §

A fejlesztési programokkal kapcsolatos fõ feladatok:
a) A hadipari fejlesztések (Hadfelszerelési Iparkorsze-

rûsítési Terv „HADIK terv”) megvalósítása.
b) A Gripen-program folytatása a bérleti megállapodás

módosítása mellett.
c) A GBP keretében beszerzett gépjármûvek beszerzé-

sével és rendszerbeállításával kapcsolatos tevékenység
végzése.

d) A modernizált gépkarabély, a 12,7 mm M2HB gép-
puska, 40x53 mm-es gránátvetõ, 60 mm-es aknavetõ rend-
szerbeállításával kapcsolatos tevékenység végzése.

e) Az MH hálózatbiztonság megerõsítését célzó kezdeti
képesség kialakítása (Cyber Defence – Kibernetikai véde-
lem).

f) A tábori területi híradó és informatikai rendszer és ve-
zetési pont híradó és informatikai központ elemek beszer-
zésével kapcsolatos feladatok végrehajtása úgy, hogy a ki-
alakítandó elemek képezzenek alapot nagy kapacitású
egységes, hang- és adatszolgáltatások konvergenciáját
biztosító, szolgáltatásorientált IP alapú rendszer kialakí-
táshoz. A zászlóalj, század és szakasz szintû rádiós vezeté-
si komplexumok sorozatgyártása.

g) A telepíthetõ tábori híradó-informatikai rendszer
program feladatainak végrehajtása olyan módon, hogy a
szükséges eszközök elsõdlegesen a felajánlott erõk részére
kerüljenek biztosításra.

h) A híradó és informatikai képesség fejlesztéséhez kap-
csolódóan a HM-I új híradó, informatikai központ kialakí-
tásának befejezése.

i) A NATO-vállalásokkal összefüggõ fejlesztési felada-
tok idõarányos végrehajtása. A nemzeti Telepíthetõ Híradó
és Informatikai Alegység felállításához szükséges híradó
informatikai feladatok végrehajtása.

j) Az MH katonai repülõterein üzemelõ navigációs, le-
szállító és légiforgalom-irányító rendszerek felújítása és
modernizálása.

k) Az MH repülõterein üzemelõ leszállítólokátor-beren-
dezések, valamint a P-37 típusú felderítõ radarok élettarta-
mának meghosszabbítását és az elõírt szintû hadrafogható-
ság biztosítását szolgáló ipari javítás, felújítás végrehajtása.

l) A háromdimenziós radarral kapcsolatos feladatok
folytatása. A NATINADS Föld-Levegõ-Föld híradórend-
szer telepítésének folytatása (rendszeresítés). Az integrált
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légvédelmi rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó híradó in-
formatikai átalakítás, kapacitásbõvítés tervezése.

24. §

A haderõ felkészítésének, kiképzésének fõ feladatai:
a) A kiképzés hatékonyságát, eredményességét növelõ

feladatok végzése, különös tekintettel a külföldi alkalma-
zásra felajánlott alegységek, készenléti alegységek felké-
szítésére, a tapasztalatok feldolgozására, az önkéntes tarta-
lékosok differenciált kiképzési rendszerének kidolgozásá-
ra, a megalapozott tiszti, altiszti képzési követelményekre.

b) Az önkéntes tartalékosok felkészítése részletes fel-
adatainak, kiképzési programjának kidolgozása. A sza-
bályzó és doktrínafejlesztõ tevékenység folytatása.

c) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem keretében a Had-
tudományi és Honvédtisztképzõ Karon folyó tisztképzés
nemzeti hagyományainkat tükrözõ alapokra helyezésével,
az oktatás, a felsõfokú szakképzés, az alapképzési szak-
képzés, a mesterképzés, a doktori képzés, valamint az
ezekhez illeszkedõ át- és továbbképzési rendszer korsze-
rûsítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása.

d) A parancsnokságok és törzsek képességeinek további
erõsítése az MH alaptörvényi kötelezettségeibõl adódó
feladatok végrehajtásában, a harctevékenységek megter-
vezésében és megszervezésében.

e) A kötelékek kiképzése terén a katonai szervezetekre
háruló országvédelmi feladatok, a békemûveletek katonai
feladatai, valamint a terrorizmus elleni védelem és a ka-
tasztrófavédelmi feladatokra történõ kiképzés, a nemzeti
és nemzetközi gyakorlatok során az ezekre történõ felké-
szítés, az együttmûködési feladatok gyakorlásának, vala-
mint az NRF váltásokba kijelölt erõk felkészítésének és az
önkéntes tartalékosok kiképzésére való felkészülés ki-
emelt kezelése.

f) A hatályos kiképzési dokumentumok felülvizsgálata,
értékelése, korszerûsítése és digitalizálása. A digitalizált
dokumentumok, a kiképzést segítõ egyéb anyagok és in-
formációk feltöltése az MH Központi Doktrinális Adatbá-
zisba.

g) A különbözõ NATO és nemzeti felkészültséget, ké-
szenlétet minõsítõ ellenõrzésekre való felkészülés, azok
eredményes végrehajtása.

25. §

A védelemigazgatás, védelmi felkészítés fõ feladatai:
a) Az Alaptörvényben szabályozott rendkívüli jogrend

idõszakaira, továbbá más jogszabályokban meghatározott
válsághelyzetekre vonatkozó, a Kormány és a honvédelmi

miniszter hatáskörébe tartozó, központi és területi szintû
védelmi igazgatási döntések elõkészítése és végrehajtásá-
nak koordinálására, a védelmi bizottságok mûködése felet-
ti honvédelemmel kapcsolatos szakmai irányítási felada-
tok végzése.

b) A honvédelmi felkészítés, gazdaságmozgósítás és a
válságkezelés feladatainak végzése, a kormányzati dönté-
sek elõkészítése, a minisztériumok és kormányhivatalok,
valamint a honvédelemben közremûködõ más szervek vé-
delmi igazgatási feladatot ellátó egységeivel való együtt-
mûködés.

c) A gazdaság védelmi célú felkészítésével, a polgári
veszélyhelyzeti tervezéssel, a katasztrófavédelemmel, va-
lamint a honvédelem szempontjából fontos kritikus infra-
struktúra védelmével, a NATO Válságreagálási Rendsze-
rével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer ki-
dolgozásával összefüggõ, továbbá a szövetséges fegyve-
res erõkkel történõ kollektív védelmi tervezéssel és a had-
erõfejlesztéssel kapcsolatos polgári (rendvédelmi és hon-
védelmi felkészülés egyes feladatainak ellátásában részt
vevõ) szervek tevékenységének összehangolása.

26. §

A mûveleti szerepvállalás fõ feladatai:
a) A NATO- és EU-mûveletek tekintetében az Erõgene-

rálási Konferenciákra történõ felkészülés feladatainak
végzése. Az afganisztáni szerepvállalás, ezen belül az MH
PRT struktúrájának és feladatrendszerének átalakítása; a
béketámogató és válságreagáló mûveletekre vonatkozó
kormányhatározat-módosítások, nemzeti fenntartások és
át-alá rendelések elkészítése; a Mi-17 Air Mentor Team
felkészítésének folytatása és kiküldése; a Mi-24/35 Air
Mentor Team szolgálatának folytatása; a Különleges Mû-
veleti Csoport folyamatos tevékenysége; a mûveletekben
részt vevõ erõk logisztikai támogatása, a „béke” szabályo-
zók felülvizsgálata.

b) A válságkezelési és béketámogató mûveletekben be-
osztásba kerülõ állomány felkészítése, kiképzése, a váltá-
sok végrehajtása, valamint a mûveletek monitoring jelleg-
gel történõ elemzése, értékelése, a tapasztalatok feldolgo-
zása, azok kiképzésbe történõ beépítése, felhasználása.

27. §

Egyéb feladatok:
a) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal való új el-

veken alapuló együttmûködés kialakítása.
b) A tárca Kommunikációs Stratégiájának véglegesítése.
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28. §

A jelen utasítással meghatározott fõ feladatok végrehaj-
tásának részfeladatait és azok ütemezését „a honvédelmi
tárca 2012. évre vonatkozó rövid távú terve”* tartalmazza.

29. §

Az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek vezetõi az
utasításban meghatározott célkitûzések elérése, fõ felada-
tok végrehajtása érdekében, a honvédelmi tárca 2012. évre
vonatkozó rövid távú tervében foglalt feladatok figyelem-
bevételével határozzák meg szervezetük, alárendeltjeik
2012. évi részletes feladatait, készítik el saját terveiket.

30. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az érintettek külön kapják meg.

A honvédelmi miniszter
14/2012. (II. 24.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének

egyes szabályairól

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 hon-
védelmi szervezetek jogi képviseletérõl szóló 18/2011.
(XII. 29.) HM rendeletre – a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe és

közvetlen irányítása alá tartozó, valamint a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szerveze-
tekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek), és
az azok jogi képviseletét – a honvédelmi szervezetek jogi
képviseletérõl szóló 18/2011. (XII. 29.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: R.) hatálya alá tartozó eljárásokban (a továb-
biakban: ügyekben) – ellátó, jogi végzettséggel rendelkezõ
kormánytisztviselõkre, közalkalmazottakra és katonákra
(a továbbiakban együtt: jogi munkatárs) terjed ki.

(2) A HM jogi képviselet ellátásáért felelõs szerve a HM
Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály (a továbbiakban:
HM IJKF).

2. §

(1) Az R. hatálya alá tartozó meghatalmazás tartalmaz-
hatja azoknak a jogi munkatársaknak a megjelölését is,
akik a meghatalmazott jogi munkatárs helyettesítésére jo-
gosultak.

(2) A HM IJKF az R. 3. § (2) bekezdése alapján akkor
hatalmazza meg a – lehetõség szerint jogi szakvizsgával
rendelkezõ – jogi munkatársat, ha azt az ügy tárgya, illetve
az eljáró bíróság vagy más hatóság székhelye indokolja.

3. §

(1) A jogi munkatárs az ügy bármely szakaszában kez-
deményezheti a jogi képviselet HM IJKF általi átvételét,
illetve a jogi képviselet körében szakmai tanácsot kérhet.
A HM IJKF a jogi képviselet átvételérõl hozott döntését a
megkeresés kézhezvételétõl számított 8 napon belül írásban
közli.

(2) A HM IJKF az ügyben félként szereplõ honvédelmi
szervezet állományába tartozó jogi munkatárs által képvi-
selt ügyrõl soron kívül tájékoztatást kérhet, és írásban a
jogi képviseleti tevékenységre vonatkozó szakmai utasítást
adhat.

4. §

(1) A honvédelmi szervezet a jogi képviseletet igénylõ
ügy keletkezésekor haladéktalanul értesíti a HM IJKF-et,
és az ügy – R. 2. §-a vagy 3. § (1) bekezdése szerinti – tárgya
alapján a HM IJKF-nek, illetve az MH Honvédkórháznak
megküldi

a) a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet,
b) az idézõ végzést,
c) a keresetlevelet és annak mellékleteit,
d) a keresettel támadott munkáltatói intézkedést tartal-

mazó okmányokat,
továbbá megteszi a jogi képviselet ellátásával kapcsolat-
ban szükséges egyéb intézkedéseket.
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(2) A HM IJKF – az R. 3. § (1) bekezdésében és
6. §-ában felsorolt ügyek kivételével – az értesítés kézhez-
vételét követõ 8 napon belül, az R. 5. §-ának elõírásait is
figyelembe véve dönt az R. 3. § (2) bekezdése és 4. §-a
alapján az eljárásban félként szereplõ honvédelmi szerve-
zetben szolgálatot teljesítõ jogi munkatárs meghatalmazá-
sáról vagy ügyvéd meghatalmazásának a miniszternél tör-
ténõ kezdeményezésérõl. A HM IJKF a döntésérõl az érte-
sítést küldõ honvédelmi szervezetet haladéktalanul tájé-
koztatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti döntés hiányában a jogi kép-
viseletet a HM IJKF látja el.

5. §

(1) A honvédelmi szervezet végrehajtható követelésé-
nek önkéntes teljesítése hiányában a jogi munkatárs a vég-
rehajtható okirat kiállítására irányuló kérelmet (a további-
akban: kérelem) terjeszt elõ, és azt a végrehajtható okirat-
tal együtt az R. 6. § b) pontjában meghatározott jogi képvi-
selet további ellátása érdekében a HM Fegyverzeti és Had-
biztosi Hivatalnak (a továbbiakban: HM FHH) haladékta-
lanul megküldi,

a) amennyiben a követelés jogosultja a HM FHH,
b) a területfelhasználási és telekalakítási engedélyezési,

a kisajátítási, az elhelyezési, az infrastrukturális, továbbá a
lakhatási támogatással és az ingatlannal kapcsolatos egyéb
ügyekben.

(2) A kérelmet és a végrehajtható okiratot – az R. 3. §
(1) bekezdés és 6. § a) pont, valamint az (1) bekezdés hatá-
lya alá tartozó ügyek kivételével – az R. 6. § c) pontjában
meghatározott jogi képviselet további ellátása érdekében a
HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatalnak (a továbbiak-
ban: HM KPH) kell haladéktalanul megküldeni.

6. §

(1) A honvédelmi szervezetre pénzügyi kötelezést tar-
talmazó jogerõs bírósági határozat egy példányát a teljesí-
tés érdekében a jogi munkatárs a kézhezvételtõl számított
nyolc munkanapon belül a HM KPH-nak megküldi. A ha-
tározat jogerejét – amennyiben arról maga nem rendelke-
zik – a jogi munkatárs a bíróság által kiadott határozattal
vagy záradékkal igazolja.

(2) A kifizetés teljesítéséhez szükséges adatokat a jogi
munkatárs az (1) bekezdés szerinti határozattal együtt kül-
di meg a HM KPH-nak.

(3) Amennyiben a határozat a honvédelmi szervezetre
nem pénzügyi kötelezést tartalmaz, azt az (1) bekezdésben
foglaltak szerint a HM IJKF-nek is meg kell küldeni.

7. §

(1) Ha a perbeli vagy a peren kívüli egyezség a honvé-
delmi szervezet pénzügyi kötelezettségére is kiterjed, az
egyezség tervezetét – a HM KPH jogi munkatársa által
képviselt ügyek kivételével – a pénzügyi fedezet vélemé-
nyezése céljából a HM KPH-nak meg kell küldeni.

(2) Az R. 3. § (2) bekezdése alapján eljáró jogi munka-
társ a perbeli és a peren kívüli egyezség megkötése elõtt
– a 8. § kivételével – az egyezség tervezetét az ügyhöz
kapcsolódó összes egyéb irattal véleményezésre megküldi
a HM IJKF-nek.

(3) A HM KPH, illetve a HM IJKF az egyezség terveze-
tét a kézhezvételétõl számított 15 napon belül – amennyi-
ben az eljáró bíróság vagy más hatóság az egyezségre vo-
natkozó nyilatkozattételre ennél rövidebb határidõt állapít
meg, úgy e határidõre figyelemmel – véleményezik, és errõl
a jogi munkatársat az iratok visszaküldésével egyidejûleg
soron kívül tájékoztatják.

(4) Vélemény kérésének hiányában vagy a vélemény-
ben foglaltak ellenében egyezség nem köthetõ. A határ-
idõn belül visszaküldött véleményben foglalt feltételek az
egyezség megkötésére irányadóak.

8. §

Ha a honvédelmi szervezet követelés jogosultja, és a kö-
telezett a követelést jogcímében, összegszerûségében és
esedékességében is elismeri, a jogi munkatárs jogosult
perben és peren kívül a részletfizetésrõl történõ megálla-
podás megkötésére azzal, hogy

a) a havi részlet mértéke 10 ezer Ft/hó összegnél alacso-
nyabb, a futamidõ pedig 60 hónapnál hosszabb nem lehet,
továbbá

b) a részletfizetés teljes futamidejére a törvényes kése-
delmi kamatot kell számítani, és

c) ki kell kötni, hogy bármely részlet megfizetésének el-
mulasztása esetén a teljes hátralék egy összegben válik
esedékessé.

9. §

(1) A honvédelmi szervezet az R. hatálya alá tartozó, fo-
lyamatban lévõ ügyeirõl és az eljárás állásáról negyed-
évente, a naptári negyedévet követõ hónap 5. napjáig írás-
ban tájékoztatást ad a HM IJKF-nek, a HM IJKF által meg-
határozott tartalommal és formában.

(2) Az ügydöntõ, valamint az annak jogerõre emelkedé-
sét megállapító határozat egy másolati példányát soron kí-
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vül, de legfeljebb a kézhezvételétõl számított 8 napon be-
lül a HM IJKF-nek meg kell küldeni.

10. §

(1) Jelen utasítás honvédelmi szervezeteknél történõ
végrehajtását a HM IJKF folyamatosan ellenõrzi. Az el-
lenõrzési tevékenység iratbekérést, helyszíni iratellenõr-
zést és egyes eljárási cselekményeknél való jelenlétet is
magában foglalhat.

(2) Ha a HM IJKF az ellenõrzés során szabálytalanságot
tapasztal, arról a honvédelmi szervezet vezetõjét tájékoz-
tatja, és felhívja a szabálytalanság megszüntetésére, szük-
ség esetén felelõsségre vonást kezdeményez.

(3) A HM IJKF idõszakonként a honvédelmi szerveze-
tek vezetõivel elõzetesen egyeztetett idõpontban a honvé-
delmi szervezetek jogi munkatársai részére szóbeli tájé-
koztatót tart. Szakmai értekezlet vagy egyeztetés tartását, a
felmerült kérdések megjelölésével a honvédelmi szervezet
vezetõje is kezdeményezheti.

11. §

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

(2) A Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása
alá tartozó egyes szervezetek szervezeti és létszám-raciona-
lizálásának feladatairól szóló 103/2011. (IX. 23.) HM uta-
sítás alapján meghatározott szervezési idõszak alatt a jelen
utasítás hatálybalépésekor a nála már folyamatban lévõ
ügyekben a jogi képviseleti feladatokat – az ügy HM
IJKF-nek történõ átadásáig – a HM FHH látja el.

(3) Hatályát veszti a honvédelmi szervezetek jogi kép-
viseletének rendjérõl szóló 16/2009. (III. 13.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
15/2012. (II. 24.) HM

u t a s í t á s a
a belsõ szabályozási tevékenységrõl

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) bekezdése g) pontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe, valamint közvetlen irányítása alá tartozó
szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban: honvé-
delmi szervezetek) terjed ki.

(2) Az utasítás alkalmazásában belsõ rendelkezés a
szakutasítás és az intézkedés.

2. A belsõ rendelkezésekre vonatkozó
alapvetõ szabályok

2. §

(1) A szakutasítás a szakirányítási feladatok szabályo-
zási eszköze.

(2) A szakutasítás hatálya az abban szabályozott tevé-
kenységet végzõkre – a függelmi viszonyokra tekintet nél-
kül – kiterjed.

3. §

(1) Az intézkedés a vezetési feladatok szabályozási esz-
köze.

(2) Az intézkedés hatálya csak az azt kiadó szolgálati
elöljáró és hivatali felettes alárendeltségébe tartozókra ter-
jed ki.

(3) Az intézkedés nem lehet ellentétes szakutasítással,
továbbá a magasabb szintû szolgálati elöljáró és hivatali
felettes intézkedésével.

4. §

Belsõ rendelkezés csak szakutasítás vagy intézkedés el-
nevezéssel adható ki.

5. §

Belsõ rendelkezést az arra jogosultak együttesen is ki-
adhatnak.

3. A belsõ rendelkezések szövegezésének
alapvetõ szabályai

6. §

(1) A belsõ rendelkezéseket a magyar nyelv szabályainak
megfelelõen, világosan, közérthetõen és ellentmondásmen-
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tesen kell megfogalmazni. A belsõ rendelkezés legyen
szakszerû, nem tartalmazhat szükségtelen általánosságo-
kat és a tárgykörtõl eltérõ rendelkezéseket.

(2) A belsõ rendelkezéseket lehetõség szerint kijelentõ
módban, egyes szám harmadik személyben kell megfogal-
mazni.

(3) A belsõ rendelkezésekben az ismétlõdõen elõfordu-
ló kifejezés, szókapcsolat vagy szövegrész esetén, az is-
métlõdõ elem helyett rövid megjelölést lehet alkalmazni.
A rövid megjelölést a rövidíteni kívánt elem elsõ elõfordu-
lásakor kell meghatározni, és „a továbbiakban:” kifejezés-
sel együtt zárójelben kell feltüntetni. A rövid elnevezés be-
vezetése esetén a késõbbi elõforduláskor az ismétlõdõ
elem helyett a bevezetett rövid elnevezést kell használni.
Más esetekben szövegrészek, felsorolások zárójelben tör-
ténõ megjelenítésére nem kerülhet sor.

(4) Ha a belsõ rendelkezésben jogszabályra, közjogi
szervezetszabályozó eszközre vagy más belsõ rendelke-
zésre történõ hivatkozás szükséges, a hivatkozás alapján a
hivatkozott jogszabálynak, közjogi szervezetszabályozó
eszköznek vagy más belsõ rendelkezésnek egyértelmûen
azonosíthatónak kell lennie. A hivatkozás a belsõ rendel-
kezés szövegébe beépítve történhet

a) ezek címének, szabályozási tárgykörének megjelölé-
sével, vagy

b) ezek tételes megjelölésével cím, szám, a kibocsátás
évének száma és a kibocsátásra jogosult elnevezésének rö-
vidítésével.

7. §

(1) A belsõ rendelkezést – terjedelmétõl, jellegétõl és tar-
talmától függõen – fejezetekre, alcímekre, pontokra és al-
pontokra kell tagolni.

(2) A belsõ rendelkezés fejezeteit római számokkal fo-
lyamatosan és a fejezet címével kell jelölni.

(3) A belsõ rendelkezések alcímeit arab számokkal fo-
lyamatosan és az alcím címével kell jelölni.

(4) A pontokat arab számokkal kell jelölni.
(5) Az alpontokat a latin ábécé kisbetûivel és „)” jellel

kell jelölni.

4. A belsõ rendelkezések felépítése

8. §

A belsõ rendelkezésnek a következõket kell tartalmaz-
nia:

a) a belsõ rendelkezés megjelölése és címe,
b) bevezetõ rész,
c) általános rendelkezések,
d) részletes rendelkezések,
e) záró rendelkezések.

5. A belsõ rendelkezések megjelölése és címe

9. §

(1) A belsõ rendelkezéseket évente – a belsõ rendelke-
zés kiadójaként külön-külön – újrakezdõdõ arab sorszám-
mal, attól tört vonallal elválasztva a kibocsátás évének szá-
mával, a belsõ rendelkezés kiadására jogosult beosztása
megnevezésének rövidítésével és a belsõ rendelkezés típu-
sának megnevezésével kell jelölni. A Honvédelmi Köz-
lönyben közzétett belsõ rendelkezés megjelölésének a ki-
bocsátás évének számát követõen tartalmaznia kell a záró-
jelben a Honvédelmi Közlöny HK rövidítését és annak a
lapszámnak a számát, amelyben a belsõ rendelkezést köz-
zéteszik.

(2) Az együttesen kiadott belsõ rendelkezés megjelölé-
sének valamennyi, a belsõ rendelkezés kiadására jogosult
beosztása rövidítését tartalmaznia kell.

10. §

A belsõ rendelkezés címe röviden jelölje meg a belsõ
rendelkezés tartalmát.

6. A belsõ rendelkezés bevezetõ része

11. §

(1) A belsõ rendelkezés bevezetõ részében meg kell je-
lölni azt a jogszabályt, amely belsõ rendelkezés megalko-
tására jogosítja annak kiadóját.

(2) A jogszabály megjelölésének tartalmaznia kell an-
nak teljes címét és megjelölését, továbbá azt a rendelkezé-
sét – szakaszszám, esetleg bekezdés, pont megjelölésével
–, amelynek alapján a belsõ rendelkezés kiadható.

(3) A belsõ rendelkezés bevezetõ részében nem kell
megismételni annak címét.

7. A belsõ rendelkezés általános és részletes
rendelkezései

12. §

(1) A belsõ rendelkezések általános rendelkezései kö-
zött szabályozhatók

a) a belsõ rendelkezés személyi és tárgyi hatálya,
b) a belsõ rendelkezés alapelvei,
c) az értelmezõ rendelkezések.
(2) A belsõ rendelkezésben minden esetben meg kell ha-

tározni annak személyi és tárgyi hatályát. Ha a belsõ ren-
delkezés szabályozási céljának megvalósításához a hatálya
alá nem vonható szervezet együttmûködése is szükséges,
akkor az a belsõ rendelkezés szövegében a szervezet veze-
tõje felé megfogalmazott felkérés alapján biztosítható.
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(3) A belsõ rendelkezés értelmezõ rendelkezéseket ak-
kor tartalmazhat,

a) ha az alkalmazásához egyes fogalmak kifejtése szük-
séges,

b) ha a fogalom jelentése eltér köznapi jelentésétõl, vagy
c) ha a fogalom jelentése nem egyértelmû.
(4) Az értelmezõ rendelkezésekben az egyes fogalma-

kat ábécé sorrendben kell szerepeltetni.

13. §

(1) A belsõ rendelkezések részletes rendelkezései tartal-
mazzák azokat a normatív szabályokat, amelyeket nem az
általános rendelkezések vagy a záró rendelkezések között
kell szerepeltetni.

(2) Ha a belsõ rendelkezéseket fejezetekre, illetve alcí-
mekre tagolják, azok címének ki kell fejeznie az abban
szereplõ rendelkezések tartalmát.

8. A belsõ rendelkezések záró rendelkezései

14. §

A belsõ rendelkezés záró rendelkezései a következõ fel-
sorolásnak megfelelõ sorrendben tartalmazhatják

a) a hatályba léptetõ rendelkezést,
b) az átmeneti rendelkezéseket,
c) a módosító rendelkezéseket,
d) a hatályon kívül helyezõ rendelkezéseket.

15. §

(1) A belsõ rendelkezésben meg kell határozni a hatály-
balépés idõpontját.

(2) A hatálybalépés idõpontját úgy kell meghatározni,
hogy elegendõ idõ álljon rendelkezésre az alkalmazásra
történõ felkészülésre.

(3) A belsõ rendelkezés a közzététele napján vagy azt
követõ valamely napon léphet hatályba. Kivételesen indo-
kolt, sürgõs esetben a hatálybalépés napja az aláírás napja-
ként is meghatározható azzal, hogy ebben az esetben a ki-
dolgozó honvédelmi szervezet vállalja, hogy a hatálybalé-
pés napján a belsõ rendelkezés az érintett honvédelmi szer-
vezetek részére megküldésre kerül.

(4) A hatálybalépés idõpontját a záró rendelkezések kö-
zött minden más rendelkezést megelõzõen külön pontban
kell szerepeltetni.

16. §

(1) A belsõ rendelkezésben átmeneti szabályokat akkor
kell alkotni, ha a belsõ rendelkezés szükségessé teszi a fo-

lyamatban lévõ ügyekben a belsõ rendelkezés szabályaitól
eltérõ szabályok alkalmazását, vagy a belsõ rendelkezésben
foglaltak bevezetéséhez szükséges teendõkrõl kell rendel-
kezni.

(2) Az átmeneti szabályokat a hatálybalépést követõen
külön pontban kell szerepeltetni.

17. §

A belsõ rendelkezésben más belsõ rendelkezést megvál-
toztatni csak a záró rendelkezések között szereplõ módosító
rendelkezéssel lehet.

18. §

Belsõ rendelkezésben csak belsõ rendelkezés, vagy an-
nak valamely rendelkezése helyezhetõ hatályon kívül.

9. A belsõ rendelkezések módosítása

19. §

(1) Belsõ rendelkezést az arra hatáskörrel rendelkezõ
személy belsõ rendelkezés kiadásával vagy a honvédelmi
miniszter utasítással módosíthat.

(2) Belsõ rendelkezés nem módosíthat jogszabályt és
közjogi szervezetszabályozó eszközt.

(3) Intézkedésben szakutasítás nem módosítható. Intéz-
kedésben más intézkedés csak akkor módosítható, ha an-
nak kiadására is ugyanaz a személy jogosult.

(4) Szakutasításban csak olyan szakutasítás vagy intéz-
kedés módosítható, amelynek kiadására is ugyanaz a sze-
mély jogosult.

(5) Nem módosítható a belsõ rendelkezés címe és meg-
jelölése, bevezetõ része, továbbá – ha a belsõ rendelkezés
már hatályba lépett – a hatálybalépést megállapító rendel-
kezés.

(6) A módosító honvédelmi miniszteri utasítás vagy bel-
sõ rendelkezés módosító rendelkezésének hatályon kívül
helyezése nem érinti a módosított rendelkezés hatályát.

20. §

(1) A kizárólag módosításokat tartalmazó belsõ rendel-
kezés csak a következõket tartalmazhatja:

a) bevezetõ rész,
b) módosító rendelkezések,
c) hatályon kívül helyezõ rendelkezések,
d) záró rendelkezések, ezen belül a következõ sorrend-

ben
da) hatályba léptetõ rendelkezések,
db) átmeneti rendelkezések.
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(2) A módosító belsõ rendelkezésben rendelkezni kell
arról, hogy a módosító belsõ rendelkezés a hatálybalépését
követõ napon hatályát veszti.

10. A belsõ rendelkezések hatályon kívül helyezése

21. §

(1) Belsõ rendelkezést hatályon kívül helyezni
a) honvédelmi miniszteri utasítással és belsõ rendelke-

zéssel,
b) a módosítandó belsõ rendelkezésben foglalt rendelke-

zést megjelölõ, annak helyébe lépését kimondó honvédelmi
miniszteri utasításba és belsõ rendelkezésbe foglalt rendel-
kezéssel
lehet.
(2) A belsõ rendelkezést hatályon kívül helyezõ honvédel-
mi miniszteri utasítás vagy belsõ rendelkezés hatályon kí-
vül helyezõ rendelkezésének hatályon kívül helyezése
nem eredményezi a korábban hatályon kívül helyezett bel-
sõ rendelkezés vagy az abban foglalt rendelkezés újbóli
hatályba lépését.
(3) A csak hatályon kívül helyezést tartalmazó belsõ ren-
delkezésben kizárólag a következõk szerepelhetnek:

a) bevezetõ rész,
b) hatályon kívül helyezõ rendelkezések,
c) záró rendelkezések, ezen belül a következõ sorrendben
ca) hatályba léptetõ rendelkezések,
cb) átmeneti rendelkezések.
(4) A hatályon kívül helyezést tartalmazó belsõ rendel-

kezésben rendelkezni kell arról, hogy a hatályon kívül he-
lyezést tartalmazó belsõ rendelkezés a hatályba lépését kö-
vetõ napon hatályát veszti.

(5) A hatályon kívül helyezés esetén is alkalmazni kell a
19. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottakat.

11. A belsõ rendelkezések elõkészítése

22. §

Belsõ rendelkezés elõkészítésére jogszabályban megha-
tározott esetekben, jogszabályi rendelkezések végrehajtá-
sa érdekében, valamint a belsõ rendelkezés kiadására jo-
gosult elöljáró, vezetõ írásbeli vagy szóbeli feladatszabása
esetén kerülhet sor.

23. §

(1) A belsõ rendelkezés tervezetét – a (2) bekezdésben
megfogalmazott kivétellel – az annak elõkészítéséért fele-
lõs véleményezésre megküldi a HM Jogi Fõosztályának (a
továbbiakban: HM JF) és a HM Tervezési és Koordinációs
Fõosztályának (a továbbiakban: HM TKF), továbbá min-

den olyan honvédelmi szervezetnek, amelynek feladatkö-
rét a belsõ rendelkezés érinti. A véleményeztetés a HM
JF-fel és a HM TKF-fel akkor sem mellõzhetõ, ha a belsõ
rendelkezés sürgõs kiadása szükséges.

(2) A honvédelmi szervezetek mûködési rendjének és a
személyi állomány mindennapi tevékenységének általános
rendezést igénylõ kérdéseit szabályozó belsõ rendelkezé-
sek tervezeteit kiadásuk elõtt a honvédelmi szervezet jogi
és igazgatási szolgálatának, valamint a feladatkörükben
érintett honvédelmi szervezeteknek kell véleményezésre
megküldeni.

(3) A honvédelmi szervezet feladatait, szervezeti felépí-
tését, belsõ mûködési rendjét és módját meghatározó Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzat elõkészítésére a honvédel-
mi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályza-
tairól szóló HM utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A belsõ rendelkezés egyeztetése során felmerült vé-
leménykülönbségeket egyeztetéssel kell megkísérelni tisz-
tázni. Ha az egyeztetés nem vezetett eredményre, az alá-
írásra történõ felterjesztésben jelezni kell a fennmaradt vé-
leménykülönbséget és az észrevétel el nem fogadásának
indokait.

(5) A belsõ rendelkezést az annak elõkészítéséért fele-
lõs szerv vezetõje terjeszti fel aláírásra az annak kiadására
hatáskörrel rendelkezõhöz. A HM közigazgatási államtit-
kára által kiadható belsõ rendelkezéseket a HM jogi és
igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkárán keresz-
tül kell felterjeszteni.

(6) A felterjesztésnek tartalmaznia kell
a) a belsõ rendelkezés céljáról, szakmai és jogi alapjá-

ról, szükségességérõl,
b) a belsõ rendelkezés költségkihatásáról,
c) a megvalósítás feltételeirõl, azok rendelkezésre állá-

sáról,
d) a belsõ rendelkezésben foglaltak végrehajtásának

esetleges akadályairól
szóló tájékoztatást.

24. §

Az aláírást követõen a belsõ rendelkezés 1 eredeti pél-
dányát elektronikusan meg kell küldeni

a) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság és az aláren-
delt katonai szervezetek esetében az MH Összhaderõnemi
Parancsnokság,

b) az a) pontba nem tartozó honvédelmi szervezetek
esetében a HM JF
mint nyilvántartó szervezet részére.

12. A belsõ rendelkezések tartalmi felülvizsgálata

25. §

(1) A belsõ rendelkezés kiadására hatáskörrel rendelke-
zõ az annak elõkészítéséért felelõs útján folyamatosan
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vizsgálja az általa kiadott belsõ rendelkezések hatályosu-
lását, a belsõ rendelkezésben szabályozott tárgykört érintõ
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök vál-
tozását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredményeként
a) az elavult, szükségtelen, kiüresedett, alkalmazhatat-

lan belsõ rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni,
b) a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó

eszközzel ellentétes belsõ rendelkezéseket módosítani kell
vagy hatályon kívül kell helyezni.

13. A belsõ rendelkezések értelmezése

26. §

(1) Belsõ rendelkezés állásfoglalásban történõ értelme-
zésére a kiadására hatáskörrel rendelkezõ jogosult. Az ál-
lásfoglalásnak tájékoztatásul – az Alkotmánybíróság
60/1992. (XI. 17. ) AB határozatra történõ hivatkozással –
tartalmaznia kell, hogy központi államigazgatási szerv
jogi iránymutatást, állásfoglalást hivatalosan nem jogosult
kiadni, ennek megfelelõen a témában kifejtett álláspont
szakmai véleménynek tekintendõ.

(2) Az állásfoglalás tervezetét a HM JF és az érintett
szervezetek véleményezik.

(3) Az állásfoglalás tervezetével kapcsolatos vélemény-
különbségeket egyeztetni kell. Az ezt követõen fennma-
radt véleménykülönbségekrõl a közigazgatási államtitkár
dönt. Ha a véleménykülönbség katonai szakkérdésben ma-
radt fenn, be kell szerezni a Honvéd Vezérkar fõnöke ál-
láspontját. A közigazgatási államtitkár és a Honvéd Vezér-
kar fõnöke közötti véleménykülönbségrõl a honvédelmi
miniszter dönt.

14. A belsõ rendelkezések közzététele

27. §

(1) Ha a belsõ rendelkezés közzététele a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII.
törvény 52. § (4) bekezdése alapján nem kötelezõ, akkor a
kiadására jogosult szakmai mérlegelés alapján dönthet,
hogy a belsõ rendelkezés, vagy csak annak címe kerüljön a
Honvédelmi Közlönyben közzétételre.

(2) A Honvédelmi Közlönyben nem, vagy nem teljes
terjedelemben közzétett belsõ rendelkezés esetében a ki-
adásra jogosult gondoskodik arról, hogy az érintettek an-
nak tartalmát a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg.

15. A miniszteri utasítás elõkészítésére vonatkozó
eltérõ rendelkezések

28. §

(1) A miniszteri utasítást (a továbbiakban: utasítás)
– terjedelmétõl, jellegétõl és tartalmától függõen – fejeze-
tekre, alcímekre, szakaszokra, bekezdésekre, valamint
szükség esetén pontokra és alpontokra lehet tagolni. A sza-
kaszokat arab számokkal és a § jellel, a bekezdést zárójel-
be tett arab számokkal, a pontokat és az alpontokat az ábé-
cé kisbetûivel és az ezt követõen közvetlenül tett zárójellel
kell jelölni.

(2) Az utasítás megjelölésének a kibocsátás évének szá-
mát követõen a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel
idõpontját kell tartalmaznia hónap, nap megjelöléssel.

(3) Az utasítás elõkészítése során a tervezet vélemé-
nyeztetését a HM JF folytatja le. Ettõl eltérni csak kivéte-
lesen indokolt esetekben lehet, azonban az utasítás aláírás-
ra történõ felterjesztése ilyen esetekben is a HM JF-en ke-
resztül történik. Ha a felterjesztés során nyilvánvalóvá vá-
lik, hogy a szakmai elõkészítõ által lefolytatott elõzetes
egyeztetés nem került megfelelõen lefolytatásra, a HM JF
az egyeztetés ismételt lefolytatására vagy kiegészítésére
intézkedhet.

(4) A HM TKF a (3) bekezdéstõl eltérõen a feladatkörébe
tartozó utasítások elõkészítését saját hatáskörben lefolytat-
hatja és az utasítást aláírásra felterjesztheti. Ezekben az ese-
tekben a felterjesztés során a HM jogi fõosztályvezetõ az
utasítást záradékkal látja el, amely szakterületét érintõen ki-
fejezi az utasítás aláírásával kapcsolatos álláspontját.

(5) Az utasítások értelmezését a HM Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatára figyelemmel megkeresés alapján a
HM JF is végezheti, állásfoglalásának kialakításához jo-
gosult a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály, va-
lamint az érintett szervezetek véleményét bekérni.

16. Záró rendelkezések

29. §

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

(2) Hatályát veszti
a) a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának

és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.)
HM utasítás,

b) a Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának és
a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasí-
tás módosításáról szóló 96/2010. (XI. 16.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
16/2012. (III. 1.) HM

u t a s í t á s a
a törvényességi felügyeleti szakellenõrzésrõl szóló

84/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján a törvényességi felügyeleti
szakellenõrzésrõl szóló 84/2011. (VII. 29.) HM utasítás
módosításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A törvényességi felügyeleti szakellenõrzésrõl szóló
84/2011. (VII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás)
1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, a HM Tábori Lelké-
szi Szolgálatra, valamint a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek).”

2. §

Az Utasítás 4. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(3) A 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott
törvényességi felügyeleti szakellenõrzéssel érintett honvé-
delmi szervezet megnevezését, az ellenõrzés tervezett idõ-

pontját és idõtartamát a HM IJKF fõosztályvezetõje meg-
jelenítteti – együttmûködve a HM Tervezési és Koordiná-
ciós Fõosztállyal – a HM éves munkatervében.

(4) A miniszter a (3) bekezdésben meghatározott, a HM
éves munkatervében szereplõ ellenõrzéseken felül is el-
rendelhet további törvényességi felügyeleti szakellenõr-
zést.

(5) A HM éves munkatervben jóváhagyott konkrét el-
lenõrzéseken felül a 2. § (1) bekezdés b)–e) pontjában
meghatározott törvényességi felügyeleti szakellenõrzés
elrendelésére – a miniszter átruházott jogkörében – a HM
közigazgatási államtitkár jogosult.

(6) Az elõre tervezett vagy a HM éves munkatervben
nem szereplõ konkrét törvényességi felügyeleti szakellen-
õrzésre a HM IJKF fõosztályvezetõje által készített vizs-
gálati programot a HM jogi és igazgatási ügyekért felelõs
helyettes államtitkára a HM közigazgatási államtitkára
– valamint a HVKF alárendeltségébe tartozó katonai szer-
vezet esetében a HVKF – útján a miniszter részére jóváha-
gyásra felterjeszti.”

3. §

Az Utasítás 4. § (9) bekezdésében az „a katonai ügyész-
ség” szövegrész helyébe az „az illetékes katonai ügyész”
szöveg lép.

4. §

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

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
8/2012. (HK 4.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a szárazföldi üzemanyagok és egyes szolgáltatások
üzemanyag-kártyára történõ vásárlásáról

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

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetekre, va-
lamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kato-
nai szervezeteire (a továbbiakban együtt: üzemeltetõ szer-
vezet) terjed ki.

2. Jelen intézkedés alkalmazásában hõerõgép a belsõ-
égésû motor vagy egyéb, a 2710 11 41, 2710 11 45, 2710
11 49 vámtarifaszámok (a továbbiakban: VTSZ) alá tarto-
zó motorbenzinek, a 2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49
VTSZ alá tartozó gázolajok, vagy a 3824 90 99 VTSZ alá
tartozó E85 és biodízel termékek elégetésével felszabadu-
ló energiát hasznosító berendezés által hajtott jármû, illet-
ve gép, ide nem értve a repülõeszközöket.

3. Üzemanyag-kártyával történõ ellátásra kizárólag a
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban:
HM FHH) által, beszerzési eljárás útján biztosított üzem-
anyag-kártyát lehet igénybe venni.

4. A tárgyévre tervezett üzemanyag-kártyával történõ
hajtóanyag beszerzéseket az MH Veszélyesanyag Ellátó
Központ (a továbbiakban: MH VEK) a részére biztosított
központi költségvetési elõirányzat terhére tervezi, amelyet
a tárgyévre vonatkozó erõforrás tervekben, továbbá az
Éves Beszerzési Tervében szerepeltet. A tervezés során
külön sorban kell szerepeltetni a belföldi és a külföldi haj-

tóanyag-ellátásra beszerzendõ üzemanyag-kártyákra vo-
natkozó összegeket és eljárásokat.

5. Az üzemeltetõ szervezetek a 24-es anyagnemre elõ-
irányzatot nem terveznek.

6. Az üzemanyag-kártyával ellátott hõerõgépek egya-
zon menetlevélre végrehajthatnak honvédségi belsõ, vala-
mint bel-, illetve külföldi polgári töltõállomáson is hajtó-
anyag utántöltést.

7. Az üzemeltetõ szervezet az üzemanyag-kártyával
útba indított hõerõgépek menetleveleit, illetve üzemóra-
lapjait lehetõség szerint úgy állítja ki, hogy azok érvényes-
sége a naptári hónap, illetve a tárgyév utolsó napján ne
nyúljanak túl.

8. Üzemanyag-kártya terhére 95-ös oktánszámú autó-
benzint, illetve normál minõségû gázolajat kell vásárolni.
Azon hõerõgépekbe, amelyeket az 1. melléklet tartalmaz,
95-nél magasabb oktánszámú autóbenzint, vagy emelt mi-
nõségû gázolajat kell feltölteni. Azon hõerõgépek eseté-
ben, amelyeket az 1. melléklet nem tartalmaz, de üzemel-
tetési utasításában 95-nél magasabb oktánszámú autóben-
zin feltöltése van elõírva, vagy üzemeltetésükhöz vala-
mely okból emelt minõségû gázolaj javasolt, a HM FHH
javaslata alapján a HM védelemgazdaságért felelõs helyet-
tes államtitkár egyedileg engedélyezi a 95 oktánszámtól
eltérõ autóbenzin, vagy emelt minõségû gázolaj feltölté-
sét.

9. Az üzemanyag-kártyás ellátás az érvényben lévõ
szerzõdések függvényében történhet:

a) állandó használatra kiadott, kizárólag belföldi után-
töltésre jogosító üzemanyag kártyával (a továbbiakban:
belföldi üzemanyag-kártya),

b) ideiglenes használatra kiadott, kizárólag külföldi
utántöltésre jogosító üzemanyag kártyával (a továbbiak-
ban: külföldi üzemanyag-kártya),

c) állandó használatra kiadott, belföldi és külföldi után-
töltésre egyaránt jogosító üzemanyag kártyával (a további-
akban: kombinált üzemanyag-kártya), vagy állandó hasz-
nálatra egyidejûleg kiadott belföldi üzemanyag-kártyával
és külföldi üzemanyag-kártyával.

10. Kombinált üzemanyag-kártya, illetve külföldi
üzemanyag-kártya állandó használatra történõ kiadásra ki-
zárólag a 38. pont a) alpontjában meghatározott, valamit a
Honvéd Vezérkar fõnöke, a Honvéd Vezérkar fõnök-he-
lyettese, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-
biakban: MH ÖHP) parancsnoka, és az MH ÖHP törzsfõ-
nöke részére rendelkezésre álló hõerõgépekhez biztosítha-
tó. Egy hõerõgéphez egy idõben legfeljebb csak egy bel-
földi üzemanyag-kártyát és egy külföldi üzemanyag-kár-
tyát, vagy egy kombinált üzemanyag-kártyát lehet kiadni.
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2. Az üzemanyag-kártyák igénylési rendje

11. Az üzemanyag-kártyával történõ ellátás érdekében
az üzemeltetõ szervezetek igényeiket a szolgálati út betar-
tásával, a belföldi üzemanyag-kártyákra és a külföldi
üzemanyag-kártyákra külön-külön, a 2. melléklet szerinti
felszámítási kimutatás alapján – a tárgyévet megelõzõ év
november 5-ig írott és elektronikus formában a HM FHH
részére küldik meg. Az MH Támogató Dandár (a további-
akban: MH TD) és az MH Altiszti Akadémia (a továbbiak-
ban: MH AA), valamint a nem az MH ÖHP alárendeltsé-
gébe, illetve logisztikai utaltsági rendjébe tartozó üzemel-
tetõ szervezetek igényeiket az MH ÖHP egyidejû tájékoz-
tatása mellett közvetlenül a HM FHH részére küldik meg.

12. Az üzemanyag-kártya igények jogosságát a HM
FHH megvizsgálja, amelynek eredményérõl november
25-ig küld tájékoztatást az MH ÖHP részére. Az MH ÖHP
a HM FHH tájékoztatója alapján december 3-ig kiértesíti
az üzemeltetõ szervezeteket a döntésrõl. Az MH TD és az
MH AA igényeinek bírálatát a HM FHH az MH ÖHP egy-
idejû tájékoztatása mellett közvetlenül küldi meg az MH
TD és az MH AA részére. A nem az MH ÖHP alárendelt-
ségébe, illetve logisztikai utaltsági rendjébe tartozó üze-
meltetõ szervezeteket a HM FHH közvetlenül értesíti ki
igényeik elbírálásának eredményérõl.

13. Az igény jóváhagyását követõen a HM FHH a
3. pontban szereplõ beszerzési eljárás nyertes ajánlattevõ-
jével (a továbbiakban: kártyakibocsátó) történõ szerzõdés-
kötést követõ 10 munkanapon belül, több éves szerzõdés
esetén a tárgyévet megelõzõ év december 10-ig megigény-
li az üzemanyag-kártyákat. A kártyakibocsátó az elkészí-
tett üzemanyag-kártyákat közvetlenül a HM FHH részére
adja ki, amely kiértesíti az üzemeltetõ szervezeteket az
üzemanyag-kártyák átvételének idõpontjáról. Az üzemel-
tetõ szervezet parancsnoka az üzemanyag-kártyákat átve-
võ személyt az üzemanyag-kártyák átvételére vonatkozó
írásbeli meghatalmazással látja el, amely két példányban
készül. A meghatalmazás 1. példányát a HM FHH gyûjt-
õzi. A HM FHH a kiadott üzemanyag-kártyákról a kiadást
követõ 3 munkanapon belül tájékoztatja az MH VEK-et,
mely tájékoztató tartalmazza a hõerõgép egyedi azonosí-
tót, a kártya számát, valamint az átvevõ üzemeltetõ szerve-
zet megnevezését.

14. Olyan hõerõgépek esetében, amelyek a felszámítási
kimutatásban nem szerepelnek, de üzemanyag-kártyával
történõ ellátásuk indokolt, – így különösen az év közben
átvett hõerõgépek – az üzemeltetõ szervezetek egyedileg
terjesztik fel kártya igényeiket a 11. pontban meghatáro-
zott módon, kiegészítve azt az átadó szervezet megnevezé-
sének feltüntetésével.

15. Az üzemeltetõ szervezet állományából év közben
kikerülõ hõerõgép esetében az üzemeltetõ szervezet az
üzemanyag-kártyát a hõerõgép átadásától számított 5
munkanapon belül a HM FHH-hoz leadja, amely kezde-

ményezi a leadott kártya érvénytelenítését és eljuttatja azt
a kártyakibocsátóhoz. Abban az esetben, ha az ilyen hõ-
erõgép az új szervezetnél is jogosult lesz üzemanyag-kár-
tyával történõ ellátásra, a HM FHH az üzemanyag-kártyát
nem érvényteleníti, hanem a kártyakibocsátónál kezdemé-
nyezi az adott üzemanyag-kártyához tartozó költséghely
módosítását. A leadott és érvénytelenített üzemanyag-kár-
tyákról, továbbá a más üzemeltetõ szervezethez átadott
üzemanyag-kártyákról a HM FHH a 13. pontban elrendelt
tájékoztatót küldi az MH VEK részére.

3. Az üzemanyag-kártyára vásárolt termékek,
szolgáltatások elszámolása

16. Az üzemanyag-kártya terhére beszerzett hajtóanya-
gok mennyisége az üzemeltetõ szervezet éves hajtóanyag
fogyasztási keretét terheli. A gépi autómosás szolgáltatás-
ra fordított összeg nem haladhatja meg a tárgyévre az üze-
meltetõ szervezet részére üzemanyag-kártyás vásárlásra
jóváhagyott keret 10%-át.

17. Az MH ÖHP a jóváhagyott költségvetési elõirány-
zatok alapján a belföldi üzemanyag-kártyákra és a külföldi
üzemanyag-kártyákra külön-külön egy összegben határoz-
za meg az MH ÖHP alárendeltségébe, illetve logisztikai
utaltsági rendjébe tartozó üzemeltetõ szervezetek részére a
tárgyévben üzemanyagok és szolgáltatások vásárlására
fordítható keretösszeget. A rendelkezésre álló keretet az
MH ÖHP osztja el az alárendeltségébe és logisztikai utalt-
ságába tartozó üzemeltetõ szervezetek között, amelyrõl tá-
jékoztatja az üzemeltetõ szervezeteket és az MH VEK-et.
Az üzemeltetõ szervezet a részére jóváhagyott keretet nem
lépheti túl. Az így elosztott keretek között az MH ÖHP év
közben átcsoportosításokat hajthat végre az egyes üzemel-
tetõ szervezetek között az MH VEK egyidejû tájékoztatása
mellett. A nem az MH ÖHP alárendeltségébe, illetve lo-
gisztikai utaltsági rendjébe tartozó üzemeltetõ szervezetek
részére szintén az MH ÖHP határozza meg a tárgyévben
üzemanyagok és szolgáltatások vásárlására fordítható ke-
retösszeget, amelyrõl az MH VEK-et tájékoztatja.

18. A tárgyévre a belföldi és külföldi üzemanyag-kár-
tyákra jóváhagyott kereteket a szeptemberi felhasználási
adatok figyelembevételével az MH ÖHP felülvizsgálja, és
szükség szerint a költségvetési elõirányzatok erejéig korri-
gálja.

19. Az MH VEK a tárgynegyedév végén egyezteti a ke-
ret-felhasználást valamennyi üzemanyag-kártyával ellá-
tott üzemeltetõ szervezetettel, majd valamennyi üzemelte-
tõ szervezet vonatkozásában az üzemanyag-kártyákra tör-
tént elõirányzat-felhasználásokról a tárgynegyedévet kö-
vetõ hónap 15-ig jelentést terjeszt fel az MH ÖHP részére
üzemeltetõ szervezet, valamint belföldi és külföldi üzem-
anyag-kártya bontásban.
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20. Az MH VEK a szolgálati út betartásával 5 munka-
napon belül értesíti azon üzemeltetõ szervezetet, amely a
tárgyévre biztosított üzemanyag-kártyás keret 85 %-át fel-
használta.

21. Az MH VEK mind a belföldi üzemanyag-kártyákra,
mind a külföldi üzemanyag-kártyákra vásárolt termékeket
és szolgáltatásokat tartalmazó számlákat a vonatkozó
pénzügyi szabályoknak megfelelõen, a hajtó- és kenõ-
anyagokat a „hajtó és kenõanyag beszerzés 5462”, a fagy-
álló hûtõfolyadékot és a szélvédõmosó folyadékot az
„egyéb anyagok 549295”, a gépi mosatást az „egyéb más
jellegû szolgáltatás 55229999” fõkönyvi számlaszámra
biztosított költségvetési elõirányzat terhére egyenlíti ki.
Az MH VEK a számlákat minden esetben a tárgyévre jó-
váhagyott elõirányzatok terhére egyenlíti ki, függetlenül a
számla kiállításának és fizetési határidejének idõpontjától.

22. Az MH VEK a következõ évben esedékes tárgyévi
hajtóanyag feltöltés kifizetéseket az év végi beszámolóban
kötelezettségvállalással terhelt tételként szerepelteti.

4. Az üzemanyag-kártyák alkalmazásának szabályai

23. Üzemanyag-kártya terhére vásárolt hajtóanyagot
kizárólag azon hõerõgépbe, és kizárólag annak hajtóanyag
tartályába lehet tölteni, amely egyedi azonosítóját az
üzemanyag-kártya tartalmazza, vagy amely hõerõgép
adott igénybevételéhez az egyedi azonosítót nem tartalma-
zó üzemanyag-kártya kiadásra került. Az üzemanyag-kár-
tya terhére vásárolt hajtóanyag a 41. pont d) alpontjában
meghatározottak kivételével kannába, hordóba, egyéb
edénybe nem tölthetõ. Az üzemanyag-kártya terhére vásá-
rolt gépjármûmosás szolgáltatás kizárólag azon hõerõgép
mosatására vehetõ igénybe, amely egyedi azonosítóját a
kártya tartalmazza, vagy amely hõerõgép adott igénybevé-
teléhez az egyedi azonosítót nem tartalmazó üzem-
anyag-kártya kiadásra került. A megvásárolt gépjármûmo-
sás szolgáltatást a vásárlást követõen azonnal igénybe kell
venni. A külföldi üzemanyag-kártya terhére vásárolt, a 66.
pont b)–f) alpontjaiban felsorolt termékeket és szolgálta-
tást az MH tulajdonát képezõ olyan hõerõgépbe kell feltöl-
teni, vagy olyan hõerõgép mosatására kell igénybe venni,
amely adott igénybevételéhez a külföldi üzemanyag-kár-
tyát kiadták. A 66. pont b)–e) alpontjaiban felsorolt termé-
kek azon része, amely a külföldi igénybevétel során nem
került felhasználásra, az igénybevétel befejeztével az üze-
meltetõ szervezet üzemanyag szolgálatához kerülnek le-
adásra. A 66. pont f) alpontjában szereplõ gépjármûmosás
szolgáltatást a megvásárlást követõen azonnal igénybe
kell venni.

24. A hõerõgép kezelõje nem veheti igénybe a 3. pont
alapján biztosított üzemanyag-kártya terhére a kártyakibo-
csátó által nyújtott, vagy elfogadott különféle kedvezmé-

nyeket, így különösen pontgyûjtõ akciókat, ajándéktár-
gyakat, kedvezményes vásárlási lehetõségeket.

25. A hõerõgép kezelõje a vásárlás megkezdése elõtt
meggyõzõdik arról, hogy olyan töltõállomáson kíván vá-
sárolni, amely az adott üzemanyag-kártyát elfogadja, és
csak ezt követõen hajtja végre az eszköz utántöltését.

26. A hõerõgép kezelõje a töltõállomáson kapott érté-
kesítési bizonylat számát, valamint az átvett üzemanyag
mennyiségét a bizonylattal megegyezõen beírja a menetle-
vél „üzemanyag elszámolás” szelvénye „hajtóanyag fo-
gyasztás útközben” rovatába, vagy az üzemóralap „üze-
melés alatt felvételezve” rovatába és aláírásával igazolja a
feltöltést. A hõerõgép kezelõje a kapott értékesítési bi-
zonylatra felvezeti a gépjármû menetlevél, vagy az üzem-
óralap számát. A 41. pont b) és c) alpontjai szerinti kártyák
alkalmazása esetén a hõerõgép kezelõje az értékesítési bi-
zonylatra felvezeti az eszköz egyedi azonosítóját. Az
igénybevétel befejezését követõen az értékesítési bizony-
lat a gépjármû menetlevéllel, vagy üzemóra lappal együtt
leadásra kerül, azok a továbbiakban a menetlevél, vagy
üzemóralap üzemanyag elszámolási szelvényének mellék-
letét képezik.

27. Az értékesítési bizonylatnak minden esetben tartal-
maznia kell a vásárolt hajtóanyag megnevezését, mennyi-
ségét, ellenértékét, valamint a kilométeróra állását.

28. Az üzemeltetõ szervezetek az üzemanyag-kártyára
történõ hajtóanyag-felhasználásokról külön Üzemanyag
Feltöltési és Kiadási Kimutatást (a továbbiakban: ÜFKK)
vezetnek „belföldi üzemanyag-kártya”, illetve „külföldi
üzemanyag-kártya” felirattal, amelyen rögzítik az egy me-
netlevélre összesen felvételezett üzemanyag mennyiséget.
Az ÜFKK-t az üzemeltetõ szervezet az igénybevételeknek
megfelelõen, de legalább havonta lezárja, és mellékletként
csatolja hozzá a gépjármû menetlevelek, és üzemóra lapok
Üzemanyag-elszámolás szelvényét az eredeti értékesítési
bizonylatokkal és részletes nyugtákkal együtt. Egyazon
menetlevélen, illetve üzemóra lapon szereplõ honvédségi
belsõ töltõállomáson és üzemanyag-kártya terhére végre-
hajtott utántöltés esetében a honvédségi belsõ töltõállomá-
son végrehajtott üzemanyag feltöltés a töltõállomáson ép-
pen érvényes ÜFKK-ra, az üzemanyag-kártya terhére vég-
rehajtott feltöltés pedig a megfelelõ üzemanyag-kártyák-
hoz felfektetett ÜFKK-ra kerül felvezetésre. Ilyen esetek-
ben a honvédségi belsõ töltõállomáson vezetett
ÜFKK-hoz a menetlevél, vagy üzemóra lap üzemanyag
szelvénye, az üzemanyag-kártya terhére végrehajtott haj-
tóanyag utántöltésekhez felfektetett ÜFKK-hoz pedig az
üzemanyag-kártyára történõ vásárláskor kapott értékesíté-
si bizonylat kerül mellékletként.

29. A kártyakibocsátó által a HM FHH részére elektro-
nikus úton megküldött havi kártyaforgalmi kimutatást a
HM FHH 1 munkanapon belül továbbítja az MH VEK ré-
szére, amely azt 2 munkanapon belül megküldi az üzemel-
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tetõ szervezetek részére. Az üzemeltetõ szervezetek az
adatok vizsgálatát követõen elektronikus formában továb-
bi 3 munkanapon belül megküldik a teljesítés-igazolást az
MH VEK részére. A teljesítésigazolás tartalmazza a kár-
tyaforgalmi kimutatás adatainak valódiságát igazoló szö-
veget, továbbá, amennyiben ilyen elõfordul, a hibás, jogta-
lan, vagy kettõzött tételek felsorolását.

30. A kártyaforgalmi kimutatás és az üzemeltetõ szer-
vezet adatai közötti eltérés esetén az üzemeltetõ szervezet
haladéktalanul elektronikusan és telefax útján jelentést ter-
jeszt fel az MH VEK részére, amelyben tételesen leírja az
eltéréseket, így különösen a hõerõgép egyedi azonosítóját,
az utántöltés idõpontját, helyét, a vásárolt termék mennyi-
ségét, hajtóanyag, illetve szolgáltatás fajtáját. Az eltérés
okát a továbbiakban az MH VEK az üzemeltetõ szervezet
bevonásával tisztázza a kártyakibocsátóval.

31. A kártyakibocsátó az értékesített anyagokról és
szolgáltatásokról havonta állít ki számlát, amelyet a szer-
zõdésben meghatározott határidõig közvetlenül az MH
VEK részére küld meg. Az MH VEK a belsõ rendelkezése-
inek megfelelõen az üzemeltetõ szervezetek által megkül-
dött teljesítésigazolások alapján az üzemanyag-kártyára
vásárolt termékeket bevételezi, majd Eszköz utalványon
kiterheli az üzemeltetõ szervezetekre. Az üzemeltetõ szer-
vezetek az MH VEK utalványán szereplõ mennyiségeket
bevételezik, és a 28. pont szerint felfektetett ÜFKK alap-
ján kiadásba helyezik.

32. Az MH VEK a számlát a hatályos szabályozók és a
kártyakibocsátóval kötött szerzõdés rendelkezései szerint
egyenlíti ki.

33. A nyilvántartásokban a bevételezés alapját az érté-
kesítési bizonylaton és a havonta a kártyakibocsátó által a
HM FHH részére megküldött kimutatáson szereplõ
mennyiség képezi.

34. Bármely honvédségi szervezetnek felróható mulasz-
tásból adódó, a kártyakibocsátó által támasztott késedel-
mi-kamat követelés esetén a mulasztó személlyel szemben a
szervezet vezetõje intézkedik káreljárás lefolytatására.

5. Az üzemanyag-kártyák nyilvántartása

35. Az üzemanyag szakterület illetékese, vagy a kár-
tyák kezelésére parancsban kijelölt személy az ügyviteli
szerv által nyilvántartásba vett okmányban tartja nyilván a
HM FHH-tól átvett üzemanyag-kártyákat, valamint a kár-
tya-átadásokat. A nyilvántartás tartalmazza legalább a kár-
tyakibocsátó megnevezését, a kártya számát, típusát és ér-
vényességi idejét, a kiadást elrendelõ parancs számát, az
átadás és a visszavétel idejét, az átvevõ személy nevét,
rendfokozatát, beosztását, aláírását és annak a hõerõgép-
nek a típusát, egyedi azonosítóját, amely üzemanyag-ellá-
tására a kártya kiadásra került.

6. A belföldi üzemanyag-kártyával történõ
hajtóanyag ellátás különös szabályai

36. A hajtóanyag feltöltéseket és a hõerõgépek mosását
elsõdlegesen az MH saját töltõállomás hálózatában, és
gépjármûmosó-létesítményeiben kell végrehajtani.

37. Készpénzzel történõ belföldi hajtóanyag vásárlás
nem engedélyezett.

38. Belföldi üzemanyag-kártya csak az alábbi hõerõgé-
pekhez biztosítható:

a) az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köz-
tisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok felté-
teleirõl szóló 192/2010 (VI. 4.) Korm. rendelet (a további-
akban: 192/2010. Korm. Rend.) 9. § (1)–(2) bekezdésében
meghatározott személyek számára biztosított gépjármû-
vekhez,

b) a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és
munkahely közötti utazásra történõ használatának szabá-
lyozásáról szóló 112/2010 (XII. 29.) HM utasítás alapján
biztosított gépjármûvekhez, amennyiben a munkahelyen,
vagy annak 5 kilométeres körzetében nincs elérhetõ hon-
védségi üzemanyag-töltõ állomás,

c) a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében
beszerzett gépjármûvekhez,

d) az MH Honvédkórház állományába tartozó men-
tõ-gépjármûvekhez,

e) az emelt minõségû autóbenzint fogyasztó gépjármû-
vekhez,

f) azon üzemeltetõ szervezet hõerõgépeihez, amely
10 kilométeres körzetében nincs elérhetõ honvédségi
üzemanyag-töltõ állomás.

g) a természetbeni üzemanyag-ellátási rendbe nem utalt
egyes szervezetek beépített, nem önjáró hõerõgépei ellátá-
sához kannába, illetve hordóba történõ gázolaj vásárlására,

h) a tûzszerész járõr gépjármûvei részére.

39. Az üzemeltetõ szervezet parancsnoka, vezetõje
évente a HM FHH jóváhagyását követõen típus és egyedi
azonosító szerint parancsban határozza meg azokat a hõ-
erõgépeket, amelyek belföldi üzemanyag-kártyával kerül-
nek ellátásra.

40. A belföldi üzemanyag-kártyák terhére kizárólag az
adott hajtóanyag és gépi autómosás szolgáltatás vásárolha-
tó. A belföldi üzemanyag-kártya hajtóanyag és gépjármû-
mosás szolgáltatáson kívül, így különösen kenõanyag,
SHOP termékek, egyéb szolgáltatás vásárlására nem vehe-
tõ igénybe.

41. Az üzemeltetõ szervezetek a HM FHH által a kár-
tyakibocsátóval kötött szerzõdés tartalmának függvényé-
ben az alábbi belföldi üzemanyag-kártyákat igényelhetik:

a) adott forgalmi rendszámra, PIN kóddal, a gép-
jármû üzemanyagtartályába történõ meghatározott típusú
hajtóanyag feltöltésre és gépi autómosásra,
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b) forgalmi rendszám nélkül, PIN kóddal, a gépjár-
mû üzemanyagtartályába történõ bármely típusú hajtó-
anyag feltöltésre és gépi autómosásra,

c) forgalmi rendszám nélkül, PIN kóddal, kizáró-
lag gépi autómosásra

d) egyedi azonosító nélkül, PIN kóddal, kannába,
illetve hordóba töltött gázolaj vásárlására jogosító kártya
(a továbbiakban: hordós kártya).

42. A hõerõgépek ellátása érdekében elsõsorban a
41. pont a) alpontja szerinti kártya igényelhetõ. A 41. pont
b) és c) alpontjai szerinti kártyák (a továbbiakban együtt:
garázskártya) az üzemeltetõ szervezet parancsnokának
(vezetõjének) javaslata alapján, indokolt esetben, korláto-
zott számban igényelhetõek és eseti kiadásukra az üzemel-
tetõ szervezet parancsnoka, vezetõje intézkedik.

43. A hõerõgép kezelõje a garázskártyát minden igény-
bevétel befejezését követõen leadja az üzemanyag szakte-
rület illetékesének, vagy a kártyák kezelésére parancsban
kijelölt személynek.

44. A belföldi üzemanyag-kártyák igénylésekor a
2. melléklet szerinti felszámítási kimutatásban külön soron
kell szerepeltetni a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
kihelyezett biztonsági tisztjei által végzett tevékenység
biztosításával kapcsolatos üzemanyag-kártya igényeket.

7. MOL SILVER belföldi üzemanyag-kártya

45. A közbeszerzési eljárás keretében létrejött szerzõ-
dés alapján a 38. pontban foglalt hõerõgépek belföldi
üzemanyag-kártyával történõ ellátása 2010. december
22-tõl a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság (a továbbiakban: MOL) által kibocsá-
tott MOL SILVER termékkódos üzemanyag-kártyákkal (a
továbbiakban: MOL SILVER kártya) történik.

46. MOL SILVER kártyát csak a Magyarország terüle-
tén mûködõ MOL üzemanyag-töltõ állomásokon lehet, ki-
zárólag a 8. pontban meghatározott hajtóanyagok és autó-
mosás szolgáltatás vásárlására használni. Külföldön mû-
ködõ MOL töltõállomások a MOL SILVER kártyát nem
fogadják el.

47. A MOL virtuális kártyaközpont hozzáférési jogo-
sultsággal a HM FHH rendelkezik.

48. A 45. pont szerinti szerzõdés értelmében, amennyi-
ben a MOL töltõállomás kezelõje nem honvédségi hõerõ-
gépbe, illetve nem annak hajtóanyag tartályába végrehaj-
tott hajtóanyagtöltést tapasztal, a kitöltött hajtóanyag el-
lenértének kiegyenlítésére a MOL SILVER kártyát nem
fogadja el, amelyet egyidejûleg bevon.

49. A hordós-kártyák terhére, amelyek 9HMFHH
szám-betûkombinációt és egy vagy két karakter arab szám
azonosítót tartalmaznak kizárólag honvédségi 200 literes

acélhordóba, vagy honvédségi 20 literes üzemanyag kan-
nába lehet, kizárólag gázolajat vásárolni.

50. MOL SILVER kártya terhére az alábbi hajtóanya-
gokat kell utántölteni:

a) MOL 95 benzin
b) MOL Diesel gázolaj.

51. MOL SILVER kártya terhére a 8. pont szerinti,
emelt minõségû hajtóanyagot igénylõ eszközökbe az aláb-
bi hajtóanyagokat kell utántölteni:

a) MOL EVO NEO autóbenzin, 99 oktánszámú
b) MOL EVO Diesel, emelt minõségû gázolaj.

52. A MOL SILVER kártya elõlapon található adatok
jelentését a 3. melléklet tartalmazza.

53. A HM FHH az üzemeltetõ szervezetek részére biz-
tosított hitelkeretet egy összegben adja meg a MOL felé.

54. A MOL SILVER kártyához tartozó PIN kód a kár-
tyával egy helyen nem tartható, a kártyára, vagy annak tok-
jára nem írható rá. Amennyiben ilyen MOL SILVER kár-
tyával találkozik a töltõállomás kezelõ, akkor azt – a
45. pont szerinti szerzõdés értelmében – azonnali hatállyal
bevonja. Ebben az esetben a végrehajtott üzemanyag fel-
töltést a bevont MOL SILVER kártya terhére nem lehet ki-
egyenlíteni.

55. A hõerõgép kezelõje az utántöltés végrehajtása után
a kártyát átnyújtja a töltõállomás pénztárosának, és ekkor
közli, ha gépjármûmosás szolgáltatást is igénybe kíván
venni. A tranzakció során a hõerõgép kezelõ bediktálja a
hõerõgép kilométeróra állását, a terminálon megadja a kár-
tyához tartozó PIN- kódot, majd jóváhagyja a feltöltött
hajtóanyag és az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét.
A terminál a tranzakció befejezéseként kinyomtatja az ér-
tékesítési bizonylatot. A hõerõgép kezelõ az értékesítési
bizonylat mindkét példányát az áru átvételének és a bi-
zonylaton szereplõ adatok valódiságának igazolásaként
aláírja, a vevõi példányt átveszi és a továbbiakban a
26. pontban leírtak szerint jár el.

56. MOL SILVER kártya meghibásodása esetén, vagy
ha a töltõállomás terminál nem mûködik, a hõerõgép keze-
lõ kezdeményezi a töltõállomás kezelõnél az úgynevezett
kézi töltési engedély megkérését. Az engedélyezést köve-
tõen a töltõállomás pénztárosa kézi kártyakezelõ gépen ér-
vényesíti a MOL SILVER kártyát és kiadja a vásárlásról
szóló bizonylatot. A továbbiakban a hõerõgép kezelõ a
26. pontban meghatározottak szerint jár el.

57. Amennyiben a töltõállomás-kezelõ az 56. pontban
foglaltak során nem mûködik együtt, akkor a hõerõgép ke-
zelõ közvetlenül, vagy az üzemeltetõ szervezet üzem-
anyag szolgálatán keresztül felveszi a kapcsolatot a HM
FHH munkatársával a 06-30/815-09-14 telefonszámon.
A HM FHH munkatársa intézkedik a MOL felé a MOL
SILVER kártya elfogadása érdekében. A hõerõgép kezelõ
ilyen esetekben az átvett hajtóanyag, illetve szolgáltatás
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ellenértékét készpénzzel nem egyenlíti ki, de az ellenérték
rendezéséig nem hagyja el a töltõállomást. Az ellenérték
rendezése érdekében megvárja a HM FHH munkatársának
utasítását és annak megfelelõen jár el. A hõerõgép kezelõ a
történteket a Vásárlók Könyvébe bejegyzi.

58. Amennyiben az 53. pontban említett hitelkeret túl-
lépésére a töltõállomáson üzemanyag feltöltésnél derül
fény, a hõerõgép kezelõ az üzemeltetõ szervezet üzem-
anyag szolgálatán keresztül, vagy közvetlenül jelzi a prob-
lémát a HM FHH munkatársa részére az 57. pontban meg-
határozott telefonszámok egyikén. A HM FHH munkatár-
sa a MOL felé intézkedik a hitelkeret azonnali megemelé-
sérõl. A hõerõgép kezelõ ilyen esetben megvárja a hitelke-
ret megemelését, és azután a MOL SILVER kártyával ki-
egyenlíti az átvett hajtóanyag, illetve szolgáltatás ellenér-
tékét.

59. A MOL SILVER kártyára vásárolt hajtóanyagok és
szolgáltatások ellenértékét tartalmazó, az MH VEK, mint
költségviselõ nevére kiállított számlát a MOL – a 45. pont
szerinti szerzõdés értelmében – minden hónap 4-ig meg-
küldi az MH VEK részére.

60. Az üzemeltetõ szervezet a MOL SILVER kártyára
vásárolt hajtóanyagokat a 4. mellékletben meghatározott
megnevezésekkel és Honvédségi Egységes Termékkódo-
kon (a továbbiakban: HETK) vezeti át a nyilvántartáso-
kon.

8. MOL SILVER kártya letiltása

61. A MOL SILVER kártya elvesztése, ellopása, vagy
illetéktelen személyhez jutása esetén a hõerõgép kezelõ
azonnal értesíti az üzemeltetõ szervezetet, amely haladék-
talanul intézkedik a kártya letiltására a MOL vevõszolgá-
lat 06-40-202-202 telefonszámon az 1 – 1 menüpont alatt.
Az üzemeltetõ szervezet a letiltott kártyákról legkésõbb a
letiltást követõ munkanapon a kártya adatait, a letiltást ki-
váltó körülmények rövid leírását, így különösen az elvesz-
tés feltételezett idõpontját, helyét, az elvesztés észlelésé-
nek idõpontját, valamint a tett intézkedések idõpontját és
leírását tartalmazó jelentést küld a HM FHH részére.

9. A külföldi üzemanyag-kártyával történõ
hajtóanyag ellátás különös szabályai

62. Valamely üzemeltetõ szervezet állományába tarto-
zó hõerõgép Magyarország területén kívüli igénybevétele
során üzemanyag ellátásra kizárólag a 3. pontban megha-
tározott módon biztosított külföldi üzemanyag-kártyát le-
het alkalmazni.

63. Az üzemeltetõ szervezet parancsnoka, vezetõje az
igénybevétel elrendelésekor parancsban rögzíti a hõerõ-
gép külföldi üzemanyag-kártyával történõ ellátását. A pa-

rancsban rögzíteni kell a feladat megnevezését, idõtarta-
mát, az igénybevétel során érintett országokat, az átvevõ
nevét, rendfokozatát, a külföldi üzemanyag-kártyával ellá-
tandó hõerõgép típusát, egyedi azonosítóját, és a külföldi
üzemanyag-kártya számát. Az igénybevétel befejeztével a
külföldi üzemanyag-kártyát az üzemanyag szakterület ille-
tékese, vagy kártyák kezelésére parancsban kijelölt sze-
mély részére le kell adni.

64. A 192/2010. Korm. rendelet 9. § (1)–(2) bekezdésé-
ben meghatározott személyek számára biztosított gépjár-
mûvekhez, továbbá a Honvéd Vezérkar fõnöke, a Honvéd
Vezérkar fõnök-helyettese, az MH ÖHP parancsnoka, és
az MH ÖHP törzsfõnöke részére kiadott külföldi üzem-
anyag-kártyát a kártyakibocsátóval a 3. pontban meghatá-
rozott módon létrejött szerzõdés és a külföldi üzem-
anyag-kártya érvényességi idején belül nem kell leadni az
üzemanyag szolgálat részére.

65. Az üzemanyag szolgálat a külföldi üzemanyag-kár-
tya kiadásakor minden alkalommal ismerteti annak hasz-
nálatával kapcsolatos szabályokat az azt átvevõ személlyel
és biztosítja számára a kártyaelfogadó töltõállomások
jegyzékét. A kártyahasználat szabályainak ismeretét és a
jegyzék átvételét az átvevõ aláírásával igazolja.

66. Külföldi üzemanyag-kártya kizárólag az alábbi ter-
mékek és szolgáltatás vásárlására vehetõ igénybe:

a) hajtóanyag a 8. pontban meghatározottak szerint,
b) AdBlue adalék,
c) az eszközhöz elõírt minõségû és viszkozitási fokoza-

tú motor- és hajtómûolaj,
d) az eszközhöz elõírt minõségû hûtõfolyadék,
e) évszaknak megfelelõ minõségû szélvédõmosó folya-

dék,
f) gépi autómosó szolgáltatás.

67. Azon országokban, amelyekben a kártyakibocsátó
nem tudja biztosítani a külföldi üzemanyag-kártya elfoga-
dását, vagy a kártyakibocsátó által szerzõdésben megjelölt
kártyaelfogadó töltõállomásokkal rendelkezõ országok
olyan régióiban, ahol gazdaságossági szempontokat figye-
lembe véve nincs olyan elérhetõ töltõállomás, amely elfo-
gadja a kártyakibocsátó által kibocsátott külföldi üzem-
anyag-kártyáját, a 66. pontban megjelölt anyagok és szol-
gáltatások igénybevételekor azok ellenértékét készpénzre
meg lehet vásárolni. A készpénzes ellentételezésre vonat-
kozó szabályokat a külföldi fegyveres erõk eszközei ma-
gyarországi, valamint a Magyar Honvédség eszközei kül-
földön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és elszámo-
lásának rendjérõl szóló HM utasítás tartalmazza.

68. Külföldi üzemanyag-kártya terhére motorolaj, haj-
tómûolaj, hûtõfolyadék, illetve szélvédõmosó folyadék
csak az adott igénybevétel során ténylegesen felhasznált
mértékig, kizárólag utántöltésre, és csak külföldön vásá-
rolható. Autómosó szolgáltatás vásárlása szintén csak kül-
földön engedélyezett.
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69. A hõerõgép kezelõ külföldi igénybevételre történõ
útbaindulás, illetve arról visszatérés során a hõerõgépbe a
Magyarország területén elsõsorban a menetvonal mentén
elhelyezkedõ MH objektumaiban üzemeltetett üzem-
anyag-töltõ állomásokon, illetve a belföldi üzem-
anyag-kártya használatával hajt végre üzemanyag-feltöl-
tést a hazai feltöltésekre vonatkozó szabályok szerint. Bel-
földön hajtóanyag készpénzre történõ vásárlása ebben az
esetben sem engedélyezett.

70. Az MH ÖHP költségkímélés érdekében elrendelhe-
ti a külföldi igénybevételre induló eszközökhöz tartalék
motorolaj, hûtõfolyadék, illetve szélvédõmosó folyadék
készlet kiadását.

71. Azon üzemeltetõ szervezetek részére, amelyek csak
esetenként hajtanak végre külföldi igénybevételt, és ezért
nem kapnak önálló külföldi üzemanyag-kártyát (a továb-
biakban: igénylõ üzemeltetõ szervezet), a HM FHH tarta-
lékban tart külföldi üzemanyag-kártyákat. Az igénylõ
szervezet 5 munkanappal a külföldi üzemanyag-kártya ter-
vezett átvételét megelõzõen telefaxon terjeszti fel igényét
a HM FHH részére. Abban az esetben, ha a HM FHH tarta-
lékban tartott külföldi üzemanyag-kártyát nem tud biztosí-
tani, a HM FHH intézkedése alapján, az MH ÖHP egyetér-
tése mellett az MH TD, vagy az MH 43. Nagysándor Jó-
zsef Híradó és Vezetéstámogató Ezred (a továbbiakban:
MH 43. VTE) ad át ideiglenesen legfeljebb 2 külföldi
üzemanyag-kártyát az igénylõ üzemeltetõ szervezet részé-
re. Az így átadott külföldi üzemanyag-kártyák vonatkozá-
sában az átadás idejére a HM FHH intézkedik a kártyaki-
bocsátónál a költséghely ideiglenes megváltoztatására an-
nak érdekében, hogy a külföldi üzemanyag-kártya terhére
végzett vásárlások az igénylõ üzemeltetõ szervezet hajtó-
anyag-fogyasztási keretét terheljék.

72. Az igénylõ üzemeltetõ szervezet az igénybevételt
követõ 3 munkanapon belül visszaadja az ideiglenesen át-
vett külföldi üzemanyag-kártyát az átadó részére. Ha a kül-
földi üzemanyag-kártyát az MH TD, vagy az MH 43. VTE
biztosította, akkor a visszaadás tényét az igénylõ üzemel-
tetõ szervezet az átadás napján telefaxon jelenti a HM
FHH részére. A HM FHH az igénylõ üzemeltetõ szervezet
jelentése alapján intézkedik a kártyakibocsátónál a költ-
séghely visszaállítására.

73. Az üzemeltetõ szervezet a külföldi üzemanyag-kár-
tya terhére vásárolt termékeket gyártótól, oktánszámtól, il-
letve minõségtõl függetlenül a 4. mellékletben meghatáro-
zott megnevezéseken és HETK-eken vezeti át a nyilván-
tartásokon.

10. ÖMV külföldi üzemanyag-kártya

74. A közbeszerzési eljárás keretében létrejött szerzõ-
dés alapján a hõerõgépek külföldi üzemanyag-kártyával
történõ ellátása 2011. március 22-tõl az ÖMV Hungária

Ásványolaj Korlátolt Felelõsségû Társaság (a továbbiak-
ban: ÖMV Kft.) által kibocsátott külföldi üzemanyag-kár-
tyákkal (a továbbiakban: ÖMV kártya) történik.

75. A 74. pont szerinti szerzõdés értelmében egy ÖMV
kártyával egyszerre több hõerõgép feltöltése, és mosatása
is lehetséges, azonban egy kártyával egy naptári napon be-
lül legfeljebb 5 tranzakciót lehet végezni összesen legfel-
jebb 1.500 €, illetve 1.500 €-nak megfelelõ értékû helyi
pénznemben kifejezett értékben. Ilyen esetekben a vásár-
lásokat hõerõgépenként külön-külön, de az egy hõerõgép-
hez vásárolt termékeket, szolgáltatást egyben kell rendez-
ni. Az ÖMV kártyát elfogadó töltõállomások jegyzékét az
5. melléklet tartalmazza.

76. A külföldi üzemanyag-kártyával végrehajtott vásár-
lás során a hõerõgép kezelõje az utántöltés végrehajtása
után a kártyát átnyújtja a töltõállomás pénztárosának.
A tanzakció során a hõerõgép kezelõ a terminálon megadja
a hõerõgép kilométeróra-állását, a kártyához tartozó
PIN-kódot, továbbá jóváhagyja a feltöltött hajtóanyag, a
vásárolt termék és az igénybe vett szolgáltatás ellenérté-
két. A terminál a tranzakció befejezéseként kinyomtatja az
értékesítési bizonylatot. A hõerõgép kezelõ az értékesítési
bizonylat mindkét példányát az áru átvételének és a bi-
zonylaton szereplõ adatok valódiságának igazolásaként
aláírja, a vevõi példányt további felhasználás céljából át-
veszi és a továbbiakban a 26. pontban meghatározottak
szerint jár el.

77. Amennyiben az ÖMV kártya megsérül, vagy a töl-
tõállomás terminál nem mûködik, a hõerõgép kezelõ jelzi
az üzemeltetõ szervezet üzemanyag szolgálatának, aki az
57. pontban felsorolt telefonszámok egyikén felveszi a
kapcsolatot a HM FHH munkatársával. A HM FHH mun-
katársa intézkedik az ÖMV Kft. felé a kártya elfogadása
érdekében. A hõerõgép kezelõ a vásárolt termék, illetve
szolgáltatás ellenértékét készpénzzel nem fizeti ki, de az
ellenérték rendezéséig nem hagyja el a töltõállomást, ha-
nem megvárja a HM FHH munkatársának utasítását és an-
nak megfelelõen jár el.

78. Az ÖMV kártyára vásárolt termékek és szolgáltatá-
sok ellenértékét tartalmazó, a HM FHH, mint költségvise-
lõ nevére kiállított számlát az ÖMV Kft. minden hónap
4-ig megküldi a HM FHH részére.

11. ÖMV üzemanyag-kártya letiltása

79. A kártya elvesztése, ellopása, vagy illetéktelen sze-
mélyhez jutása esetén a hõerõgép kezelõ azonnal értesíti
az üzemeltetõ szervezetet, amely haladéktalanul intézke-
dik annak letiltására az ÖMV Kft. 06-1/452-7390 telefon-
számon, amely napi 24 órában fogadja a hívásokat, továb-
bá a teljes körû, nemzetközi letiltás érdekében a
06-1/452-7373 telefax-számra, vagy az info.omvcardsa-
les@omv.com e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelem-
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mel. A kártya letiltásához a 18 jegyû kártyaszám és a lejá-
rati idõ szükséges. Az üzemeltetõ szervezet a letiltott kár-
tyákról legkésõbb a letiltást követõ munkanapon a HM
FHH részére felterjeszti a 61. pontban elrendelt jelentést.

12. Az üzemanyag-kártyák használatával kapcsolatos
felkészítés

80. Az üzemeltetõ szervezet üzemanyag szakterület il-
letékese, vagy a belföldi és a külföldi üzemanyag-kártyák
kezelésére parancsban kijelölt személy évente legalább
egy alkalommal felkészítést tart az érintett állomány részé-
re az üzemanyag-kártyák alkalmazásával kapcsolatban.
Az oktatási okmány mellékletét képezi az oktatáson meg-
jelentek nevét, rendfokozatát, beosztását és aláírását tartal-
mazó jegyzék.

13. Záró rendelkezések

81. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép ha-
tályba,* rendelkezéseit a az üzemeltetõ szervezeteknél a
hatályba lépéskor alkalmazásban lévõ üzemanyag-kár-
tyákra is alkalmazni kell.

82. Hatályát veszti a szárazföldi üzemanyagok és egyes
szolgáltatások üzemanyag-kártyára történõ vásárlásának
szabályairól szóló 16/2010 (HK 6.) HM VTISZÁT intéz-
kedés és a szárazföldi üzemanyagok és egyes szolgáltatá-
sok üzemanyag-kártyára történõ vásárlásának részletes
szabályairól szóló 41/2010 (HK 9.) HM FLÜ vezérigazga-
tói intézkedés.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. február 16.

1. melléklet
a 8/2012. (HK 4.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedéshez

Emelt minõségû hajtóanyag-feltöltésre jogosult
hõerõgépek

Fsz. Típus

1. Audi A6 3,0 TDI V6 Quatro

2. Audi A6 2,4 Quatro

3. Ford Mondeo 1,8i, 16V

4. Ford Mondeo 2,5i, V6

5. Ford Mondeo 2,2 TDCI „BA7”

6. Ford Mondeo 2,0 TDCI „BA7”

7. JEEP Grand Cherokee 3,1 TD

8. Nissan Terrano II. 2,7 TDI

9. Opel Omega „B” 4P

10. Opel Vectra „B” 1,8 CD

11. Opel Vectra „B” J96 (4P) 2,0

12. Opel Vectra „C” 1,8 CDX 16V

13. SAAB 9,5 LINEAR 2,3 LPT

14. Skoda Oktavia 1,8 T

15. Toyota Land Cruiser

16. Land Rover Freelander 2,5 TD

17. Volvo S80 Prestige 2,0 T

18. VW Passat 2,0

19. VW Passat 1,8

20. VW Passat 1,8 T

21. VW Passat 2,3 V5

22. VW Passat 2,0 CR TDI

23. VW Tuareg 3,0 TDI V6
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2. melléklet a 8/2012. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Minta „Felszámítási kimutatás” készítéséhez

SZERVEZET számú példány
MEGNEVEZÉSE Telefaxon továbbítandó!

FELSZÁMÍTÁSI KIMUTATÁS
a hajtóanyagok és egyes szolgáltatások belföldi/külföldi* üzemanyag-kártyára történõ vásárlására

_ _ _ _ _ _ évre

Fsz.
Gépjármû

Tervezett
alapkilométer

Igényelt kártya
típusa**

Tervezett hajtóanyag mennyisége (liter)

Típusa Forgalmi rendszáma
95 oktánszámú

autóbenzin
Emelt oktánszámú

benzin
Gázolaj

Emelt minõségû
gázolaj

Dátum

kiadványozásra jogosult aláírása
(név, rendfokozat, aláírás)

*: a megfelelõ kifejezés aláhúzandó
**: Ebbe a rovatba a kül- és belföldi használatra egyaránt jogosító kártya igénylése esetén a „kombinált” kifejezést, külföldi üzemanyag-kártya igénylése esetén a „külföldi” kifejezést kell beírni. Belföldi üzem-

anyag-kártya igénylése esetén az intézkedés 26. pontjában meghatározott kártya fajtáját kell beírni a pont és az alpont meghivatkozásával.

Záradék
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3. melléklet a 8/2012. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

MOL SILVER üzemanyag-kártya adatai

A MOL SILVER kártya elõlapon található adatok jelentése az alábbi:

– A kártya közepén található 4x4 karakterbõl álló számsor: a kártya egyedi száma.
– Bal oldal középsõ sor: a költségviselõ rövid neve: HM FHH.
– Bal alsó sarokban található karakterek jelentése:
– 1. karakter: 0: bármely üzemanyag

1: 95 benzin
5: gázolaj
9: EVO NEO benzin

– 2. karakter: 1: csak gépi gépjármûmosás
N: gépjármûmosás nem engedélyezett

– 3. karakter: N: nem engedélyezett: kenõanyag vásárlás
– 4. karakter: N: nem engedélyezett: autóápolás és felszerelés vásárlás
– 5. karakter: N: nem engedélyezett: shoptermék vásárlás
– 6. karakter: N: üzemanyag kártyákra nem engedélyezett
– Jobb oldal középsõ sor, Reg. No.: azon eszköz egyedi azonosítója, melyhez a kártyát kiadták.
– Jobb oldal alsó sor, Valid thru: a kártya érvényességi ideje: év, hónap.
– Jobb alsó sarok, HUD: csak magyarországi elfogadás.

4. melléklet a 8/2012. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Az üzemanyag-kártyára vásárolt termékek
nyilvántartáson történõ átvezetésekor alkalmazandó megnevezések és HETK-ek

1. Belföldi üzemanyag-kártyára vásárolt termékek esetében:

Termék Megnevezés HETK

– 95 benzin: Mol kártyás ólmozatlan autóbenzin Tempo 95 2402 1122 0007 04

– EVO NEO benzin: Mol kártyás ólmozatlan autóbenzin Tempo 99 2402 1122 0011 08

– Diesel gázolaj: Mol kártyás Tempo Diesel 2402 1311 0007 01

– EVO Diesel gázolaj: Mol kártyás EVO Diesel 2402 1311 0009 10

2. Külföldi üzemanyag-kártyára vásárolt termékek esetében:

Termék Megnevezés HETK

– autóbenzinek : Esz ólmozatlan autóbenzin (külföldi feltöltés) 24 02 1122 0009 02

– gázolajok : Diesel (külföldi feltöltés) 24 02 1311 0008 00

– AdBlue adalék: AdBlue adalék (külföldi feltöltés) 24 02 7129 0021 00

– motorolajok: motorolaj (külföldi feltöltés) 24 02 3141 0011 07

– hajtómûolajok: hajtómûolaj (külföldi feltöltés) 24 02 3411 0001 06

– fagyálló hûtõfolyadékok: fagyálló hûtõfolyadék (külföldi feltöltés) 24 24 1121 0039 07

– szélvédõmosó folyadékok: szélvédõmosó folyadék (külföldi feltöltés) 24 23 8218 3125 03
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5. melléklet a 8/2012. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Külföldi üzemanyag-kártya elfogadó töltõállomások jegyzéke

Ország

Töltõállomás neve

ÖMV BP/ARAL AGIP Statoil Egyéb
Töltõállomások

száma

Andorra X 4

Ausztria X X X Avanti 1206

Belgium
Q8, PowerOil,

G&V
62

Bosznia-Hercegovina X 28

Bulgária X Avanti 91

Csehország X X Avanti 336

Dánia X 123 350

Észtország X 54

Finnország NESTE 154

Franciaország X X DY TEF 767

Görögország X 491

Hollandia X 405

Horvátország X 61

Írország X TOPAZ 263

Lengyelország X X 123 484

Lettország X 56

Litvánia X 71

Luxemburg X 52

Nagy-Britannia X 1306

Németország X X X 3505

Norvégia X 123 617

Olaszország X 4422

Portugália X X 242

Románia X X 197

Spanyolország X Galp, Cepsa 616

Svájc és Lichtenstein X X 738

Svédország X 719

Szerbia X 58

Szlovákia X X 132

Szlovénia X X 120

Törökország X 175
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A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

10/2012. (HK 4.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2012. március havi nyomozótiszti
készenléti szolgálat ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
11/2012. (HK 4.) 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 Honvédkórház,

illetve a honvédelmi tárca által felügyelt jogelõdei,
valamint a tárcán kívüli elõdintézményei tekintetében

a Miniszterelnökség elszámoltatási
és korrupció-ellenes kormánybiztos által elrendelt

vizsgálat végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés a) 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 HM szervezetekre, a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Az MH Honvédkórház, illetve a honvédelmi tárca ál-
tal felügyelt jogelõdei (HM Központi Honvédkórház, MH
Honvéd Egészségügyi Központ), valamint a Honvédkór-
ház – Állami Egészségügyi Központ honvédelmi tárcán
kívüli elõdintézményei (IRM Központi Kórház, MÁV
Kórház és intézményei, valamint az Országos Gyógyinté-
zeti Központ) tekintetében a Miniszterelnökség elszámol-
tatási és korrupció-ellenes kormánybiztos által elrendelt
szakértõi vizsgálat végrehajtása érdekében Vizsgálati Bi-
zottságot (a továbbiakban: Bizottság) jelölünk ki.

A Bizottság vezetõje: HM Belsõ Ellenõrzési Fõosz-
tály, mb. fõosztályvezetõje

A Bizottság ellenõr tagjai: HM Belsõ Ellenõrzési Fõ-
osztály kijelölt ellenõrei

A Bizottság szakértõit az alábbi szervek vezetõi dele-
gálják:

HM Kontrolling Fõosztály fõosztályvezetõje
HVK Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnök
HVK Híradó Informatikai és Információvédelmi Cso-

portfõnökség csoportfõnök
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatója
HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal fõigazgatója
HM Hatósági Hivatal igazgatója

3. A Bizottság feladata a 2002. és 2010. közötti idõszak
tekintetében a 2. pontban meghatározott intézmények köz-
beszerzéseinek, valamint külsõs megbízási szerzõdései-
nek a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és
belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. ren-
deletben meghatározott tanácsadó tevékenység keretében
történõ vizsgálata, a szükséges vezetõi intézkedésekre vo-
natkozó javaslat megtétele.

4. A Bizottság tagjai közül az ellenõrök a belsõ ellenõr-
zési tevékenység végzésére az államháztartásért felelõs
miniszter által kiadott engedéllyel rendelkezõ személyek.
Szakértõként a vizsgálatra kerülõ közbeszerzések tárgyát
tekintve szakértelemmel rendelkezõ személyeket kell kije-
lölni. A szakértõi kijelölést a Bizottság vezetõjével elõze-
tesen egyeztetni kell. A Bizottság tagjai részére a megbí-
zólevelet a Bizottság vezetõje adja ki.

5. A Bizottság mûködési rendjét, a végrehajtandó fel-
adatokat, illetve az érintett szervezetek által delegált szak-
értõk tevékenységének rendjét a Bizottság vezetõje hatá-
rozza meg.

6. Az MH Honvédkórház a vizsgált idõszakra vonatko-
zó közbeszerzéseinek és külsõs megbízási szerzõdéseinek
dokumentációját teljes körûen biztosítsa a Bizottság részé-
re 2012. március 26-ig.

7. A Bizottság vizsgálatának megállapításait tartalmazó
jelentését 2012. május 31-ig terjessze fel a Honvédelmi
Minisztérium közigazgatási államtitkára útján a honvédel-
mi miniszter részére.

8. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba és 2012. december 31-én hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

2/2012. (HK 4.) HM VGHÁT
s z a k u t a s í t á s a

a 2011. évi zárszámadáshoz kapcsolódó intézményi
adatszolgáltatás elkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium fejezet köz-
ponti és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás 26. § (1) bekezdésére – a
2011. évi zárszámadáshoz kapcsolódó intézményi adat-
szolgáltatás elkészítésérõl a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a
továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. A 2011. évben megszüntetett honvédelmi szerveze-
tek vonatkozásában a jelen szakutasításban foglalt felada-
tokat az átadás-átvételi feladatok lebonyolítására kijelölt
honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli szervezeti
elemei végzik el.

3. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a
továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, valamint a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem rektorát, hogy szervezete vonatko-
zásában a jelen szakutasításban foglaltak végrehajtását te-
gye lehetõvé.

4. A szakutasításban foglaltakat
a) az elemi költségvetéssel rendelkezõ, zárszámadáshoz

kapcsolódó adatszolgáltatásra (a továbbiakban: szöveges
beszámoló) kötelezett honvédelmi szervezetek intézményi
szöveges beszámolóinak,

b) a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdál-
kodással kapcsolatos szöveges beszámolók, valamint

c) a HM költségvetési fejezet szöveges beszámolójának
összeállítása vonatkozásában kell alkalmazni.

5. A 2011. évi szöveges beszámolók összeállítását, fe-
lülvizsgálatát és jóváhagyásra történõ felterjesztését a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendelet, a honvédelmi szervek mûködé-

sének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabá-
lyairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet, valamint
a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézmé-
nyi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.)
HM utasítás (a továbbiakban HM utasítás), elõírásainak fi-
gyelembe vételével, a jelen szakutasításban meghatározott
részletes szabályok szerint kell végrehajtani.

6. A szöveges beszámolót, annak mellékleteivel együtt
a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban:
HM KPH) pénzügyi-számviteli ellátást végzõ szervezeti
elemei (a továbbiakban: referatúrák) – ideértve a HM uta-
sítás 48/A. §-a szerint kijelölt szervezeti elemet is – és az
1–2. pont szerinti honvédelmi szervezetek pénzügyi és
számviteli szervezeti elemei, a honvédelmi szervezetek
szolgálati ágaival szoros együttmûködésben állítják össze
és azt a honvédelmi szerv vezetõje írja alá.

7. A szöveges beszámoló számszaki adatainak meg kell
egyeznie az éves költségvetési számszaki beszámoló ada-
taival.

8. A szöveges beszámolás során kiemelt figyelmet kell
fordítani az elõirányzat-maradványok megalapozott és
részletes indokolására, tekintettel arra, hogy a Kormány az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
152. § (5) bekezdésében és 153. § (1) bekezdésében foglal-
tak szerint a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirány-
zat-maradványokat elvonhatja.

2. A szöveges beszámoló

9. A HM KPH részére a szöveges beszámolót
a) a honvédelmi szervezetek – a b) pontban foglaltak ki-

vételével – 2012. március 23-ig,
b) a megszüntetett honvédelmi szervezetek vonatkozá-

sában az átadás-átvételi feladatok lebonyolítására kijelölt
honvédelmi szervezetek az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátossá-
gairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 13/A. §
alapján a megszûnést követõ 60 napon belül
küldik meg.

10. A honvédelmi szervezetek a szöveges beszámolóik-
ban a következõkre térnek ki:

a) a költségvetés teljesítésének fõ mutatóira és az ezek-
bõl levonható következtetésekre, a 17. pont a) pontja sze-
rinti kimutatásban szereplõ adatokkal címrendkódonként
(a továbbiakban: CRK) számszakilag megegyezõen, külö-
nös tekintettel a külön soron tervezett feladatokra biztosí-
tott elõirányzatokra és teljesítésükre;

b) a fõbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggõ
alakulásának bemutatására, azon belül
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ba) eredeti elõirányzat terhére tervezett és megvalósított
feladatokra;

bb) az elõirányzatok évközi változásaira, a tényleges
teljesítéseket befolyásoló fõbb tényezõkre, különösen a
többletfeladatokra, (rész-)feladatok törlésére, átütemezé-
sére;

c) év közben a szervezeti változásokkal összefüggõ fel-
adatokra és feladat-átcsoportosításokra, a megszüntetett,
illetve megalakított új szervezeti elemek felsorolására;

d) az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról
szóló 1/2011. (I.11.) HM utasítás, továbbá a honvédelmi
szervezetek alaptevékenysége ellátására rendelkezésre
álló szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek
szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kap-
csolatos egyes kérdésekrõl szóló HM utasítás elõírásainak
megfelelõen, jogcímenként a központi költségvetést meg-
illetõ központosított- és saját bevételek alakulására, ki-
emelve a 2011. december havi nem elõirányzatosított saját
bevételeket, azok jogcímét és összegét;

e) az éves költségvetési számszaki beszámoló 75. ûrlap
elõzõ évi fel nem használt elõirányzat, elõirányzat-marad-
vány terhére vállalt kötelezettségek összegével kiemelt
elõirányzat mélységben számszakilag egyezõen

ea) a korábbi évek elõirányzat-maradványa felhasználá-
sának fõbb jogcímeire, az azokhoz kapcsolódó elõirányza-
tokra és azok teljesítésére, esetleges maradványuk okaira;

eb) a 2011. évi elõirányzat-maradványok alakulására,
összetételére és keletkezésének okaira, külön-külön a kö-
telezettségvállalással terhelt, illetve nem terhelt elõirány-
zatokra;

f) a gazdaságosság érdekében tett gazdálkodási intézke-
désekre és azok eredményeire;

g) a takarékossági intézkedések gazdálkodásra gyako-
rolt hatásaira;

h) a kormányzati intézkedések alapján meghatározott
zárolás, maradványtartás gazdálkodásra gyakorolt hatásai-
ra, az ezek nyomán jelentkezõ problémákra, a zárolt és
megvont, valamint maradványtartásba vont elõirányzatok
miatt felmerülõ gazdálkodási feszültségekre;

i) az intézményi éves költségvetési számszaki beszámo-
lót (könyvviteli mérleget) alátámasztó leltározási tevé-
kenység értékelésére, ezen belül külön értékelve a befeje-
zetlen beruházások helyzetét, melyben ki kell térni azok
leltározásának végrehajtására, és annak bemutatására,
hogy a befejezetlen beruházásként kimutatott tételek miért
nem voltak aktiválhatóak 2011. évben;

j) a követelések év végi állománya elõzõ évhez viszo-
nyított változásának mértékére, a változás okaira, az elszá-
molt értékvesztésre, illetve az értékvesztés visszaírásának
összegére és a mögötte álló gazdasági eseményekre;

k) a központi költségvetési elõirányzatokra vonatkozó-
an a kötelezettségek év végi állományának feladatonkénti
összetételére;

l) a kölcsönök állományának elõzõ évhez viszonyított
változására, a változás indoklására;

m) a vállalkozási tevékenység

ma) jellegére, mértékére,
mb) változására és eredményességére,
mc) végzéséhez kapcsolódó költségvetési befizetési kö-

telezettségekre, figyelemmel az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 111. § (8) bekezdésében foglal-
takra,

md) eredményének felhasználási céljaira, kiemelve azt,
hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finan-
szírozására,

me) eredményének azon részére, melyet a tevékenység
során kifizetett személyi juttatások és annak járulékai fi-
nanszírozására fordítottak;

n) a szakágak által végrehajtott, a korlátozottan piacké-
pes eszközök értéke meghatározásának módjára és az eh-
hez felhasznált dokumentumok körére, mind a központi
mind a helyi beszerzésû eszközök értékelése vonatkozásá-
ban;

o) az éves gazdálkodás tapasztalatainak összegzett érté-
kelésére, következtetések levonására, a felmerült észrevé-
telekre és javaslatokra.

3. Az egyes speciális gazdálkodásról szóló
szöveges beszámolók kiegészítõ információi

11. A szöveges beszámoló részeként az MH Honvéd-
kórház bemutatja a jóváhagyott támogatásértékû bevéte-
lek alakulását - az eredeti és módosított elõirányzat, vala-
mint a teljesítés ismertetésével -, továbbá a tervteljesítésre
ható és befolyásoló tényezõket.

12. A honvédelmi miniszter által vagy részvételével ala-
pított közhasznú társaságok és a Honvédelmi Minisztéri-
um között létrejött közhasznúsági-keretmegállapodások-
ról és az azok végrehajtására kötött támogatási megállapo-
dásokról szóló 40/2008. (HK. 9.) HM utasításban, vala-
mint a HM alapítású részvénytársaságok esetén az alapítói
és részvényesi határozatokban elrendeltek szerint a HM
Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály (a továb-
biakban: HM HVF) figyelemmel az Ávr. 170. § (6) bekez-
désére adatszolgáltatást készít részvénytársaságonként és
közhasznú nonprofit korlátolt felelõsségû társaságonként
(a továbbiakban: közhasznú nkft.) külön-külön, melyben
kitér a társaságokba apportként bevitt eszközökre, pénz- és
eszközapportra, a részvénytársaságok alaptõke változásá-
ra, és annak egy példányát a 2012. március 23-ig a HM
KPH részére megküldi.

13. A közhasznú nkft.-k 2011. évi mûködésérõl a HM
HVF, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány tekintetében
a HVK Személyzeti Csoportfõnökség, a Hadigondozottak
Közalapítványa tekintetében a HM Miniszteri Kabinet Ka-
tonai Hagyományõrzõ és Hadisírgondozó Osztály készít
értékelést, melyet 2012. március 23-ig a HM KPH részére
megküld.
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14. Az értékelés tartalmazza az évközi elõirányzat-mó-
dosítások állami feladatok végrehajtására gyakorolt hatá-
sait, lehetõség szerint a kapacitások bõvülésének bemuta-
tásával.

15. A közhasznú nkft. mûködési kiadásait nem önálló
feladatként, hanem alaptevékenységi feladatokhoz kap-
csolódóan kell bemutatni.

16. Az állami feladatok közhasznú nkft. általi ellátását
természetes mérõszámokkal is alá kell támasztani, melyek
szemléltetik a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatás fel-
használásának indokoltságát.

4. A szöveges beszámoló mellékletei

17. Az intézményi szöveges beszámoló mellékleteként
a honvédelmi szervezetek

a) elkészítik a tárgyévi kiadási és bevételi elõirányza-
toknak, azok teljesítésének, valamint az elõirányzat-ma-
radvány várható felhasználásának kiemelt elõirányzaton-
kénti alakulását részletezõ kimutatást költségvetési (al-)cí-
menként, illetve azon belül szakfeladatonként, CRK-nként
az 1. melléklet szerint;

b) bemutatják az év közben kapott célelõirányzatokat
külön-külön, továbbá azok teljes körû felhasználását, azok
esetleges maradványát feladatonként az 1. melléklet sze-
rinti részletezettséggel és formában;

c) kimutatást állítanak össze az áthúzódó-átnyúló köte-
lezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradványokból a
100 ezer Ft-ot, központi költségvetési elõirányzatok eseté-
ben az 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségekrõl a
2. melléklet szerinti formában;

d) az érvényben lévõ biztosítási szerzõdés másolatának
csatolásával együtt elkészítik a honvédelmi szervezet által
kötött biztosítások tekintetében az MH biztosításainak
rendjérõl szóló 107/2008. (HK 20.) HM utasítás 10. §-ában
elõírt jelentést, melyben be kell mutatni a biztosítás

db) jogcímét – élet- vagy vagyonbiztosítás –, tartalmát
és a beszámolási idõszakban kifizetett biztosítási díjak
összegét,

dc) megkötését engedélyezõ honvédelmi szervezet
megnevezését és az engedély számát,

dd) szolgáltatójának megnevezését, a biztosítás érvé-
nyességének határidejét,

de) szolgáltatója által teljesített szolgáltatásokat, és
azok összegét;

e) összeállítják az MH Honvédkórház érdekében felme-
rült kiadásokat részletesen és összegszerûen bemutatva.

18. A tárcaszintû és központi feladatokra, a nemzetközi-
és fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó szöveges
beszámoló mellékleteként be kell mutatni:

a) a 2011. évi elemi költségvetésben külön soron jóvá-
hagyott, illetve a költségvetési év során elrendelt új tárca-
szintû feladatok elõirányzatait és azok teljesítését;

b) a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a további-
akban: HM FHH) által a 8/1-es alcímen kezelt központi
költségvetésbõl finanszírozott beruházásokra biztosított
elõirányzatokat és azok felhasználását;

c) a nemzetközi feladatok vonatkozásában nemzetközi
béketámogató mûveletek, a külképviseletek és a nemzeti
támogatás kapcsán – az új kihelyezések és váltások tekin-
tetében a pénzforgalmi felhasználásokat, statisztikai ada-
tok alapján külön kimutatva az új kihelyezés és váltás, ál-
lománycsoportokra elkülönített, egy fõre jutó átlagos költ-
ségeit –, valamint az MH NATO Reagáló Erõk (NRF) és
EU BG feladatokra biztosított célelõirányzatokat, azok
felhasználását – a hazai illetmények figyelmen kívül ha-
gyásával –, azok értékelését, a visszaigényelendõ kötele-
zettségvállalással terhelt elõirányzat-maradványt, annak
indoklásával;

d) az egyéb – a c) pontban nem szereplõ, – önálló
CRK-val elkülönített nemzetközi feladatokra biztosított
elõirányzatokat, azok felhasználását (al)címenként, fel-
adatonként, kiemelt elõirányzatok szerinti bontásban,
azok értékelését, a visszaigényelendõ elõirányzat-marad-
ványt annak indoklásával;

e) a 2011. évi, részben EU-s forrásokból finanszírozott
programok elõirányzatainak teljesülését, valamint az EU-s
forrást tartalmazó kötelezettségvállalási keret-elõirányza-
tok alakulását a 3–4. melléklet szerinti adattartalommal.

5. A szöveges beszámolók megküldésének rendje

19. A szöveges beszámolót a HM KPH ellátási körébe
tartozó, az 1/1, az 1/2, és az 1/3 költségvetési alcím alá tar-
tozó honvédelmi szervezetek, az MH Honvédkórház és a
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kettõ példányban ké-
szíti el, melybõl egy példány a honvédelmi szervezetnél
marad, egy példányt pedig a HM KPH részére kell meg-
küldeni.

20. A 2/1 és a 2/2 költségvetési alcím alá tartozó honvédel-
mi szervezetek szöveges beszámolói alapján – a 21–22. pont-
ban foglaltak kivételével – az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) a logisztikai elõ-
irányzatok teljesítésérõl összevont szöveges beszámolót
készít, melyet az MH ÖHP parancsnoka ír alá és egy pél-
dányát a HM KPH részére megküldi.

21. A HM FHH rendelkezési jogosultságába tartozó
központi logisztikai elõirányzatokról szóló szöveges be-
számolót a HM FHH állítja össze és egy példányát a HM
KPH részére megküldi.

22. A 2/1 és a 2/2 költségvetési alcím alá tartozó szerve-
zeteknél a pénzügyi jellegû elõirányzatok teljesülésérõl a
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HM KPH pénzügyi-számviteli ellátást végzõ szervezeti
elemei készítenek szöveges beszámolót, és annak egy pél-
dányát a katonai szervezet parancsnokának aláírásával fel-
terjesztik a HM KPH részére.

6. A fejezeti szöveges beszámoló összeállítása
és megküldése

23. A HM KPH
a) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Be-

ruházási Programja magyarországi végrehajtási rendjérõl
szóló 26/2009. (IV 3.) HM utasítás 8. § (14) bekezdése
szerinti szöveges beszámolót elkészíti. A szöveges beszá-
moló összeállításához a HM FHH a szükséges információ-
kat 2012. március 23-ig a HM KPH részére megküldi;

b) a honvédelmi szervezetek által megküldött szöveges
beszámolókat feldolgozza és a költségvetési törvény szer-

kezeti rendjének megfelelõen összeállítja a HM költségve-
tési fejezet szöveges beszámolóját, melyet elõzetes egyez-
tetés céljából megküld a Nemzetgazdasági Minisztérium
illetékes fõosztálya részére;

c) a b) alpont szerint véglegesített szöveges beszámolót
a honvédelmi miniszter aláírását követõen megküldi a
Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

7. Záró rendelkezések

24. Ez a szakutasítás a közzététel napját követõ napon
lép hatályba.

25. Egyidejûleg hatályát veszti a 2010. évi zárszámadás-
hoz kapcsolódó intézményi szintû adatszolgáltatás elkészí-
tésérõl szóló 13/2011. HM KPH fõigazgatói intézkedés.

Márki Gábor s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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1. melléklet a 2/2012. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasításhoz

.......................................................
katonai szervezet

KIMUTATÁS

a 2011. évi kiadási és bevételi elõirányzatokról,
azok teljesítésérõl, valamint az elõirányzat-maradvány

(várható) felhasználásáról

(MINTA)

Költségvetési (al)cím, CRK, szakfeladatkód

A) A költségvetési elõirányzatok teljesítése
Adatok E Ft-ban

F.sz. Kiemelt elõirányzat
Elõirányzat Teljesítés

Maradvány
Eredeti Módosított Összeg %-a

1. Személyi juttatás

2. …………..

A) KIADÁS összesen:

1. Mûködési bevételek

2. …………….

B) BEVÉTEL összesen:
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B) Az elõirányzat-maradvány 2012. évi (várható) felhasználása:
Adatok E Ft-ban

Kiemelt elõirányzat megnevezése
Elõirányzat-maradvány

összege

Maradványból (2) A kötelezettségvállalással terhelt (3) maradvány (várható) felhasználása

Kötelezettség-
vállalással terhelt

Kötelezettség-
vállalás nélküli

02. 29-ig
kifizetve

03. hó 04. hó 05. hó 06. hó 06. hó után

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

Személyi juttatások

.

.

.

I. KIADÁS összesen

Mûködési bevétel

.

.

.

II. BEVÉTEL összesen

III. MINDÖSSZESEN (I+II)

Megjegyzés:
Az adott költségvetési (al-)címen belül CRK-nként, a nemzetközi feladatokra is kiterjedõen elkészített KIMUTATÁS-okat úgy az A), mint a B) táblázat esetében
költségvetési (al-)cím szinten összesíteni kell.

..............................................., 2012. .................................

...................................................
aláírás

460
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

4.szám



2. melléklet a 2/2012. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasításhoz

.......................................................
katonai szervezet

KIMUTATÁS
Az áthúzódó-átnyúló kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradványokból 100 ezer Ft-ot,

központi költségvetési elõirányzatoknál 500 ezer Ft-ot meghaladó fizetési kötelezettségekrõl

(MINTA)

Költségvetési (al-)cím, CRK

Fsz.
Kiemelt elõirányzat
(kiadási, bevételi)

Számla (szerzõdés), stb.
Szállító

megnevezése
Összeg (E Ft-ban,

egy tizedessel)

száma kelte esedékesség tárgya

1. Személyi juttatások

– 100 E Ft-ot (ill. 500 E Ft-ot) meghaladók (egyenként)

–

– egyéb köt.váll. összesen

Összesen:

2. Munkaadókat terhelõ járulékok

–

3. Dologi kiadások

stb.

Összesen:

Megjegyzés: A 100 E Ft, illetve 500 E Ft alatti fizetési kötelezettségek kiemelt elõirányzaton belüli összevont adatára vonatkozóan helyileg részletes analitikus
nyilvántartással kell rendelkezni!

....................................................., 2012. .......................................

aláírás
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3. melléklet a /2012. számú HM VGHÁT szakutasításhoz

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak prioritásai szerinti kötelezettségvállalások, és a pénzügyi teljesülés alakulása
Adatok M Ft-ban

Operatív program
Uniós

kötelezettség-
vállalási
keret*

Kötelezettségvállalás
2009. december 31-ig

Kötelezettségvállalás
2010. január 1-tõl december 31-ig

Kötelezettségvállalási állomány
2010. december 31-én

Kötelezettségvállalási állomány
2011. december 31-én

2011. december 31-ei
kötelezettségvállalási állományból

pénzügyileg teljesült (kifizetés)

Prioritás EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

K+F és innováció a versenyképességért

A vállalkozások komplex fejlesztése

A modern üzleti környezet erõsítése

Pénzügyi eszközök

Technikai segítségnyújtás

Közlekedés Operatív Program

Az ország és régióközpontok nemzetközi közúti
elérhetõségének javítása

Az ország és régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti
elérhetõségének javítása

Térségi elérhetõség javítása

Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok
intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának
fejlesztése

Városi és elõvárosi közösségi közlekedés fejlesztése

Technikai segítségnyújtás

Társadalmi megújulás Operatív Program

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerõpiacra való
belépés ösztönzése

Az alkalmazkodóképesség javítása

Minõségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

A felsõoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a
tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

Társadalmi befogadás, részvétel erõsítése

Egészségmegõrzés és egészségügyi humánerõforrás
fejlesztés

Az OP prioritásainak megvalósítása a Közép-magyarország
régióban KMR TA nélkül

KMR technikai segítségnyújtás

Technikai segítségnyújtás

Államreform Operatív Program
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Operatív program
Uniós

kötelezettség-
vállalási
keret*

Kötelezettségvállalás
2009. december 31-ig

Kötelezettségvállalás
2010. január 1-tõl december 31-ig

Kötelezettségvállalási állomány
2010. december 31-én

Kötelezettségvállalási állomány
2011. december 31-én

2011. december 31-ei
kötelezettségvállalási állományból

pénzügyileg teljesült (kifizetés)

Prioritás EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés

Az emberi erõforrás minõségének javítása

Közép-magyarországi régióban megvalósítandó
fejlesztések

KMR technikai segítségnyújtás

Technikai segítségnyújtás

Elektronikus közigazgatás Operatív Program

A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belsõ
folyamatainak megújítása

A közigazgatási szolgáltatásokhoz történõ hozzáférést
támogató fejlesztések

Kiemelt fejlesztések (a Közép-magyarországi Régióban
megvalósítandó fejlesztések)

KMR technikai segítségnyújtás

Technikai segítségnyújtás

Társadalmi infrastruktúra Operatív Program

Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

A munkaerõ-piaci részvételt és a társadalmi befogadást
támogató infrastruktúra fejlesztése

Technikai segítségnyújtás

Környezet és energia Operatív Program

Egészséges, tiszta települések

Vizeink jó kezelése

Természeti értékeink jó kezelése

A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

Hatékonyabb energiafelhasználás

Fenntartható életmód és fogyasztás

Projekt elõkészítés

Technikai segítségnyújtás

Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Regionális gazdaságfejlesztés

Turizmus-fejlesztés, Pannon Örökség megújítása
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Operatív program
Uniós

kötelezettség-
vállalási
keret*

Kötelezettségvállalás
2009. december 31-ig

Kötelezettségvállalás
2010. január 1-tõl december 31-ig

Kötelezettségvállalási állomány
2010. december 31-én

Kötelezettségvállalási állomány
2011. december 31-én

2011. december 31-ei
kötelezettségvállalási állományból

pénzügyileg teljesült (kifizetés)

Prioritás EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen

Városfejlesztés

Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése

Technikai segítségnyújtás

Közép-Dunántúli Operatív Program

Regionális Gazdaságfejlesztés

Regionális turizmusfejlesztés

Fenntartható településfejlesztés

Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési

infrastruktúra fejlesztés

Humán infrastruktúra fejlesztés

Technikai segítségnyújtás

Dél-Dunántúli Operatív Program

A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes
gazdaság megteremtése

A turisztikai potenciál erõsítése a régióban

Humán közszolgáltatások fejlesztése

Integrált városfejlesztési akciók támogatása

Az elérhetõség javítása és környezetfejlesztés

Technikai segítségnyújtás

Dél-Alföldi Operatív Program

Regionális gazdaságfejlesztés

Turisztikai célú fejlesztések

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Humáninfrastruktúra fejlesztése

Térségfejlesztési akciók

Technikai segítségnyújtás

Észak-Alföldi Operatív Program

Regionális gazdaságfejlesztés

Turisztikai célú fejlesztés

Közlekedési feltételek javítása
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Operatív program
Uniós

kötelezettség-
vállalási
keret*

Kötelezettségvállalás
2009. december 31-ig

Kötelezettségvállalás
2010. január 1-tõl december 31-ig

Kötelezettségvállalási állomány
2010. december 31-én

Kötelezettségvállalási állomány
2011. december 31-én

2011. december 31-ei
kötelezettségvállalási állományból

pénzügyileg teljesült (kifizetés)

Prioritás EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen EU forrás

Központi
költség-
vetési
forrás

Összesen

Humán infrastruktúra fejlesztése

Város és térségfejlesztés

Technikai segítségnyújtás

Észak-Magyarországi Operatív Program

A versenyképes helyi gazdaság megteremtése

A turisztikai potenciál erõsítése

Településfejlesztés

Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése

Térségi közlekedés fejlesztése

Technikai segítségnyújtás

Közép-Magyarországi Operaítv Program

A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált

fejlesztése

A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése

A régió vonzerejének fejlesztése

A humán közszolgáltatások intézmény-rendszerének

fejlesztése

Települési területek megújítása

Technikai segítségnyújtás

Végrehajtás Operatív Program

A támogatások felhasználásáért felelõs központi és

horizontális intézmények mûködtetése és fejlesztése

A támogatások minõségi felhasználásához szükséges

eszközrendszer

Összesen

* A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. tv. 11. számú melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret

........................................, 2012. ..................................
..............................................................

aláírás
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4. melléklet a 2/2012. számú (HK 4.) HM VGHÁT szakutasításhoz

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási
keret-elõirányzatok, és a pénzügyi teljesülés alakulása

Adatok M Ft-ban

Forrás megnevezése

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2011. december 31-ei
kötelezettségvállalási

állományból pénzügyileg
teljesült (kifizetés)

Keret-
összeg

Kötelezettség-
vállalás

2009. dec.
31-ig

Keret-
összeg

Kötelezettség-
vállalás

2009. dec.
31-ig

Keret-
összeg

Kötelezettség-
vállalás

2009. dec.
31-ig

Kere-
tösszeg

Kötelezettség-
vállalás

2009. dec.
31-ig

Keret-
összeg

Kötelezettség-
vállalás

2009. dec. 31-ig

Keret-
összeg

Kötelezettség-
vállalás

2009. dec.
31-ig

Keret-
összeg

Kötelezettség-
vállalás

2010. dec.
31-ig

Keret-
összeg

Kötelezettség-
vállalás

2011. dec.
31-ig

EGT Finanszírozási Mechanizmus

Norvég Finanszírozási Mechanizmus

Összesen

........................................, 2012. ..................................

..............................................................
aláírás
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
118/2012. (HK 4.) HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia

parancsnoki beosztás
és a Szentendre Helyõrség-parancsnoki teendõk

átadás-átvételérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
122/2012. (HK 4.) HVKF

p a r a n c s a
a Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség

katonai szervezetei 2011. évi feladatai
végrehajtásának értékelésérõl

és 2012. évi feladatairól*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
127/2012. (HK 4.) HVKF

p a r a n c s a
az MH Vezetési és Doktrinális Központ

parancsnoki és a Honvédelmi Minisztérium
I. objektumparancsnoki beosztás átadás-átvételérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
116/2012. (HK 4.) HVKF

p a r a n c s a
a katonai szervezetek szervezeti- és létszám

racionalizálásához kapcsolódó szervezési feladatok
végrehajtására szóló 633/2011. HVKF parancs

módosításáról1

A katonai szervezetek szervezeti- és létszám racionali-
zálásához kapcsolódó szervezési feladatok végrehajtására
szóló 633/2011. (HK16.) HVKF parancs módosítására az
alábbi

parancsot

adom ki.

1 A parancsot az érintettek külön elosztó szerint kapják meg.

1. A parancs az 5a. ponttal egészül ki.
a) Az MH Támogató Dandár – 2012. február 15-i ha-

tállyal – átadja a Róbert Károly körúti telephelyen mûködõ
fogorvosi rendelõt állományával és feladataival adja át az
MH Honvédkórház részére.

b) Az MH Honvédkórház a módosított alapellátási köré-
vel összhangban – 2012. február 15-i hatállyal - állomá-
nyával és feladataival átveszi az MH Támogató Dandártól
a Róbert Károly körúti telephelyen mûködõ fogorvosi
rendelõt.

c) Az MH Támogató Dandár – 2012. február 15-i ha-
tállyal – átadja az MH adatvédelmi felügyelet feladatait és
a feladatok ellátásához szükséges személyi állományt a
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal részére.

2. Ez a parancs az aláírás napján lép hatályba és 2012.
december 31-én hatályát veszti.*

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

* A parancs aláírásának napja 2012. február 15.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
135/2012. (HK 4.) HVKF

p a r a n c s a
a 2012. március 15-ei Nemzeti Ünnep

megünneplésével összefüggõ feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
136/2012. (HK 4.) HVKF

p a r a n c s a
a bürokrácia csökkentésével összefüggõ

feladatokról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
119/2012. (HK 4.) HVKF

i n t é z k e d é s e
„A Magyar Honvédség Törzsszolgálata” címû

szabályzat kidolgozásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
117/2012. (HK 4.) HVKF

i n t é z k e d é s e
az EU harccsoportban részt vevõ Magyar Honvédség

EU Harccsoport készenléti besorolásáról
és szolgálatba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és a honvé-
delemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különle-
ges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011.
évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § g) és p) pont-
jai alapján, az EU harccsoportban részt vevõ Magyar Hon-
védség EU Harccsoport 2012 ideiglenes katonai szervezet
megalakításával és felkészítésével kapcsolatos katonai szak-
mai feladatok elõkészítésérõl és végrehajtásáról szóló
340/2011. (HK 9.) HVKF intézkedésben foglaltakra tekintet-
tel az EU Harccsoport 2012. évi II váltásában történõ részvé-
telre tervezett Magyar Honvédség EU Harccsoport készenléti
besorolásáról és szolgálatba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) azon katonai szervezeteire, ame-
lyek az MH EU Harccsoport (a továbbiakban: MH EU
HCS) 2012. váltás készenléti idõszakának feladatellátásá-
ban érintettek.

2. Az MH EU HCS 2012. július 01. 00.00 órától 2012.
december 31. 24.00 óráig készenléti szervezetként mûkö-
dik, állománya készenléti szolgálatot lát el.

3. Az MH EU HCS magas készenlétû szervezet, mely
képes a feladat elrendelésétõl számított 5 napon belül tel-
jes állományával és felszerelésével megkezdeni a fel-
adat-végrehajtás, vagy az EU HCS erõk összevonása hely-
színére történõ telepítést.

4. A készenléti szolgálatot a Magyar Honvédség
Szolgálati Szabályzata 322.1–5. pontjainak rendelkezé-
sei alapján az állományilletékes parancsnok szervezi és
mûködteti.

5. A készenlét fokozása az MH központi riasztási okmá-
nya felhasználásával, a riasztási utaltsági rend szerint tör-
ténik. A szervezeti elem azonosítását a készenlétért felelõs
szervezet megalakítási folyószámát követõ „/MH EU
HCS” jelölés biztosítja. Az egyéni beosztásokba vezényelt
állomány riasztását az MH EU HCS megalakításáért fele-
lõs katonai szervezet hajtja végre.

6. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba, és
2013. január 31-én hatályát veszti.

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
121/2012. (HK 4.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a katonai szervezetek feladatairól

a Magyar Honvédség tapasztalat-feldolgozó rendszere
mûködtetésében

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 46. § (5) bekezdésében és 52. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelem-
mel a Magyar Honvédség mûveleti tapasztalat-feldolgozó
rendszere kialakításáról és mûködtetésérõl szóló 74/2008.
(HK 15.) HM utasítás 16. § (2) bekezdésére, továbbá a
honvédelmi tárca védelmi tervezõ rendszere felsõ szintû
tervezési szabályainak alkalmazásáról szóló 98/2009.
(XII. 11.) HM utasítás 15. § (3) bekezdésére – a Magyar
Honvédség tapasztalat-feldolgozó rendszere mûködtetése
egyes feladatainak végrehajtására a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnök
(a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségében mû-
ködõ Honvédelmi Minisztériumi (a továbbiakban: HM)
szervekre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezeteire (a továbbiakban együttesen: katonai
szervezetek) terjed ki.

2. A Magyar Honvédség tapasztalat-feldolgozó rend-
szere (a továbbiakban: Rendszer) a Magyar Honvédség
mûveleti tapasztalat-feldolgozó rendszere kialakításáról
és mûködtetésérõl szóló 74/2008. (HK 15.) HM utasítás-
ban (a továbbiakban: Utasítás), a jelen intézkedésben és a
Magyar Honvédség Mûveleti Tapasztalat-feldolgozó
Rendszerének Mûködési Szabályzata kiadásáról szóló
68/2009. (HK 16.) HM KF és HM HVKF intézkedés mel-
lékletében (a továbbiakban: Ált/31) meghatározottak alap-
ján mûködik, összhangban a NATO Katonai Tanácsa
MCM-0021-2011 számú irányelvével (NATO Lessons Le-
arned Policy) és a NATO fõparancsnokok tapasztalat-fel-
dolgozásról szóló 80-6 számú közös utasításával (NATO
BI-SC Directive Number 80-6 Lessons Learned).

3. Az Utasítás 15. § (1) bekezdése alapján a honvédségi
szervezetek vezetõi, illetve parancsnokai a jog-, hatás- és
feladatkörüknek megfelelõen felelõsek a tapasztalat-fel-
dolgozó tevékenység megszervezéséért, tervezéséért és
végrehajtásáért.

4. Az MH szintû tapasztalat-feldolgozó tevékenység
felügyeletét a Honvéd Vezérkar fõnök-helyettes látja el.

5. A katonai szervezetek részt vesznek a mûveleti ta-
pasztalat feldolgozás folyamatának megvalósításában.
A megfigyelések gyûjtése, feldolgozása és a mûveleti ta-
pasztalatok megosztása a katonai szervezetek egyik ki-
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emelt feladata. A tapasztalat-feldolgozásban részt vevõ
katona szervezetek közti együttmûködés, koordináció és
kommunikáció biztosítása érdekében kijelölt személy (a
továbbiakban: kapcsolattartó) és a tapasztalat-feldolgozói
szakállomány a hatékonyság emelése érdekében elsõsor-
ban egymással, de más a tapasztalat-feldolgozásához kap-
csolódó állománnyal is tarthatnak fenn kölcsönös munka-
kapcsolatot.

6. A Rendszer magját elsõdlegesen az MH Központi Ta-
pasztalat Adatbázis (a továbbiakban: KTAb) alkotja, ami
képes folyamatosan információt szolgáltatni a megfigyelé-
sekrõl és a feldolgozott tapasztalatokról, javító intézkedé-
sekrõl, feladatokról a mindenkori felelõsökkel és határ-
idõkkel, a keletkezett háttéranyagokkal és dokumentu-
mokkal együtt.

7. Az Utasítás 13. § (3) bekezdése alapján a honvédségi
szervezetek tapasztalat-feldolgozási tevékenységük során
elsõsorban a KTAb-ot alkalmazzák.

8. A tapasztalatok feldolgozásának alapját adó megfi-
gyelések, meglátások, problémák, jól bevált gyakorlatok,
vélemények és javaslatok gyûjtése és jelentése a katonai
szervezeteknél szolgálatot teljesítõ teljes személyi állo-
mány feladata, melyek összegzését, feldolgozását a kato-
nai szervezetek illetékességüknek és hatáskörüknek meg-
felelõen végzik. A jogosult ügyintézõk a tapasztalat-fel-
dolgozás során keletkezett adatokat kötelesek – az Ált/31
elõírásai szerint – a KTAb-ba rögzíteni. A különbözõ mû-
veleti szintek a KTAb segítségével cserélnek információt,
és abban kerülnek rögzítésre a parancsnoki (vezetõi) dön-
tés-elõkészítéssel, feladatszabással és jóváhagyással kap-
csolatos adatok is.

9. A tapasztalat-feldolgozás folyamatát a katonai szer-
vezetek mûködési rendjébe, eredményeit pedig a szakmai
felkészítés rendszerébe (oktatás, képzés, kiképzés és ön-
képzés), az érintett szakterületek, vezetõ, tervezõ, támoga-
tó és biztosító elemek tevékenységébe be kell építeni.

10. A KTAb adatgazdája az MH Vezetési és Doktrínális
Központ (a továbbiakban: MH VDK) parancsnoka. Felel a
KTAb-ban tárolt dokumentumok tartalmáért, kezdemé-
nyezi és engedélyezi az adatbázisban történõ elhelyezésü-
ket, törlésüket, módosításukat, irányelvekben szabályozza
az adatokhoz történõ hozzáférést.

11. Az Utasítás 14. § (1) bekezdése alapján a Rendszer
mûködtetését az MH VDK Tapasztalat-feldolgozó Mód-
szertani Osztálya végzi.

12. Az MH VDK a Rendszer mûködtetése során kelet-
kezõ jelentéseket közvetlenül a Honvéd Vezérkar fõnök
helyettesnek terjeszti fel.

13. A Rendszer mûködtetésének erõforrás- és költség-
igénye a HM Tárca Védelmi Tervezõ Rendszerben kerül
tervezésre.

14. Az MH VDK a Rendszer mûködtetése során:
a) A KTAb rendszergazdája az MH VDK parancsnoka.

Felel az alkalmazás megszervezéséért, felügyeletéért, az ada-
tok digitalizásáért, feltöltéséért, törléséért, karbantartásáért;

b) Gyakorolja a Magyar Honvédség tapasztalat-feldol-
gozásával kapcsolatos szakmai felügyeleti jogokat;

c) Naprakészen tartja a honvédségi szervezetek részérõl
az Utasítás 15. § (7) bekezdése és a jelen intézkedés alap-
ján kijelölt kapcsolattartók nyilvántartását és lehetõvé te-
szi az ahhoz való hozzáférést valamennyi honvédségi szer-
vezet számára;

d) Tervezi és végzi a katonai szervezetek tapaszta-
lat-feldolgozó szakfeladatok ellátására kinevezett és a
kapcsolattartó állomány központi felkészítését, tovább-
képzését;

e) A tapasztalat-feldolgozás témakörében vezetési
szintjének megfelelõen, a vonatkozó szabályzókban meg-
határozott rendben nemzetközi együttmûködést folytat;

f) Szükség esetén pontosítja és a HVK Híradó, Informa-
tikai és Információvédelmi Csoportfõnökség részére fel-
terjeszti a KTAb fejlesztéséhez kapcsolódó alkalmazói kö-
vetelményeket;

g) Megszervezi, és jóváhagyás után végzi a témában
érintett HM és MH szintû szabályzók kiadásával, módosí-
tásával kapcsolatos kidolgozói tevékenységet;

h) Hatáskörében, vagy felkérést, vagy kijelölést köve-
tõen tapasztalat-feldolgozó tevékenységet végez katonai
vagy az adott témában érintett külsõ szervezettel;

i) Összegyûjti, és szolgálati úton felterjeszti az egyes
konkrét ügyekben az ágazati vezetõk tájékoztatásához
szükséges adatokat;

j) Figyelemmel kíséri és elemzi a tapasztalat-feldolgozó
rendszer folyamatainak mûködését. A HM Információ
Kapcsolati Rendszerben meghatározásra kerülõ gyakori-
sággal és tartalommal jelentéseket készít és terjeszt fel a
Rendszer mûködésérõl;

k) Idõszakos kiadványokat készít a Rendszer mûködé-
sérõl, eredményeirõl.

15. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a további-
akban: MH ÖHP) feladata:

a) Hatáskörében eljárva vezeti, szabályozza, ellenõrzi
és irányítja saját és alárendelt katonai szervezetei tapaszta-
lat-feldolgozó tevékenységét;

b) Vezetési szintjének megfelelõen végzi a témával kap-
csolatos nemzetközi együttmûködési feladatokat az MH
ÖHP és az alárendeltségében mûveleti tevékenységet vég-
zõ magyar kontingensek vonatkozásában;

c) Rendszeresített szakállományára alapozva kialakítja
az adatok gyûjtésébe és az elemzési követelmények meg-
határozásába, felülvizsgálatába, valamint elemzések le-
folytatásába bevonható képességet;

d) Közremûködik a Rendszer szabályzóinak napra ké-
szen tartásában;

e) Részt vesz a tapasztalat-feldolgozási feladatok és
költségvetés tervezésében.
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16. MH Támogató Dandár feladata:
a) Az MH KTAb alkalmazás hálózati környezetben való

mûködésének és az MH Intranet Portálról történõ elérhetõ-
ségének biztosítása;

b) Végrehajtja az MH KTAb adatbázis-szerver üzemel-
tetését.

17. A HVK Személyzeti Csoportfõnökség feladata:
Az MH VDK-val együttmûködve a személyügyi szak-

területre vonatkozó Azonosított Tapasztalatok feldolgozá-
sa, elemzése, értékelése. A bevezetett tapasztalatok meg-
erõsítõ értékelését követõen irányítja azok hatáskörébe
történõ integrálását.

18. A HVK Felderítõ Csoportfõnökség feladata:
Az MH VDK-val együttmûködve a felderítõ és az elekt-

ronikai hadviselés szakterületekre, valamint a szakirányí-
tása alá tartozó kiképzési szakterületekre vonatkozó Azo-
nosított Tapasztalatok feldolgozása, elemzése, értékelése.
A bevezetett tapasztalatok megerõsítõ értékelését követõ-
en irányítja azok hatáskörébe történõ integrálását.

19. A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség feladata:
Az MH VDK-val együttmûködve, szakterületei vonat-

kozásában a szakterületi felelõsök a bevezetett tapasztala-
tok megerõsítõ értékelését követõen irányítják azok szak-
területeikbe való integrálását.

20. A HVK Logisztikai Csoportfõnökség feladata:
Az MH VDK-val együttmûködve a logisztikai szakterü-

letre, valamint a szakirányítása alá tartozó kiképzési szak-
területekre vonatkozó Azonosított Tapasztalatok feldolgo-
zása, elemzése, értékelése. A bevezetett tapasztalatok
megerõsítõ értékelését követõen irányítja azok hatásköré-
be történõ integrálását.

21. A HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség feladata:
Az MH VDK-val együttmûködve a katonai képességek

kialakításának és fenntartásának tervezése alá tartozó
szakterületre vonatkozó és a Magyar Honvédség állomá-
nyából, a NATO Kiválósági Központokban szolgálatot
teljesítõk által megküldött Azonosított Tapasztalatok fel-
dolgozása, elemzése, értékelése. A bevezetett tapasztala-
tok megerõsítõ értékelését követõen irányítja azok hatás-
körébe történõ integrálását.

22. A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség feladata:

Az MH ÖHP-vel, MH Támogató Dandárral és az MH
VDK-val együttmûködve a híradó, informatikai és infor-
mációvédelmi szakterületekre, valamint a szakirányítása
alá tartozó kiképzési szakterületekre vonatkozó Azonosí-
tott Tapasztalatok feldolgozása, elemzése, értékelése.
A tapasztalatok feldolgozását és a bevezetett tapasztalatok
megerõsítõ értékelését követõen irányítja azok szakterü-
leti hatáskörébe történõ alkalmazását, szükség szerinti in-
tegrálását.

23. A HVK Kiképzési Csoportfõnökség:
a) Az MH VDK-val együttmûködve a szakirányítása alá

tartozó kiképzési szakterületekre vonatkozó (hazai, nem-
zetközi, missziós) Azonosított Tapasztalatok feldolgozá-
sa, elemzése, értékelése. A bevezetett tapasztalatok meg-
erõsítõ értékelését követõen irányítja azok hatáskörébe
történõ integrálását.

b) A Rendszer mûködtetésével kapcsolatosan az MH
VDK-val együttmûködve részt vesz vonatkozó utasítások,
szabályzatok kidolgozásában és figyelemmel kíséri a
szükséges módosításokat.

24. MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság

Az MH VDK-val együttmûködve a hadkiegészítési és
katonai igazgatási szakterületekre vonatkozó Azonosított
Tapasztalatok feldolgozása, elemzése, értékelése. A beve-
zetett tapasztalatok megerõsítõ értékelését követõen irá-
nyítja azok hatáskörében történõ integrálását.

25. A katonai szervezetek a Rendszer alkalmazása so-
rán:

a) Saját hatáskörben intézkednek a tapasztalat-feldolgo-
zás rendjére, tapasztalat-feldolgozó tevékenységet folytat-
nak az Utasítás 15. § értelmében;

b) Feladat- és hatáskörüknek megfelelõen a tapaszta-
lat-feldolgozással kapcsolatos tevékenységeket és azok
eredményeit integrálják a mûködés és feladat-végrehajtás
rendjébe (tervezés, szabályozás, eljárásrend, felkészítés,
gyakorlatok, mûveletek, missziók, fejlesztés, támogatás,
biztosítás);

c) Kijelölik a tapasztalat-feldolgozás témakörében ille-
tékes kapcsolattartót az Utasítás 15. § (7) bekezdése alap-
ján. Az intézkedés hatálya alá tartozó kapcsolattartók fõ
feladatai:

ca) A tapasztalat-feldolgozás rendszerének, szabályai-
nak és eljárásainak ismerete, a szakmai kapcsolattartás
biztosítása az alárendelt, elöljáró, valamint más katonai
szervezetek kapcsolattartóival;

cb) A parancsnokok és törzsek tapasztalat-feldolgozás
témakörében történõ tájékoztatása, szükséges mértékben
felkészítése;

cc) Szervezeténél a tapasztalat-feldolgozó tevékenység
koordinálása és adminisztrációja;

cd) A megfigyelések állapotának, az azonosított, elfo-
gadott és bevezetett tapasztalatok KTAb-ba történõ bevi-
tele, napra készen tartása.

ce) Koordináló tevékenység végzése a konkrét adat-
gyûjtés, az elemzés és a javaslatok kidolgozása során a sa-
ját katonai szervezete vonatkozásában;

cf) A szervezet által végrehajtott mûveleteket és az
azokra történõ felkészítéseket, gyakorlatokat, egyeztetése-
ket követõ és a kapcsolódó egyéb jelentések összeállításá-
ban történõ részvétel a tapasztalat-feldolgozási részterület
kidolgozásával;
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cg) A tapasztalat-feldolgozás szakterületén jelentés az
állományilletékes parancsnok felé, illetve szakjelentések
összeállítása;

ch) A szervezet tapasztalat-feldolgozó munkacsoportjá-
nak megszervezése, összehívásának kezdeményezése, fel-
adat-végrehajtásának koordinálása;

ci) A Rendszerben megjelenõ és a katonai szervezetet
érintõ információk szervezeten belüli megosztása, a felké-
szítéseket és a feladatok végrehajtását tervezõ és irányító
személyek részére történõ biztosítása;

cj) A KTAb alkalmazásával a javító folyamatok megva-
lósulásának és a tapasztalatok bevezetésének figyelemmel
kísérése és jelentése;

ck) A szervezet képviseletében részvétel tapasztalat fel-
dolgozással kapcsolatos képzéseken, rendezvényeken,
munkaértekezleteken.

26. Jelen intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

27. Jelen intézkedést az MH személyi állomány teljes
terjedelmében ismerje meg.

28. A katonai szervezetek vezetõi, parancsnokai az in-
tézkedés hatályba lépését követõen szabályozzák saját
szervezeteik és alárendeltjeik tapasztalat-feldolgozással
kapcsolatos feladatait.

29. Hatályát veszti a 165/2008 (HK 20.) HM HVKF in-
tézkedés a katonai szervezetek feladatairól a Magyar Hon-
védség tapasztalat-feldolgozó rendszere kialakításában és
mûködtetésében.

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
126/2012. (HK 4.) HVKF

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

2012. évi gazdálkodásának
végrehajtását szigorító és kiadásait csökkentõ

intézkedésekrõl

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

intézkedést

adom ki.

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó szervezetekre és a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtte-
sen: alárendelt szervezetek) terjed ki.

2. Az intézkedésben meghatározottak alapján az aláren-
delt szervezetek vezetõi kötelesek a helyi sajátosságok fi-
gyelembevételével takarékossági intézkedést kiadni.

3. A kiképzési rendezvények költségcsökkentése, vala-
mint a hatékonysága érdekében:

a) a 2012. év kiképzési, felkészítési feladatait lehetõség
szerint fûtési szezonon kívül, a helyõrségi gyakorló- és lõt-
erek igénybevételével kell tervezni. A központi kiképzõ
bázisok maximális kihasználása érdekében összevont, kö-
zös kiképzési feladatokat tervezzenek.

b) a különbözõ katonai kiképzési ágakban nagyobb
hangsúlyt kell kapnia az üzemanyag felhasználást nem
igénylõ kiképzési, a gép-, és harcjármû karbantartási, tech-
nikai kiszolgálási feladatoknak.

4. Szigorítani kell a honvédségi gépjármûvek szolgálati
igénybevételét:

a) kerülni kell az indokolatlan ki- és berendeléseket,
b) korlátozni kell – a napi mûködéshez, készültségi fel-

adatok ellátásához szükséges gépjármûvek kivételével – a
gépjármû-mozgásokat,

c) a helyi lehetõségek figyelembevételével, az MH Vi-
deó telekonferencia (VTC) szolgáltatás igénybevételét
kell alkalmazni.

5. A hajtóanyag felhasználás korlátozása területén, fi-
gyelemmel a rendelkezésre álló hajtóanyag készletekre:

a) az év feladatait úgy kell priorizálni, hogy elsõsorban
a készenlét fenntartással és fokozással, valamint az ügye-
leti és készenléti szolgálatok biztosításával, a missziós fel-
készítéssel és a szervezet mûködõképességének fenntartá-
sával összefüggõ igénybevételek kerüljenek engedélye-
zésre,

b) az azonos, valamint a köztes célállomású anyag és
személyszállításokat optimalizálni kell, melynek érdeké-
ben a kapcsolt szállításokat kell alkalmazni,

c) az üzemanyag töltõállomással rendelkezõ katonai
szervezetek fordítsanak kiemelt figyelmet a hajtóanyag
feltöltésekre, azok elszámolására és a készletek naprakész
nyilvántartására.

6. Az energiafelhasználás korlátozása területén:
A használatban lévõ helyiségek fûtése során a munka-

védelmi és a munka-egészségtani jogszabályokban a he-
lyiségekre elõírt hõmérsékletet kell biztosítani, de kerülni
kell a jogszabályokban meghatározottaknál magasabb hõ-
mérséklet biztosítását.

Fordítsanak kiemelt figyelmet a használaton kívüli he-
lyiségek energia fogyasztásának (hõ, villamos energia)
csökkentésére, valamint az elektronikai berendezések
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munkaidõ után történõ kikapcsolására és annak ellenõrzé-
sére.

7. Korlátozni kell a papírfelhasználást, így különösen:
a) ügyintézés során a papírfelhasználás korlátozása ér-

dekében az iratok elektronikus levelezõ rendszeren való
továbbításáról szóló 20/2011. (HK 16.) HVK HIICSF
szakutasításban foglaltak szerint kell eljárni.

b) nem hivatalos levelezés vonatkozásában is az MH
Központi Levelezés Szolgáltatás (a továbbiakban: KLSZ)
és a Központi és Helyi Fájlszerver Szolgáltatás igénybevé-
telét kell elõtérbe helyezni,

c) csak a levéltári értékû iratok eredeti példányait és a
telefaxon továbbítandó iratokat kell kinyomtatni lapon-
ként egy oldalra,

d) a postán, futárral vagy kézbesítõvel továbbítandó ira-
tok és a sokszorosított példányok esetében a lap mindkét
oldalára kell nyomtatni,

e) kerülni kell a felesleges nyomtatásokat,
f) tervezeteket lehetõség szerint elektronikusan kell kö-

röztetni, a feladatindító levél kiadmányozott példányának
faxolásával, vagy szkennelésével,

g) a kiadmányozott, nyilvántartásba vett irattári példány
kivételével a véleményezéseket csak elektronikusan kell
megküldeni a címzettek részére,

h) az MH-n kívülre történõ levelezésnél továbbra is
csak hiteles, kiadmányozott nyilvántartásba vett iratokat
lehet küldeni.

8. Az alárendelt szervezetek vezetõi a mûködési kiadá-
sok vonatkozásában vizsgálják felül a hatályos szerzõdé-
seket és a folyamatban lévõ kötelezettségvállalásaikat, kü-
lönös tekintettel a szerzõdésmódosítási feltételekre, a mó-
dosítások várható következményeire. A felülvizsgálat a
következõ területeket érinti:

a) nyomdai költségek;
b) szakkönyvek beszerzése;
c) szakképzési kiadások;
d) sajtótermékek beszerzése.

9. Az alárendelt szervezetek vezetõi csökkentsék mini-
málisra az ajándéktárgyak, emléktárgyak, valamint az ala-
kulatot népszerûsítõ reklám propagandaanyagok beszer-
zését. Ennek érdekében csak az alakulat címerét ábrázoló,
minimális mennyiségû ajándéktárgy, emléktárgy, vala-
mint az alakulatot népszerûsítõ anyag beszerzése kezde-
ményezhetõ, melyeket elsõsorban külföldi delegációk, lá-
togatók részére kell tervezni.

10. A nem katonai rendezvények – alakulat, fegyverne-
mi bálok – feladataira az intézményi elõirányzatok fel-
használása tilos, azok megrendezése csakis önfinanszírozó
rendszerben történhet.

11. A továbbképzési kiadások csökkentése érdekében
lehetõség szerint korlátozni kell a továbbképzések, szak-
mai felkészítések számát. A szakmai anyagok, meghívók,

írásos tájékoztatók KLSZ-en keresztül kerüljenek megkül-
désre.

12. További intézkedésig, a laktanyai elhelyezéssel
kapcsolatos karbantartási munkálatokat a szerzõdött helyi
szolgáltatókkal kell elvégeztetni. Amennyiben a szolgálta-
tó azt a szükséges költségvetés hiányában nem képes telje-
síteni, abban az esetben az alárendelt szervezetek kizáró-
lag a közvetlen baleset elhárítása érdekében szükséges
mértékû karbantartást - a hivatalos eljárási rendnek megfe-
lelõen – engedéllyel végeztethetik el.

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

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. február 22.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
128/2012. (HK 4.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a repülõmûszaki szakmai szabályok kidolgozásáról

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, figyelemmel a Magyar Honvédség sza-
bályzatfejlesztési tevékenységének kialakításáról és mû-
ködésérõl szóló 136/2011. (XII. 20.) HM utasításban fog-
laltakra a repülõmûszaki szakmai szabályok kidolgozása
érdekében a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM) feladat végrehajtásában résztvevõ,
Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban: HVKF) közvetlen
alárendeltségében mûködõ szerveire és a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. A tartalmában az MH hadrendben álló repülõtechni-
kai eszközeihez illeszkedõ, a korszerû követelményeknek
megfelelõ és a szövetségi eljárásokat is tartalmazó szak-
mai szabályok (a továbbiakban: Kiadvány) kidolgozása
érdekében kidolgozó csoportot hozok létre.
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3. A Kiadvány kidolgozását az MH Vezetési és Doktri-
nális Központ (a továbbiakban: MH VDK) parancsnoka
irányítja.

4. A kidolgozó csoport vezetõje a HM Fegyverzeti és
Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) Hadfelsze-
relési Igazgatóság Repülõ és Légvédelmi Rendszerek Osz-
tály osztályvezetõje. A kidolgozó csoportvezetõ helyette-
se a HM FHH Hadfelszerelési Igazgatóság Repülõ és Lég-
védelmi Rendszerek Osztály osztályvezetõ helyettese.

5. A kidolgozó csoport tagjai:
a) HVK Logisztikai Csoportfõnökség;
b) HVK Kiképzési Csoportfõnökség;
c) MH Összhaderõnemi Parancsnokság;
d) MH Vezetési és Doktrinális Központ;
e) MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis;
f) MH 86. Szolnok Helikopter Bázis;
g) MH Pápa Bázisrepülõtér;
h) MH Légijármû Javítóüzem;
i) MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola

állományából kijelölt személyek, illetve akadályoztatásuk
esetén állásfoglalásra, nyilatkozattételre jogosult képvise-
lõik.

6. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképzõ Kar (a továbbiakban: NKE), a HM Ha-
tósági Hivatal, a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Közle-
kedés Biztonsági Szervezet képviselõi a kidolgozó csoport
munkájában – az MH VDK parancsnokának felkérése
alapján – részt vehetnek.

7. Az MH VDK parancsnoka az 5. pontban és felkérése
alapján a 6. pontban nevesített szervezetek szakembereit a
kidolgozó csoport vezetõ javaslatára a kidolgozói tevé-
kenységbe bevonhatja.

8. A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség – a repülõ
fegyvernem átfogó, tárcaszintû, stratégiai szakmai képvi-
selõjeként – a kidolgozó csoport vezetõjének tájékoztatása
alapján kísérje figyelemmel a Kiadvány kidolgozásának,
kiadásának folyamatát, hogy az illeszkedjen a fegyvernem
komplex egészéhez.

9. A Kiadvány kidolgozása során az alábbi követelmé-
nyeket kell érvényesíteni:

a) a fejezetek tartalma legyen összhangban a jelenleg
hatályban lévõ, repülõtechnikára vonatkozó és annak
üzembentartási kérdéseit szabályozó okmányokkal,

b) biztosítsa a harctevékenység és a harckiképzési fel-
adatok mûszaki tevékenységének tervezését, szervezését,
irányítását, vezetését, végrehajtását,

c) biztosítsa a repülõtechnika állandó üzemkész és harc-
kész állapotban tartását, a javítások megszervezését és ma-
gas minõségû végrehajtását, a repülõtechnika mûszaki ál-
lapotának megóvását, állandó ellenõrzését,

d) biztosítsa a személyi állomány állandó, magas szintû
oktatását, képzését,

e) biztosítsa a repülések biztonságának növelését,
f) feleljen meg az MH-ban bevezetett, vonatkozó

NATO egységesítési egyezmények elõírásainak és köve-
telményeinek,

g) feleljen meg a munka- és tûzvédelmi követelmények-
nek, elõírásoknak.

10. A Kiadvány kidolgozásának rendje:
a) Az MH VDK parancsnoka a Kiadvány kidolgozási

ütemtervét részemre 2012. március 30-ig terjessze fel jó-
váhagyás céljából.

b) A Kiadvány véglegesítése érdekében az MH VDK
parancsnoka a kidolgozó csoport tagjai részére a szolgálati
út betartásával 1-3 napos szakmai összevonást kezdemé-
nyezhet.

c) A Kiadvány hatálybalépésének tervezett idõpontja
2013. április 1.

11. A feladat végrehajtásában érintett szervek, szerve-
zetek vezetõi, parancsnokai a kidolgozó csoportba kijelölt
személyek és azok helyetteseinek nevét az MH VDK pa-
rancsnokának az intézkedés aláírását követõ 8. napig küld-
jék meg.

12. A kidolgozó csoport ezen intézkedés aláírását köve-
tõ 30 napon belül kezdje meg munkáját.

13. A Kiadvány elkészítéséhez szükséges költségek ki-
adásának megtervezése a szolgálati könyvek és a fõnöksé-
gi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló HM utasítás
alapján kerül végrehajtásra.

14. Az intézkedés az aláírás napját követõ napon lép ha-
tályba,* és 2013. december 31-én hatályát veszti.

15. 2012. szeptember 1-jén az 5. j) pontban az „MH Ki-
nizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola” szövegrész he-
lyébe az „Altiszti Akadémia” szöveg lép.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. február 29.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
144/2012. (HK 4.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer

szabályozóinak a jogszabályváltozásokhoz történõ
igazítására**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

69/2012. (HK 4.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 2129 LO 8. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szab-
ványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési do-
kumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 2129 LO (8. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság és az alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének NATO
egységesítési egyezmények elfogadásáról és hazai alkal-
mazásába vételérõl szóló 17/2012. (HK 3.) HVKFH szak-
utasításában fenntartással (a „B” melléklet nem kerül be-
vezetésre) elfogadott és hatályba léptetett STANAG 2129
LO (EDITION 8) – IDENTIFICATION OF LAND
FORCES ON THE BATTLEFIELD AND IN AN
AREA OF OPERATION címen kiadott NATO egysége-
sítési egyezményt.

3. A NATO dokumentum egységesíti azokat az eljárá-
sokat és technikai eszközöket amelyek a szárazföldi erõk
azonosításához szükségesek a harctéren és a mûveleti terü-
leten. A kiadványban foglaltakat az MH ÖHP személyi ál-
lomány a beosztása ellátásához szükséges mértékben is-
merje meg és alkalmazza.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
visszavonásig hatályos.

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

70/2012. (HK 4.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 2199 MC LO 2. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szab-
ványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési do-
kumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 2199 MC LO (2. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság és az alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének NATO
egységesítési egyezmények elfogadásáról és hazai alkal-
mazásába vételérõl szóló 17/2012. (HK 3.) HVKFH szak-
utasításában fenntartás nélkül elfogadott és hatályba lépte-
te t t STANAG 2199 MC LO (EDITION 2) –
COMMAND AND CONTROL OF ALLIED LAND
FORCES – ATP-3.2.2 címen kiadott NATO egységesíté-
si egyezményt.

3. A NATO dokumentum a szövetséges szárazföldi had-
erõnem vezetését és irányítását egységesíti a szárazföldi
csapatok munkájának hatékonyabbá tétele érdekében a
tervezés, elõkészítés valamint a végrehajtás fázisaiban. A
kiadványban foglaltakat az MH ÖHP személyi állomány a
beosztása ellátásához szükséges mértékben ismerje meg és
alkalmazza.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
visszavonásig hatályos.

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

71/2012. (HK 4.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 2921 NRS 2. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési, szab-
ványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési do-
kumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 2921 NRS (2. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság és az alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének NATO
egységesítési egyezmények elfogadásáról és hazai alkal-
mazásába vételérõl szóló 17/2012. (HK 3.) HVKFH szak-
utasításában fenntartás nélkül elfogadott és hatályba lépte-
tett STANAG 2921 NRS (EDITION 2) – WEAPON
DANGER ZONES FOR LAND LAUNCHED GUI-
DED MISSILES FOR USE BY NATO FORCES OPE-
RATING IN A GROUND ENVIRONMENT címen
kiadott NATO egységesítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény a földi indítású rakéták
kezelése és indítása közben betartandó különbözõ veszé-
lyességi zónák felsorolását tartalmazza, meghatározza a
különbözõ veszélyességi zónákra vonatkozó biztonsági
rendszabályokat és a végrehajtandó feladatokat. A kiad-
ványban foglaltakat az MH ÖHP személyi állomány a
beosztása ellátásához szükséges mértékben ismerje meg és
alkalmazza.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
visszavonásig hatályos.

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
geoinformációs szolgálatfõnökének
45/2012. (HK 4.) MH GEOSZ SZF

i n t é z k e d é s e
Egységes NATO Elõírás(STANAG 1421 MAROPS
„Szövetségi kiadványok megjelentetésére vonatkozó

szabványok” EDITION 5) kiadásáról

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának és
a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM uta-
sítás 4. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben, az egysé-
gesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egysé-
gesítési dokumentumnak feldolgozásáról és végrehajtásáról
szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. § (7) bekezdése, az
5. § (2) bekezdés d) pontja és a (4) bekezdés, továbbá a
6/2010. (VIII. 17.) VKFH intézkedése alapján az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra, a miniszter alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre, a miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen
irányítása alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire.

2. A STANAG 1421 MAROPS (EDITION 2) „Szövet-
ségi kiadványok megjelentetésére vonatkozó szabványok”
dokumentumot ezen intézkedés mellékleteként az érintet-
tek számára felhasználásra eredeti angol nyelven kiadom.
Az egységesítési egyezmény az intraneten elérhetõ MH
Központi Doktrinális Adatbázisban kerül közzétételre.

3. Az elõírás célja a szövetségi kiadványok egységes
formai, alaki kidolgozása és egységesítése.

4. A dokumentum tartalma:
– a szövetségi kiadványok szerkesztése;
– az elektronikus kiadvány szerkesztése;
– CD-ROM formátum és elõállítás;
– A Tengerészeti Szabványosítási Testület Kiadványai-

nak elrendezési és formai követelményei.

5. A kiadott dokumentumot, mint Egységes NATO Elõ-
írást a kihirdetés napját követõ naptól kell alkalmazni.

6. Ez az intézkedés a kihirdetés napját követõ napon lép
hatályba.

Tóth László okleveles mérnök ezredes s. k.,
szolgálatfõnök
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SZERZÕDÉSEK

Magyar Honvédség Bakony Harckiképzõ Központ

A szerzõdés megnevezése
(típusa)

A szerzõdés tárgya (száma) A szolgáltató neve (azonosítója)
A szerzõdés értéke

(E Ft)
A szerzõdés

létrejöttének dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási szerzõdés
Hús és húskészítmények
beszerzése

Mesterhús 2001 Kft.
(12625497-2-07)

6366 2011. december 21. 2012. január 1. 2012. december 31.

Magyar Honvédség Honvédkórház

A szerzõdés megnevezése
(típusa)

A szerzõdés tárgya
Szerzõdést kötõ fél neve, azonosítója

(cégjegyzékszám)
A szerzõdés értéke

(nettó E Ft)
A szerzõdés létrejöttének és
hatálybalépésének dátuma

A szerzõdés lejáratának
dátuma

Szolgáltatási szerzõdés
Endoszkópos berendezések
karbantartása

ANAMED Kft. 01-09-164933 7 980 2012. 01. 21. 2012. 12. 3.

Szolgáltatási szerzõdés
Szemészeti berendezések
karbantartása

Alcon Hungária Gyógyszer
Kereskedelmi Kft. 01-09-681552

7 998 2012. 01. 26. 2012. 12. 31.

Szolgáltatási szerzõdés
Fogászati berendezések
karbantartása

Dent-East Kft. 01-09-062995 5 890 2012. 01. 23. 2012. 12. 31.

Szolgáltatási szerzõdés
Orvosi gép mûszerek
felülvizsgálata

Medicor Szerviz Zrt. 01-10-041092 6 645 2012. 01. 17. 2012. 12. 3.

Szolgáltatási szerzõdés Terápiás videogasztroszkóp Anamed Kft. 01-09-164933 7 976 2012. 01. 31. 6 hét

Szolgáltatási szerzõdés
Antidecibutor ágyak karban
tartása

Pro Klinlmed XXI Kft. 13-09-080789 5 112 2012. 01. 21. 2012. 12. 3.

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója
Szerzõdés értéke Ft

(áfa nélkül)
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Vállalkozási
keretszerzõdés

Gumiabroncsokkal
kapcsolatos beszerzés
2012. évre

MH 43. hír. és vt.e. 15703651-2-51 és
JSI-AUTÓ Kft. 13136464-2-07

7 999 999 Ft 2011. 01. 17. 2012. 01. 17. 2012. 12. 31.
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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 Tõkehús
MH 86. SZHB, azonosító:
15713801-2-51, Gulyás János és Társa
Kft., adószám: 11399531-2-06

22 860 000 Ft 2012. 01. 24. 2012. 01. 24. 2012. 12. 31.

Szolgáltatási szerzõdés

Skoda Felícia, Opel Astra,
Volkswagen, Ford
gépjármûvek javítása,
szakszervizelése

MH 86. SZHB, azonosító:
15713801-2-51, Honda Tóth
Autószalon és Szerviz,
adószám: 52144345-2-36

6 350 000 Ft 2012. 01. 12. 2012. 01. 12. 2012. 12. 31.

Szállítási szerzõdés

IVECO, KAMAZ, RÁBA,
MAN, Tátra, ADK, MTZ,
AVIA, ZIL, IK típusú
gépjármûvek alkatrész
beszerzése

MH 86. SZHB, azonosító:
15713801-2-51, Felni Kft.,
adószám: 10481909-2-06

5 080 000 Ft 2012. 01. 12. 2012. 01. 12. 2012. 12. 31.

MH Tartományi Újjáépítési Csoport

Szerzõdés megnevezése
(típusa)

Szerzõdés tárgya Szerzõdõ felek neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdéskötés

idõpontja

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Vállalkozási szerzõdés
Áteresz biztosítása
a fõútvonalakon

Magyar Köztársaság nevében a
Honvédelmi Minisztérium,
képviseletében eljárva Dr. Ruszin
Romulusz ezredes (PRT parancsok) és
Malek Hasdan Road Construction
Company képviseletében eljárva Mr.
Fazludin

72 300 $ 2012. február 8. 2012. február 8. 2012. március 8.

Vállalkozási szerzõdés
Áteresz biztosítása
a fõútvonalakon

Magyar Köztársaság nevében a
Honvédelmi Minisztérium,
képviseletében eljárva Dr. Ruszin
Romulusz ezredes (PRT parancsok) és
Iqubal Khyber Construction and
Construction Material Supply Co. Ltd.
képviseletében eljárva Mr. Rabany
Ghulam

58 200 $ 2012. február 8. 2012. február 8. 2012. március 8.
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SZERVEZETI HÍREK

Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatója

szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Dr. Bódi Lajos ezredes H 039194

2. Dr. Túri Viktória százados H 040994

3. Kis Gergely õrnagy H 041910

4. Kiss Gábor százados H 042151

5. Németh E. Tünde fõhadnagy H 042676

6. Novák Vince törzsõrmester H 036957

7. Rajki János õrnagy H 034570

8. Ruskó Sándor törzsõrmester H 034687

9. Szalai László fõtörzsõrmester H 038641

10. Vitári Gergõ Róbert hadnagy H 039781

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Bata Miklós õrvezetõ S 039562

2. Csendes Attila õrvezetõ S 034067

3. Csonka József szakaszvezetõ S 037421

4. Dr. Sztachó-Pekáry Gabriella hadnagy S 032607

5. Fülöp Krisztián szakaszvezetõ S 022851

6. Juhász András Zoltán tizedes S 035498

7. Kiss Bence György szakaszvezetõ S 014587

8. Kiss Krisztián Norbert õrmester S 031140

9. Krizsán Lajos szakaszvezetõ S 013560

10. Lévai Zoltán szakaszvezetõ S 034787

11. Nagy Zsolt tizedes S 039237

12. Nyitrai József szakaszvezetõ S 031068

13. Ölbey Béla szakaszvezetõ S 030383

14. Pályi Zoltán szakaszvezetõ S 039513

15. Rubos Róbert István szakaszvezetõ S 023597

16. Schéda László Zoltán õrvezetõ S 040553

17. Szabó Rajmund Attila tizedes S 035495

18. Tóth Zsolt szakaszvezetõ S 019629

19. Tüdõs András õrvezetõ S 037948

20. Varga Máté Péter szakaszvezetõ S 027181
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Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Benkõ István alezredes N 017692

2. Csige Lajos zászlós N 018717

3. Dányi László alezredes N 017166

4. Faragó József õrnagy N 026972

5. Guti Miklós mk. alezredes N 028563

6. Hargitai László alezredes N 017780

7. László Ferenc alezredes N 012777

8. Megyesi Zsolt fõtörzsõrmester N 021000

9. Miklós András õrnagy N 019405

10. Nagy István zászlós N 016771

11. Pethõ István alezredes N 022962

12. Rózsahegyi Péter alezredes N 010335

13. Szaniszló József õrnagy N 013681

14. Szintai András alezredes N 028636

15. Vámosi László õrnagy N 018088

16. Varga István százados N 028621

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Balogh Nándor – K 020851

2. Marjos Tibor – K 022738

3. Molnár Zsuzsanna – K 013247

4. Zsiga Imre – K 019456

Önkéntes Védelmi Tartalékos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolásszám

1. Brutóczki Róbert szakaszvezetõ OVT 00271
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû kö te tét

Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás so-
rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a köz el sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem mis sé
nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá szo-
kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügy vé di kar t, va la-
mint a mun ká ju kat se gí tõ kol lé gá kat mek ko ra vér vesz te ség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy -m inis zter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ
„har ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ér t sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler
Fri gyes, Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl
a  Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944
de cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az
ese ten ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ
jel le gû at ro ci tá so kat 1962 au gusz tu sá ig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le-
tek be me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ér t sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, 
ha nem a ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó
és törvény hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma-
gyar or szá gi jo gász ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd
az Állam vé del mi Ha tó ság nem csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be?
A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet tá maszt ja alá.

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

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 1200 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


