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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
78/2012. (III. 20.) KE

h a t á r o z a t a
vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
40. § (2) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter ja-
vaslatára – Horváth József dandártábornokot 2012. már-
cius 15-ei hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2012. február 23.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. február 27.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00898/2012.

A köztársasági elnök
79/2012. (III. 20.) KE

h a t á r o z a t a
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
40. § (2) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter ja-

vaslatára – Jákob János ezredest 2012. március 15-ei ha-
tállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2012. február 2.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. február 6.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00481/2012.

A köztársasági elnök
80/2012. (III. 20.) KE

h a t á r o z a t a
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
40. § (2) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter ja-
vaslatára – dr. Padányi József mérnök ezredest 2012. már-
cius 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2012. február 28.

Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. március 1.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00994/2012.
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
17/2012. (III. 9.) HM

u t a s í t á s a
a HM Védelmi Tervezõ Bizottság feladatairól

és mûködési rendjérõl szóló
114/2010. (XII. 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 HM Védelmi Tervezõ Bi-
zottság feladatairól és mûködési rendjérõl szóló 114/2010.
(XII. 29.) HM utasítás módosításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A HM Védelmi Tervezõ Bizottság feladatairól és mûkö-
dési rendjérõl szóló 114/2010. (XII. 29.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: Utasítás) 1. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a további-
akban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe és közvetlen
irányítása alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.”

2. §

(1) Az Utasítás 4. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A HM VTB tagjai:)
„f) a HM gazdasági tervezési és szabályozási fõosztály-

vezetõje”
(2) Az Utasítás 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:
„(3) A HM VTB ülésein állandó meghívottak:
a) a HM jogi fõosztályvezetõje;
b) a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje;
c) a HM Miniszteri Kabinet Sajtóiroda vezetõje;
d) a HM kontrolling fõosztályvezetõje;
e) a HVK logisztikai csoportfõnöke;
f) a HVK híradó, informatikai és információvédelmi

csoportfõnöke;
g) a HVK kiképzési csoportfõnöke;
h) a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal fõigazgatója;

i) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal fõigazgatója;
j) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka.”

3. §

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
18/2012. (III. 22.) HM

u t a s í t á s a
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által

kihelyezett haditechnikai eszközök,
kulturális javak kiállítóhelyeinek racionalizálásával

kapcsolatos feladatokról szóló
137/2011. (XII. 20.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum által kihelyezett haditechnikai eszközök, kul-
turális javak kiállítóhelyeinek racionalizálásával kapcso-
latos feladatokról szóló 137/2011. (XII. 20.) HM utasítás
módosításáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kihelye-
zett haditechnikai eszközök, kulturális javak kiállítóhelye-
inek racionalizálásával kapcsolatos feladatokról szóló
137/2011. (XII. 20.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Munkacsoport elnöke a HM HIM parancsnoka,
titkára a HM HIM parancsnoka által kijelölt személy.”

(2) Az Ut. 2. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A Munkacsoport tagjai)
„f) a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály fõosz-

tályvezetõje által”
[kijelölt személyek (szervezetenként 1-1 fõ).]
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2. §

Az Ut. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) A Munkacsoport elnöke
a) a Munkacsoport tagjaival együttmûködve 2012. ápri-

lis 30-ig elkészíti a 4. § (2) bekezdésében meghatározott
kérdésekrõl szóló jelentést és javaslatokat, amelyeket
2012. május 7-ig felterjeszt a miniszter részére jóváha-
gyásra a HM parlamenti államtitkár és a HM közigazgatási
államtitkár útján,

b) az a) pont szerinti jóváhagyást követõen 2012. au-
gusztus 31-ig megküldi a HM Jogi Fõosztály részére a fel-
adatok szabályozásához szükséges közjogi szervezetsza-
bályozó eszközökre vonatkozó szövegjavaslatait.”

3. §

(1) Az Ut. 5. §-ában a „május 1-jén” szövegrész helyébe
a „szeptember 1-jén” szöveg lép.

(2) Az Ut. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

5. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 485

1. melléklet a 18/2012. (III. 22.) HM utasításhoz

„1. melléklet a 137/2011. (XII. 20.) HM utasításhoz

A HM HIM szakmai felügyelete alá tartozó haditechnikai kiállítóhelyek

Fsz. Hely – szerzõdõ partner
A kiállítóhelyen

elhelyezett eszközök
száma

1 Szolnoki Repüléstörténeti Kiállítóhely (MH 86. Szolnok Helikopter Bázis) 161

2 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar
(Ócsai Kiképzõbázis)

145

3 MH Altiszti Akadémia (Szentendre) 32

4 MH Támogató Dandár, Petõfi Sándor Laktanya 46

5 MH Logisztikai Ellátó Központ, 1. Raktárbázis (Mátyásföld) 2

6 MH Logisztikai Ellátó Központ, 3. Raktárbázis (Bp., Lehel út) 23

7 MH Logisztikai Ellátó Központ, 5. Raktárbázis (Tápiószecsõ) 12

8 MH Logisztikai Ellátó Központ, 8. KÁR (Kalocsa) 3

9 MH Pápa Bázisrepülõtér (Pápa) 12

10 MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis (Kecskemét) 10

11 MH. 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred (Szentes) 5

12 MH 5. Bocskai István Lövészdandár (Hódmezõvásárhely) 3

13 MH 25. Klapka György Lövészdandár (Tata) 1

14 MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (Szombathely) 3

15 MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred 8

16 Pintér Mûvek (Kecel) 530



Fsz. Hely – szerzõdõ partner
A kiállítóhelyen

elhelyezett eszközök
száma

17 Földi Telepítésû Magyar Légvédelem Fegyvernemi Múzeuma (Zsámbék) 92

18 Kiskunhalas Város Önkormányzata 1

19 Nemesmedves Község Önkormányzata 1

20 Hortobágy Község Önkormányzata 1

21 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1

22 Magyargencs Község Önkormányzata 21

23 Tapolca Város Önkormányzata 7

24 Taszár Község Önkormányzata 4

25 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatósága (Miskolc) 2

26 Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága (Salgótarján) 1

27 Terror Háza Múzeum (Budapest) 1

28 Nagyatádi Városi Múzeum 9

29 Gyermek- és Ifjúságszervezet-történeti Múzeum (Zánka) 12

30 Goldtimer Alapítvány (Budapest, Budaörsi Repülõtér) 1

31 56-os Történelmi Alapítvány (Kiskunmajsa) 6

32 Zoltán Gõzös Közhasznú Alapítvány (Neszmély) 1

33 Bereg Népe Védelmében Polgári Védelmi Alapítvány (Vásárosnamény) 3

34 Citadella Investment Vagyonkezelõ Kft. fa. (Bp.) – Mottone Holding 5

35 Monostori Erõd Hadkultúra Központ Mûemlékhelyreállító,
Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Kft. (Komárom)

14

36 Fülöp Attila (Bodajk) 1

37 Honvéd Sportrepülõ Egyesület (Szolnok) 1

38 Fõvárosi Állat- és Növénykert 1

39 MH 64. Boczonádi Szabó József Logisztikai Ezred 4
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A honvédelmi miniszter
19/2012. (III. 30.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség 2012–2016. évre szóló

Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények
Programjáról

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 a következõ

utasítást

adom ki.

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe és
közvetlen irányítása alá tartozó szervezetekre, valamint
a Magyar Honvédség katonai szervezeteire terjed ki.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg kiadott, a
Magyar Honvédség 2012–2016. évre szóló Gyakorlatok
és Kiképzési Rendezvények Programját (a továbbiakban:
Program) az érintettek külön kapják meg.

2. §

(1) Magyarország Alaptörvénye és a határátlépéssel
járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati fel-
adatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján
közjogi jóváhagyást igénylõ nemzetközi katonai tevé-
kenységek esetén azok elõkészítését a jogszabályoknak, a
határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének
elõkészítésérõl szóló 32/2001. (HK 9.) HM utasításnak és a
Program rendelkezéseinek megfelelõen kell megkezdeni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott katonai tevé-
kenységeket az engedélyezésükrõl szóló közjogi engedély
kiadását követõen lehet végrehajtani.

3. §

(1) A Magyar Honvédséget érintõ nemzetközi és nem-
zeti gyakorlatok és kiképzési rendezvények Programját a
Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) hagyja
jóvá.

(2) A Programban bekövetkezett változásokat – a prog-
ramazonosító feladatok/kódok végrehajtására jóváhagyott
költségvetési elõirányzat keretén belül – a HVKF hagyja
jóvá.

(3) A Programban meghatározott feladatok végrehajtá-
sa során a gyakorlatokkal, kiképzési rendezvényekkel,
gyakorlat tervezõi eseményekkel kapcsolatos új adatok,

változások feldolgozását és pontosítását a Honvéd Vezér-
kar Kiképzési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
KIKCSF) végzi. A tervezett rendezvény, illetve gyakorlat-
tervezõi esemény megkezdése elõtt a végrehajtásért fele-
lõs szervezet vezetõje – legkésõbb 60 nappal – a HVK
KIKCSF-et köteles értesíteni.

(4) A Programban szereplõ gyakorlatok adataiban és a
(2) bekezdésben írtak szerint bekövetkezõ változásokat a
HVK KIKCSF folyamatosan rögzíti.

(5) Új gyakorlatnak vagy vezetõi döntést igénylõ adat-
változásnak a Programba történõ felvételét kezdeményezõ
javaslatot a HVK KIKCSF csoportfõnöke – a vonatkozó
HM utasítások és HVKF intézkedések alapján – terjeszt fel
jóváhagyásra feladattól függõen a HM Jogi Fõosztály, il-
letve a HVKF részére.

(6) Ha a (4)–(5) bekezdésben foglalt esetekben közjogi
engedély beszerzésére vagy a már meglévõ engedély mó-
dosítására van szükség, akkor csak ezt követõen kerülhet
sor a külföldi féllel történõ megállapodásra.

4. §

(1) A nemzeti gyakorlatok és a nemzetközi gyakorlatok
költségvetési tervezése vonatkozásában az adott évben ki-
adásra kerülõ költségvetési tervezési szabályok és az in-
tézményi költségvetési javaslatok elkészítésének és jóvá-
hagyásának rendjérõl szóló HM utasítás rendelkezései az
irányadók. A nemzetközi gyakorlatok költségvetési terve-
zésénél a nemzetközi gyakorlatok, rendezvények egyes
költségvetési és pénzügyi kérdéseirõl szóló 98/2008.
(HK. 19.) HM utasítás rendelkezéseit is figyelembe kell
venni.

(2) A Programban meghatározott nemzeti gyakorlatok
és kiképzési rendezvények összesített költségvetési tervét
a gyakorlatot elrendelõ elöljáró hagyja jóvá, amelynek egy
példányát a HVK KIKCSF csoportfõnöke, egy példányát
tájékoztatásul a HVK Logisztikai Csoportfõnökség cso-
portfõnöke részére megküldi.

(3) A Programban meghatározott nemzetközi gyakorla-
tok tekintetében az eseti költségvetések terveit a Honvé-
delmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal fõ-
igazgatója, a bevétellel is rendelkezõk esetében a véde-
lemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár hagyja jóvá.

5. §

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

(2) Hatályát veszti a Magyar Honvédség 2011–2015. évre
szóló Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja
kiadásáról szóló 76/2011. (VII. 21.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
20/2012. (III. 30.) HM

u t a s í t á s a
az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési,

valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények
által elõírt feladatok végrehajtásáról szóló

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

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

utasítást

adom ki:

1. §

Az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint
nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által elõírt
feladatok végrehajtásáról szóló 64/2011. (VI. 10.) HM
utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 3. § (2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az MH Vezetési és Doktrinális Központ (a továb-
biakban: MH VDK) felelõs a Szerzõdésekbõl eredõ adat-
szolgáltatási, fegyverzetcsökkentési, -ellenõrzési, megfi-
gyelési, kísérési (a továbbiakban együtt: fegyverzet-ellen-
õrzési) feladatok tervezéséért, szervezéséért és végrehajtá-
sáért, továbbá a honvédelmi szervezetek, polgári szerveze-
tek és más minisztériumok fegyverzet-ellenõrzési felada-
tainak koordinálásáért, a Szerzõdésekben elõírt korlátozá-
sok betartásának felügyeletéért.”

2. §

Az Utasítás 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Az MH VDK az (1) bekezdés szerinti HM utasításban
foglaltak alapján – a feladatok végrehajtásában érintett hon-
védelmi szervezetek, a HM VPF és a KüM BPNF bevonásá-
val – összeállítja a tárgyévet követõ év nemzeti fegyver-
zet-ellenõrzési feladatai végrehajtásának részletes tervét
(a továbbiakban: NEFET) és azt május 30-ig – a Honvéd Ve-
zérkar fõnökének helyettese (a továbbiakban: HVKFH) útján –
jóváhagyásra felterjeszti a HM VPVT HÁT részére.”

3. §

Az Utasítás 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A fegyverzet-ellenõrzési feladatok végrehajtására
biztosított teljes költségvetési támogatás keretgazdája az
MH VDK, a végrehajtáshoz biztosított erõforrások felett
rendelkezési joggal bír. A fegyverzet-ellenõrzési felada-
tokkal összefüggõ utazási, ellátási, készletbeszerzési, va-
lamint különbözõ protokolláris és szállásköltség kiadási
elõirányzatai a HM Protokoll Rekreációs és Kulturális Fõ-
igazgatóság (a továbbiakban: HM PRKF) nemzetközi csa-
pat költségvetésében kerülnek tervezésre és biztosításra.”

4. §

Az Utasítás 7. § (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) Az összesített tájékoztató alapján az MH VDK fél-
évente összefoglaló jelentést tesz a HM VPVT HÁT részé-
re a NEFET teljesítésének helyzetérõl, amit a HVKFH út-
ján terjeszt fel, valamint pontosítja a következõ félévi fel-
adatokat.”

5. §

Az Utasítás
a) 4. § (1) és (4) bekezdésében, 6. § (1), (2) és (4) bekez-

désében, 7. § (1), (3)–(5) bekezdésében az „a HM NE-
FEH” szövegrész helyébe az „az MH VDK”,

b) 5. § (2) bekezdésében, 7. § (3) és (4) bekezdésében a
„HM PRI” szövegrész helyébe a „HM PRKF”,

c) 6. § (1)–(3) bekezdésében a „Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe „Magyarország”,

d) 8. § (3) bekezdésében az „a HM NEFEH-hel” szö-
vegrész helyébe az „az MH VDK-val”
szöveg lép.

6. §

Hatályát veszti az Utasítás 1. §-ában a „ , fenntartói irá-
nyítása, valamint felügyelete alá” szövegrész.

7. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
21/2012. (III. 30.) HM

u t a s í t á s a
az étkezési utalvány tiszti, valamint összevont
étkezdékben történõ elfogadásának rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés g) pontja alapján, figyelemmel az (5) bekez-
dés a) pont af) alpontjára az étkezési utalvány tiszti, vala-
mint összevont étkezdékben történõ elfogadásának rendjé-
rõl a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ),
a HM Tábori Lelkészi Szolgálatra, továbbá a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a to-
vábbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §

A jelen utasítás alkalmazásában étkezési utalvány a ki-
zárólagosan vagy elsõdlegesen fogyasztásra kész élelmi-
szer vásárlására, vagy melegkonyhás vendéglátóhelyeken,
munkahelyi étkezõben történõ vásárlásra jogosító papír-
alapú vagy elektronikus utalvány.

3. §

(1) A honvédelmi szervezetek által üzemeltetett étkez-
dékben

a) a honvédelmi szervezetek hivatásos és szerzõdéses
katonái,

b) a tényleges szolgálatot teljesítõ önkéntes mûveleti
tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katonák,

c) a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott kor-
mánytisztviselõk, valamint

d) a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közal-
kalmazottak,
mint befizetõ étkezõk jogosultak az étkezés térítési díját a
honvédelmi tárca által beszerzett papíralapú étkezési utal-
vánnyal is fizetni.

(2) A papíralapú étkezési utalványból készpénz nem ad-
ható vissza.

(3) Az étkezések teljes körû lemondására csak a teljes
egészében készpénzzel, vagy bankkártyával vásárolt havi
étkezési jegyek esetén van lehetõség. A papíralapú étkezé-
si utalvánnyal és készpénzzel, vagy papíralapú étkezési
utalvánnyal és bankkártyával vásárolt havi étkezési jegyek
esetében csak a készpénzzel, vagy a bankkártyával térített
értékkel megegyezõ, vagy annál kisebb értékû egész étke-
zés mondható le.

(4) A havi étkezési jegyekbõl a papíralapú étkezési utal-
vánnyal vásárolt összegnek megfelelõ étkezés nem mond-
ható le, annak értékét visszafizetni nem lehet. Ezen étkezé-
sek az (5) bekezdésben foglaltak szerint ütemezhetõek át.

(5) A részben vagy egészben papíralapú étkezési utal-
vány ellenében vásárolt tárgyhavi étkezési jegyek csak a
tárgyhót követõ hónapra, a befizetési idõszak napjaira üte-
mezhetõek át. Az átütemezett jegyek további átütemezésé-
re nincs lehetõség.

(6) Az igényjogosult által megvásárolt étkezési jegy
megbízás alapján történõ továbbértékesítését az étkezde-
pénztáros nem végezheti.

(7) Amennyiben a KNBSZ élelmezési ellátását biztosító
étkezde pénztára napi zárását követõen a papíralapú étke-
zési utalványok össznévértéke meghaladja az 500 000 Ft-ot,
a pénztáros az utalványokat aláírásával és az étkezde bé-
lyegzõjével lezárt borítékban vagy csomagban, az érték
megjelölésével, átvételi elismervény ellenében megõrzés-
re átadja az KNBSZ házipénztárába.

4. §

A papíralapú étkezési utalványok – forgalmazónál tör-
ténõ visszaváltása során keletkezõ – visszaváltási költsé-
gének forrása az alaptevékenység keretében végzett
munkahelyi élelmezési ellátás térítési díjbevétele.

5. §

A papíralapú étkezési utalvány étkezdében történõ elfo-
gadásának és elszámolásának – ideértve annak tárolásá-
nak, megõrzésének és forgalmazó szállítója részére törté-
nõ átadásának – részletes szabályait a HM védelemgazda-
ságért felelõs helyettes államtitkár szakutasításban hatá-
rozza meg.

6. §

(1) Ez az utasítás 2012. április 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a melegétkezési utalvány tiszti

(összevont) étkezdéken történõ elfogadásának rendjérõl
szóló 58/2010. (V. 14.) HM utasítás.

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

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

14/2012. (HK 5.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
feladatrendszerének módosításával kapcsolatos

szakmai feladatok végrehajtásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fonökének
13/2012. (HK 5.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a nem katonai oktatási intézményben végzett,

tiszti és altiszti állományba vett személyek
tanfolyamrendszerû felkészítésének megszüntetésérõl

és alapkiképzése bevezetésének rendjérõl

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

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi minisz-
ter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, vala-
mint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire terjed ki.

2. A nem katonai oktatási intézményben végzett tisztek,
altisztek (a továbbiakban: kiképzendõ) 6 hetes tanfolyam-
rendszerû felkészítése 2012. december 31-i hatállyal meg-
szûnik.

3. A kiképzendõk tanfolyamrendszerû felkészítését
2013. január 1-tõl a tisztek vonatkozásában a harcászati
tanfolyam elsõ moduljaként végrehajtásra kerülõ 12 ki-
képzési hetes egységes alapkiképzés váltja fel. Az altiszti
állományba vett személyek tanfolyamrendszerû felkészí-

tése 2013. január 1-tõl a 12 kiképzési hetes egységes alap-
kiképzés és az altiszti alaptanfolyam teljesítésével kerül
végrehajtásra.

4. Az alapkiképzésre évente felvehetõk keretlétszámát –
a beérkezett igények alapján összeállított – a honvédelmi
miniszter által jóváhagyott beiskolázási terv tartalmazza.

5. Az alapkiképzésre kötelezett kiképzendõk vezénylé-
sét a HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK SZCSF) csoportfõnöke tervezi és szervezi.

6. Az alapkiképzés idõtartama 12 kiképzési hét. Az
alapkiképzés a Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban:
HVKF) által kiadott Magyar Honvédség Egységes Alapki-
képzési Program alapján – a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 43. § (7) és
a 45. § (2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel – történik.
Az alapkiképzés szervezése és végrehajtása során a fõ
figyelmet a gyakorlatiasságra és a komplexitásra kell for-
dítani.

7. A kiképzendõk alapkiképzését elsõdlegesen az MH
Altiszti Akadémián (a továbbiakban: MH AA) kell végre-
hajtani. A HVKF engedélyével más katonai szervezetnél is
végrehajtható az alapkiképzés, de a vizsgáztatást az MH
AA hajtja végre.

8. Az alapkiképzésre vezényelt kiképzendõket állo-
mánykategória szerint külön ideiglenes alegységekbe kell
szervezni a kiképzés végrehajtásának idõszakában.

9. A kijelölt katonai szervezet a kiadásra került Egysé-
ges Alapkiképzési Program szerint – a Hjt. 91. §-ának
(5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – saját hatás-
körben szervezi és végzi a kiképzendõk felkészítését, to-
vábbá az ellátási-utaltsági rendnek megfelelõen az alapki-
képzésen résztvevõ kiképzendõket elhelyezi és ellátja,
ügyeiket intézi, valamint a vizsgabizottságot felkéri.

10. Amennyiben az alapkiképzés folyamán a kiképzen-
dõ távolléte meghaladja a 12 kiképzési napot, vagy nem
vett részt a harcászati komplex foglalkozások legalább
80%-án, továbbá nem hajtotta végre eredményesen az elõ-
írt lõgyakorlatokat, a kiképzést végrehajtó alegység pa-
rancsnok javaslata alapján az alapkiképzést végrehajtó ka-
tonai szervezet parancsnoka kezdeményezi a kiképzendõ
katonai szervezetéhez történõ visszavezénylését.

11. A kiképzés befejezése elõtt visszavezényelt kikép-
zendõ elért eredményeit és parancsnoki jellemzését az
alapkiképzést végrehajtó katonai szervezet parancsnoka
elkészítteti és megküldi a kiképzendõ állományilletékes
parancsnoka részére.

12. Az alapkiképzést záróvizsgával kell zárni. A vizs-
gán számon kérhetõ az Egységes Alapkiképzési Program
alapján összeállított teljes ismeretanyag.

13. A kiképzendõnek – az MH AA parancsnoka által ki-
jelölt bizottság elõtt – záróvizsgát kell tenni, amely elmé-
leti és gyakorlati vizsgából áll. A kiképzendõ számára
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„Megfelelõ” értékelés akkor adható, ha minden vizsgán
– kiképzési áganként – elérte a „megfelelt” szintet.

14. Az alapkiképzés elvégzésérõl és a vizsgaeredmé-
nyekrõl igazolást kell átadni, melynek egy példányát a ka-
tona személyügyi anyagában kell elhelyezni.

15. A vizsgáztatáshoz és az eredmények dokumentálá-
sához szükséges nyomtatványokat az Egységes Alapki-
képzési Program mellékleteiben rögzített minta szerint a
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal készítteti el és
azokkal igény szerint ellátja a kiképzõ katonai szervezetet.

16. A HVK SZCSF csoportfõnök felméri MH szinten a
kiképzendõ állományt, amely nem rendelkezik tanfolyam-
rendszerû felkészítéssel, majd a HVK Kiképzési Csoport-
fõnökséggel (a továbbiakban: HVK KIKCSF) és az MH
AA-val együttmûködve tervezi, szervezi meg az állomány
2012. évi tanfolyamrendszerû felkészítésre és záróvizs-
gára kötelezettek vezénylését.

17. Az alapkiképzésen részt nem vett kiképzendõ tanfo-
lyamra, vagy missziós felkészítésre nem vezényelhetõ.

18. Az MH AA kidolgozza a vizsgakérdéseket, és azt
legalább kettõ héttel a vizsga elõtt megküldi a HVK
KIKCSF csoportfõnökének jóváhagyásra. A vizsgabizott-
ság legalább három fõs, melynek elnökét a HVK KIKCSF
csoportfõnöke, a másik két tagját a tanfolyam végrehaj-
tására kijelölt katonai szervezet parancsnoka, vezetõje je-
löli ki.

19. A kiképzendõ a tanfolyam végén vizsgát tesz.
A vizsga letétele engedélyezhetõ olyan személyek részére
is, akik önhibájukon kívül tanfolyami képzésben nem ré-
szesültek, de beosztásuk ellátásához szükséges általános
katonai és szakmai ismeretekkel, valamint legalább egy év
szolgálati idõvel rendelkeznek. A vizsgafelkészülésre kü-
lön idõ nem áll rendelkezésre. Az elméleti és gyakorlati
vizsgát komplex jelleggel kell megszervezni. A kiképzen-
dõ a tanfolyam folyamatában készül fel a kiadásra kerülõ
felkészülési kérdések alapján.

20. A vizsga szóbeli és gyakorlati. A vizsgatétel kettõ
szóbeli és egy gyakorlati kérdésbõl áll. A felkészülési idõ
kiképzendõnként 20 perc, a vizsga idõtartama nem több
mint 30 perc.

21. A kiképzendõ a vizsgán az ötfokozatú skálának
megfelelõen: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2),
elégtelen (1) érdemjegyet kap mindegyik kérdésre. A vég-
leges értékelést az osztályzatok átlaga adja ki. Kerekítés
szükségessége esetén a gyakorlati osztályzat számít súlyo-
zottnak. Sikertelen vizsga esetén a kiképzendõ jogosult a
vizsga megismétlésére – egyszeri alkalommal – a követke-
zõ alapkiképzés végén. A pótvizsga sikertelensége esetén
a kiképzendõ szolgálati jogviszonya megszûnik.

22. Tanfolyam nélkül vizsgára csak az a kiképzendõ bo-
csátható, aki

a) eredményesen végrehajtotta a gépkarabély alap, és
pisztoly szakalap lõgyakorlatot;

b) eredményesen végrehajtotta a 1. számú kézigránát
dobógyakorlatot;

c) a beosztásának megfelelõ fizikai követelményeket a
vizsga évében teljesítette és

d) legalább egy év szolgálati idõvel rendelkezik.
23. Nem bocsátható vizsgára az a kiképzendõ, aki a

vizsga napjáig az intézkedés 22. pontjában meghatározot-
takról igazolással nem rendelkezik. Az igazolások idõbeni
beszerzése és biztosítása a kiképzendõ felelõssége.

24. A vizsga letételéhez szükséges igazolásokat a kikép-
zendõ részére az állományilletékes parancsnok állítja ki.

25. Az alapkiképzés végrehajtására kijelölt katonai
szervezet parancsnoka – az alapkiképzés befejezését köve-
tõ 15 napon belül – összefoglaló értékelõ jelentést terjeszt
fel az alapkiképzés létszámadataival és a tanulmányi
eredményekkel a HVK SZCSF csoportfõnökének.

26. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit azonban a 27. pontban foglaltak ki-
vételével 2013. január 1-jétõl kell alkalmazni.

27. 2012-ben is alkalmazni kell a 16-25. pontban foglal-
takat, valamint a nem katonai oktatási intézményben vég-
zett tisztek és altisztek képzését a nem katonai oktatási in-
tézményben végzett, tiszti és tiszthelyettesi állományba
vett személyek tanfolyamrendszerû felkészítésének rend-
jérõl szóló 64/2004. (HK 20.) HVKF intézkedés szerint
kell végrehajtani.

28. 2012. december 31-én hatályát veszti a nem katonai
oktatási intézményben végzett, tiszti és tiszthelyettesi állo-
mányba vett személyek tanfolyamrendszerû felkészítésé-
nek rendjérõl szóló 64/2004. (HK 20.) HVKF intézkedés,
valamint a nem katonai oktatási intézményben végzett,
tiszti és tiszthelyettesi állományba vett személyek tanfo-
lyamrendszerû felkészítésének rendjérõl szóló 64/2004.
(HK 20.) HVKF intézkedés módosításáról szóló 183/2010.
(HK 8.) HM HVKF intézkedés.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
15/2012. (HK 5.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
az európai fegyverzet-korlátozási, leszerelési,

valamint a nemzetközi biztonságpolitikai
egyezmények által elõírt adatszolgáltatási és

ellenõrzési feladatok végrehajtásáról szóló 42/2011.
(HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés a) pontja és 11. § p) pontja alapján – fi-
gyelemmel az európai fegyverzet-korlátozási, leszerelési,
valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények
végrehajtásáról szóló 64/2011. (VI. 10.) HM utasítás ren-
delkezéseire – az európai fegyverzet-korlátozási, leszere-
lési, valamint a nemzetközi biztonságpolitikai egyezmé-
nyek által elõírt adatszolgáltatási és ellenõrzési feladatok
végrehajtásáról szóló 42/2011. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az európai fegyverzet-korlátozási, leszerelési, vala-
mint a nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által
elõírt adatszolgáltatási és ellenõrzési feladatok végrehajtá-
sáról szóló 42/2011. (HK 11.) HM közigazgatási államtit-
kári és HVK vezérkari fõnöki együttes intézkedés (a to-
vábbiakban: Intézkedés) 9. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„9. A CFE Szerzõdés, a Dokumentum és a Dokumen-
tum alapján kötött kétoldalú megállapodások, valamint a
Nyitott Égbolt Szerzõdés elõírásai szerint Magyarország
területén és a Részes és Résztvevõ Államok területén vég-
zett helyszíni ellenõrzések, értékelések, megfigyelõ repü-
lések és egyéb rendezvények (a továbbiakban: nemzetközi
ellenõrzések) tervezéséért, a Szerzõdésekben elõírt kötele-
zettségek és határidõk betartásáért, az elõírt okmányok
elõkészítéséért, és a végrehajtás koordinálásáért az MH
VDK a felelõs.”

2. Az Intézkedés 11. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„11. Az MH VDK a nemzetközi ellenõrzések végrehaj-
tása, a külföldi ellenõrcsoportok kísérése érdekében kér-
heti más szervezetek állományából szakértõk kijelölését és

biztosítását. A kijelölt és felkészített bevonható állományú
ellenõröket – képzettségük és tapasztalatuk alapján – okta-
tói, elõadói, csoportparancsnoki vagy beosztott ellenõri,
megfigyelõi, kísérõi feladatokra bevonhatja. Az állomány-
illetékes parancsnok biztosítja a bevonható ellenõrt az MH
VDK számára, ettõl csak különleges indokkal térhet el.”

3. Az Intézkedés 1. melléklet 1. pontját megelõzõ alcím
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az MH VDK adatszolgáltatási feladatai”

4. Az Intézkedés 1. melléklet 6. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„6. A Szerzõdések által elõírt éves adatszolgáltatási fel-
adatok végrehajtása, az adatok határidõre történõ összeál-
lítása érdekében minden év októberében és novemberében
az MH VDK szakértõi munkabizottság összehívását kez-
deményezi az érintett szervezetek részvételével. Az érin-
tett szervezetek az alábbi adatok biztosításáért felelõsek.”

5. Az Intézkedés 1. melléklet 16. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„16. Az MH Altiszti Akadémia, az MH Támogató
Dandár (a továbbiakban: MH TD) és az MH Ludovika
Zászlóalj minden év október 20-ig információt szolgáltat-
nak az MH VDK részére a Szerzõdések hatálya alá tartozó
haditechnikai eszközeik mennyiségére, elhelyezkedésére
vonatkozóan. A technikai eszközök mennyiségének január
1-jei állapotához képest bekövetkezett változásáról – legké-
sõbb a változás bekövetkezésekor – értesítik az MH VDK-t
és tájékoztatják az MH ÖHP-t (14. sz. táblázat).”

6. Az Intézkedés
a) 3. pontjában az „a HM Nemzetközi Együttmuködési

és Fegyverzetellenorzési Hivatal (a továbbiakban: HM
NEFEH)” szövegrész helyébe az „az MH Vezetési és
Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH VDK)”,

b) 3., 7. pontjában, 1. melléklet 13. pontjában, 15. pont
e) alpontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész he-
lyébe a „Magyarország”,

c) 4–8., 10., 14–15. pontjában; 1. melléklet 1., 7–12.,
14–15., 17. pontjában az „a HM NEFEH” szövegrész he-
lyébe az „az MH VDK”,

d) 13. pontjában a „HM Protokoll és Rendezvényszer-
vezõ Igazgatóság (a továbbiakban: HM PRI)” szövegrész
helyébe a „HM Protokoll Rekreációs és Kulturális Fõigaz-
gatóság (a továbbiakban: HM PRKF)”,

e) 1. melléklet 4. pontjában az „április 15-ig nyomtatott
és digitális változatban továbbítja” szövegrész helyébe az
„április 30-ig továbbítja”,

f) 1. melléklet 15. pontjában a „szolgáltatnak” szöveg-
rész helyébe a „szolgáltat”
szöveg lép.

7. Hatályát veszti az Intézkedés 1. melléklet 5. pontjá-
ban a „nyomtatott és digitális változatban” szövegrész.
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8. Az Intézkedés 2. melléklete helyébe ezen intézkedés
1. melléklete lép.

9. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

1. melléklet a 15/2011. (HK 5.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedéshez

„2. melléklet a 42/2011. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedéshez

A CFE Szerzõdés, a Dokumentum és a Nyitott Égbolt
Szerzõdés által elõírt ellenõrzések, megfigyelõ repülések

1. A CFE Szerzõdés alapján minden Részes Állam jogo-
sult helyszíni ellenõrzéseket végrehajtani, illetve köteles
helyszíni ellenõrzést fogadni az éves adatcsere során kö-
zölt információ ellenõrzésére. Az ellenõrzések típusai az
alábbiak lehetnek:

a) „Bejelentett hely” ellenõrzés, melynek során az éves
és évközi információcserében megküldött adatok, vala-
mint a mennyiségi korlátozások betartásának ellenõrzésé-
re kerül sor. Az ellenõrzés nem utasítható vissza, fogadá-
sára mindazon katonai szervezetek kötelezettek, melyek a
CFE Szerzõdés által korlátozott technikai eszköz típussal
rendelkeznek, illetve a CFE Szerzõdés meghatározásai
alapján „ellenõrzési objektumnak” minõsülnek.

b) „Soron kívüli ellenõrzés kijelölt területen”, melynek
során a nem az ellenõrzési objektumokban tárolt, de a CFE
Szerzõdés által korlátozott technikai eszközök ellenõrzé-
sére szolgál. A területen lévõ ellenõrzési objektumok ilyen
esetben nem ellenõrizhetõk.

c) „Csökkentések és átminõsítések ellenõrzése”, mely-
nek végrehajtása a CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya
alá tartozó eszközök csökkentési és átminõsítési folyama-
tának megfigyelését jelenti.

2. A Dokumentumban javasolt rendezvények a Részt-
vevõ Államok között felmerülõ – katonai tevékenységek-
kel kapcsolatos – kétségek eloszlatását, kapcsolataik javí-
tását, az együttmûködés fejlesztését, illetve az adatcsere
során megküldött információk és bejelentések értékelését,
ellenõrzését szolgálják. A rendezvények az alábbiak le-
hetnek:

a) „Értékelõ látogatás”, amely a katonai erõkre és a fõbb
fegyver- és harci technikai rendszerekre vonatkozó infor-

máció-szolgáltatás helyszínen történõ értékelésének vég-
rehajtását jelenti.

b) „Kijelölt terület ellenõrzés”, amely egy, a Résztvevõ
Állam területén kijelölt térségben folytatott vagy feltétele-
zett, bejelentés köteles katonai tevékenység ellenõrzését
jelenti.

c) „Látogatás légitámaszpontokon és katonai létesít-
ményben”, amely egy, a Résztvevõ Állam területén lévõ
légitámaszpont vagy katonai létesítmény napi rendszeres
tevékenységének bemutatását jelenti, melynek során a
Résztvevõ Államok képviselõi lehetõséget kapnak az ala-
kulat rendeltetésének, feladatainak, fõbb létesítményei-
nek, napi tevékenységének megismerésére, értékelésére.

d) „Fõbb fegyver- és harci technikai rendszerek új típu-
sainak bemutatása”, amely a Résztvevõ Állam területén
rendszerbe állított új típusú fegyver- és harci technikai esz-
köz bemutatását jelenti, a többi Résztvevõ Állam képvi-
selõi számára.

e) „Meghatározott katonai tevékenységek megfigyelé-
se”, amely a résztvevõ erõk létszáma, vagy az alkalmazott
eszközök mennyisége miatt – a Dokumentum elõírásai
szerint – bejelentési kötelezettség hatálya alá esõ katonai
tevékenységek, Résztvevõ Államok képviselõi által tör-
ténõ, megfigyelését jelenti.

3. A Nyitott Égbolt Szerzõdés lehetõvé teszi „Megfi-
gyelõ repülés” végrehajtását, amelynek során egy Részes
Állam egy másik Részes Állam területe felett, a Szerzõ-
désben engedélyezett, szenzorokkal felszerelt és hitelesí-
tett megfigyelõ repülõgéppel, egyeztetett és jóváhagyott
repülési terv alapján légi ellenõrzést – megfigyelõ repü-
lést – hajt végre és légi felvételeket készít a megfigyelt fél
katonai és polgári objektumairól.

Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti
„bejelentett hely ellenõrzés” fogadásakor

4. Az MH VDK parancsnoka az ellenõrzési szándék be-
jelentését követõen – legalább 36 órával az ellenõrzést
megelõzõen – intézkedik a feladatban érintett szervezetek
kiértesítésére. Ezt követõen kijelöli a kísérõcsoport pa-
rancsnokát, aki a továbbiakban felelõs a kísérõcsoport
összeállításáért és a feladatok koordinálásáért és végrehaj-
tásáért. A kísérõcsoport parancsnok a bejelentés adatai
alapján feldolgozza az ellenõrzésre vonatkozó információ-
kat. Az ellenõrzési szándék bejelentését három órán belül
vissza kell igazolni.

5. Az MH VDK szervezeti eleme a Fegyverzet-ellenõr-
zési Osztály (a továbbiakban: FEO) – munkaidõ után az
MH Központi Ügyelet (a továbbiakban MH KÜ) – szolgá-
lati úton, legalább 36 órával az ellenõrzést megelõzõen ér-
tesíti a CFE Szerzõdés szerinti „bejelentett hely ellenõr-
zés” fogadásában érintett szervezetek parancsnokait, ve-
zetõit. Az értesítés tartalmazza az ellenõrcsoport nemzeti-
ségére, létszámára, érkezésének idõpontjára és szükség
esetén a légi és földi szállítóeszközök készenlétbe helyezé-
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sére vonatkozó információkat. Az értesítés alapján a pa-
rancsnok végrehajtja alárendeltjei kiértesítését, intézkedik
a parancsnoki tájékoztatók szövegének és a bejelentett
hely vázlatok, továbbá a technikai eszközök nyilvántartá-
sának pontosítására és a szükséges információvédelmi
rendszabályok bevezetésére. A parancsnoki tájékoztatók
formátumát és a bejelentett hely vázlatokkal szemben
támasztott követelményeket az 1., 2. és a 4–6. sz. minta ok-
mányok tartalmazzák.

6. A kísérõcsoport az ellenõrcsoport megérkezését kö-
vetõen lefolytatja a beléptetési eljárást, melynek során el-
lenõrzik, hogy az ellenõrcsoport tagjai megegyeznek-e az
ellenõrzési szándék bejelentésben megadottakkal. A be-
léptetési eljárást követõen az ellenõrcsoport, leghamarabb
egy, legkésõbb 16 órán belül kijelöli az elsõ ellenõrizni kí-
vánt bejelentett helyet. A kísérõcsoport parancsnok az el-
lenõrcsoport parancsnokának a bejelentett helyre és a pa-
rancsnoki tájékoztató kért idõpontjára vonatkozó bejelen-
tése alapján tájékoztatja az érintett honvédelmi szervezet
kijelölt tisztjét és az MH KÜ-t. Az MH VDK FEO – mun-
kaidõ után az MH KÜ – az elöljáró szervezetek egyidejû
tájékoztatásával kiértesíti a bejelentett hely parancsnokát.
A kísérõcsoport parancsnoka a HM PRKF logisztikai biz-
tosítást végzõ tisztjével egyezteti az együttmûködés rend-
jét, útba indítja az elõkészítõ részleget úgy, hogy az, az el-
lenõrcsoport elõtt legalább 2 órával korábban érkezzen
meg a bejelentett helyre. A kísérõcsoport parancsnoka a
továbbiakban az együttes intézkedés 12. pontja alapján ki-
jelölt személyekkel szoros együttmûködésben végzi fel-
adatát.

7. Az ellenõrzésre kijelölt bejelentett hely parancsnoka
az MH VDK FEO – munkaidõ után az MH KÜ – által to-
vábbított értesítési formátumból szerez tudomást az ellen-
õrzésrõl, a bejelentést követõen hat óra áll rendelkezésre a
kijelölt bejelentett hely felkészítésére. Az értesítés tartal-
mazza az ellenõrzésre kijelölt bejelentett hely megnevezé-
sét, azonosító számát, a bejelentett helyen lévõ ellenõrzési
objektumok megnevezését, azonosító számaikat, az ellen-
õrzés kezdési idõpontját és a kísérõcsoporttal való kapcso-
latfelvétel lehetõségeit. A bejelentett hely kijelölésére vo-
natkozó értesítés kézhezvételét követõen annak parancs-
noka intézkedik az alábbi feladatok végrehajtására:

a) A tájékoztatásra kijelölt helyiség berendezésére: egy
25 fõ befogadására alkalmas eligazító helyiség és egy, az
ellenõrök rendelkezésére bocsátandó – 9 fõ befogadására
alkalmas – zárható iroda kijelölésére, amelyben zárható
vas iratszekrényt kell biztosítani az ellenõrök felszerelése,
okmányai részére.

b) A híradás megszervezésére, szükség esetén 3-4 kis
vagy közép hatótávolságú URH adó-vevõ készülék az el-
lenõrcsoport alcsoportjai közötti kapcsolattartásra az el-
lenõrzés során, de az összeköttetés biztosítható a kísérõ-
csoport szolgálati mobil telefonjaival is.

c) A helyi kísérõk kijelölésére: 3 fõ, az objektumot és a
technikai eszközök elhelyezkedését jól ismerõ személy.

d) Szállítóeszközök elõkészítésére: 3-4 terepjáró sze-
mélygépkocsi 10-18 fõ szállítására. Az ellenõrzésre kerülõ
katonai szervezetek saját eszközeikkel a kijelölt helikopter
leszállóhelyrõl a laktanyába, a laktanyából a kiképzési bá-
zisra, gyakorlótérre és a laktanyán belül, nagyobb távol-
ságra esõ tároló helyekre történõ szállítások során felelõ-
sek a személyszállítási feladatok biztosításáért.

e) Az étkezéssel, elszállásolással és a bejelentett helyre
történõ szállítással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a
HM PRKF a felelõs.

8. Az elõkészítõ részleg parancsnoka a bejelentett hely-
re történõ érkezését követõen jelentkezik a bejelentett hely
parancsnokánál, megbízott parancsnokánál, majd ezt kö-
vetõen meggyõzõdik a végrehajtás feltételeinek meglété-
rõl az alábbiak szerint:

a) Ellenõrzi a bejelentett hely és az ellenõrzési objek-
tum parancsnok tájékoztatójának tartalmát: bejelentett
hely megnevezése, azonosító száma, koordinátái, aláren-
deltség szintjei, ellenõrzési objektumok megnevezése,
azonosító száma, technikai eszközök száma, létszámada-
tok. Eltérés esetén az eltérés okát a jelentés során indokol-
ni kell, ideiglenes távollét esetén fel kell készülni a távollét
idõtartamának és az eszközök jelenlegi elõtalálási helyé-
nek jelentésére. Lehetõség szerint az ellenõrzés meggyor-
sítása érdekében kimutatást kell készíteni a technikai esz-
közök elhelyezkedésérõl.

b) Ellenõrzi és pontosítja a bejelentett hely vázlatát.
c) Az alakulat parancsnokával egyezteti, hogy talál-

ható-e a bejelentett hely területén „érzékeny pont”, ahová
a belépés az ellenõrcsoport tagjai részére nem engedélyez-
hetõ.

d) Meggyõzõdik az ellenõrök fogadásához szükséges
egyéb feltételek meglétérõl: munkaszobák, összeköttetés,
nemzetközi jogú telefonvonal az ellenõrcsoport részére,
helyi kísérõk, szállítóeszközök, egészségügyi biztosítás,
beléptetés az objektumba, étkezés.

e) Hiányosság esetén kéri az alakulat parancsnokát azok
pótlására.

9. A kísérõcsoportból kijelölt elõkészítõ részleg az ala-
kulat parancsnoka által kijelölt személlyel közösen fogad-
ja az ellenõr- és a kísérõcsoportot.

10. A kísérõcsoport parancsnoka az elõkészítõ részleg
jelentése alapján meggyõzõdik az alakulat felkészültségé-
rõl, ellenõrzi a bejelentett hely vázlatok átadását vagy át-
adásra történõ elõkészítését. A bejelentett hely parancsnok
tájékoztatóján részt vesz valamennyi, a bejelentett hely te-
rületén elhelyezkedõ katonai szervezet képviselõje, akik
szükség esetén biztosítják az közös használatúnak
minõsülõ területeken az ellenõrzést.

11. Az ellenõrzési helyre történõ megérkezést követõen
az ellenõrcsoportot – fogadása után – a tájékoztató helyére
kell kísérni, át kell adni a bejelentett hely vázlatát (6. sz.
minta) és a bejelentett hely rangidõs parancsnoka rövid ál-
talános tájékoztatót tart (1. sz. minta). A tájékoztatót köve-
tõen lehetõséget kell biztosítani az ellenõrök részére a tájé-

494 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



koztató értelmezésére, a vázlat tanulmányozására, az el-
lenõrizni kívánt objektum kiválasztására.

12. Amennyiben a bejelentett helyen több ellenõrzési
objektum, katonai szervezet található, az ellenõrcsoport a
bejelentett hely vázlat kézhezvételétõl számított fél órán
belül köteles megjelölni, hogy melyiknél kívánják az el-
lenõrzést lefolytatni. A kijelölésrõl a jelenlévõ alakulatok
parancsnokai, képviselõjük a helyszínen szereznek tudo-
mást.

13. Az ellenõrzési objektum kijelölését követõen az el-
lenõrcsoport részére a kijelölt ellenõrzési objektum pa-
rancsnoka tájékoztatót tart (2. sz. minta), amely a tolmá-
csolással együtt sem tarthat tovább egy óránál. A tájékoz-
tatóban magyarázatot kell adni minden olyan eltérésre,
amely a CFE Szerzõdés által korlátozott eszközök az el-
lenõrzési helyen elõtalálható mennyisége, illetve az infor-
mációcserére vonatkozó jegyzõkönyv szerint a legutolsó
bejelentésben megadott mennyiségek között áll fenn – a
legutolsó bejelentésben szereplõ számadatokkal az MH
VDK kísérõcsoportja rendelkezik – az alábbiak szerint:

a) Amennyiben az ellenõrzési helyen jelenlévõ, a CFE
Szerzõdés által korlátozott fegyverzet és harci technika
száma kisebb, mint a legutolsó bejelentésben megadott
mennyiség, akkor az ilyen magyarázat tartalmazza ezek
ideiglenes elhelyezkedését is.

b) Amennyiben az ellenõrzési helyen jelenlévõ hagyo-
mányos fegyverzet és harci technika mennyisége megha-
ladja a legutolsó bejelentésben megadott mennyiséget, a
magyarázat tartalmazza az ilyen többlet eredetét, az eredet
helyérõl történõ távozásának idõpontját, az érkezés idõ-
pontját és az ellenõrzési helyen tervezett tartózkodásának
idõtartamát.

14. A tájékoztatót követõen az ellenõrcsoport részére le-
hetõséget kell biztosítani, hogy kérdéseket tegyenek fel a
tájékoztatóval és a bejelentett hely vázlatával kapcsola-
tosan.

15. A kísérõcsoport parancsnoka biztosítja az ellenõrzés
elõírásszerû végrehajtását, segítséget nyújt az alakulat pa-
rancsnokának a vitás kérdések tisztázásában, meggyõzõ-
dik arról, hogy a jegyzõkönyvbe a tájékoztatón elhangzott,
illetve az ellenõrzés során tapasztalt adatok kerültek-e.
Amennyiben az ellenõrcsoport követõ ellenõrzést jelent
be, arról a kísérõcsoport parancsnoka tájékoztatja az érin-
tett honvédelmi szervezet kijelölt tisztjét és az MH KÜ-t.
Követõ ellenõrzés bejelentése esetén biztosítja a követõ
ellenõrzés végrehajtásának feltételeit, amennyiben követõ
ellenõrzést nem jelentenek be, intézkedik az ellenõrzés
befejezésérõl szóló értesítés kiküldésére.

16. Amennyiben az ellenõrcsoport az ellenõrzés befeje-
zését követõen ugyanazon vagy más bejelentett helyen
folytatni kívánja az ellenõrzést, annak helyszínérõl tájé-
koztatja a kísérõcsoportot. Az új ellenõrzés helyszínérõl az
érintett alakulat parancsnoka az MH VDK FEO – munka-
idõ után az MH KÜ – által továbbított értesítés útján szerez
tudomást.

17. A kísérõcsoport parancsnoka az ellenõrzés logiszti-
kai biztosításának feladatairól egyeztet a HM PRKF kép-
viselõjével.

18. „Érzékeny pont” ellenõrzési szándéka, fényképek,
felvételek készítése esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

a) Az ellenõrzést megelõzõen az MH VDK kísérõcso-
port vezetõje az ellenõrzött alakulat képviselõjével egyez-
teti, hogy található-e az, objektum területén „érzékeny
pont”.

b) Az ellenõrök nem jogosultak olyan létesítményekbe
vagy azokon belüli olyan területekre belépni, amelyeknél
a belépésre az egyedüli fizikai lehetõséget olyan, szemé-
lyek által használt ajtók jelentik, amelyek mérete nem
haladja meg a két méter szélességet.

c) A kísérõcsoport jogosult megtagadni az „érzékeny
pont”-nak minõsített épületbe, tároló helyre, hangárba,
vagy egyéb létesítménybe való belépést. Ilyenkor azonban
minden esetben jelenteni köteles az ellenõrcsoportnak, az
ellenõrcsoport parancsnokának, hogy az épület, tároló
hely, hangár vagy egyéb létesítmény nem tartalmaz a CFE
Szerzõdés által korlátozott eszközöket. Amennyiben az ér-
zékenynek nyilvánított létesítmény tartalmaz ilyen eszkö-
zöket, azok ellenõrizhetõségét biztosítani kell a technikai
eszköz kihozatalával, vagy a létesítményben lévõ érzé-
keny eszközök letakarását követõen a belépés biztosítá-
sával.

d) A CFE Szerzõdés lehetõvé teszi fényképek, videó
felvételek készítését az ellenõrzött katonai létesítmények-
ben a technikai eszközök jelenlétének dokumentálása cél-
jából, azonban a kísérõcsoport kérheti, hogy jelezzék az
ilyen szándékot, a tevékenységet megelõzõen. Érzékeny
pontokról csak a kísérõcsoport hozzájárulásával készülhet
fénykép, vagy videó felvétel.

Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti „soron kívüli
kijelölt terület ellenõrzés” fogadásakor

19. Az MH VDK parancsnoka az ellenõrzési szándék
bejelentését követõen – legalább 36 órával az ellenõrzést
megelõzõen – intézkedik a feladat végrehajtásában érintett
szervezetek kiértesítésére. Az MH VDK parancsnoka ezt
követõen kijelöli a kísérõcsoport parancsnokát, aki a to-
vábbiakban felelõs a kísérõcsoport összeállításáért és a fel-
adatok koordinálásáért és végrehajtásáért. A terület és a
kezdõpont kijelölését követõen tájékozódik, hogy az el-
lenõrzés kezdõpontjaként megjelölt hely közvetlen körze-
tében, mely katonai szervezetek milyen tevékenységet
folytatnak. Egyezteti a HVK HIICSF szaktisztjével, hogy
a területen van-e olyan objektum mely felett az átrepülés, a
belépés tiltott. A területre történõ érkezést követõen az
ellenõrcsoport tájékoztatást kérhet a területen lévõ, nem
ellenõrzési objektumnak minõsülõ katonai szervezetekrõl
vagy létesítményekrõl is.

20. A CFE Szerzõdés szerinti terület-ellenõrzésben
érintett szervezetek vezetõi, parancsnokai az MH VDK
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FEO – munkaidõ után az MH KÜ – elõzetes értesítését
szolgálati úton legalább az ellenõrzést megelõzõen 36 órá-
val kapják meg. Az értesítés tartalmazza az ellenõrcsoport
nemzetiségére, létszámára, érkezésének idõpontjára, a légi
és földi szállítóeszközök készenlétbe helyezésére vonat-
kozó információkat. Az érintett szervezetek parancsnokai
az értesítés alapján végrehajtják az alárendeltjeik tájékoz-
tatását, intézkednek a parancsnoki tájékoztatók szövegé-
nek, továbbá a technikai eszköznyilvántartások tartalmá-
nak pontosítására.

21. Az elõzetes értesítés kézhezvételét követõen a béke
elhelyezési körleteiken kívül tartózkodó, illetve a CFE
Szerzõdés szerint nem ellenõrzési objektumként azonosí-
tott alárendeltekkel rendelkezõ alakulatok parancsnokai-
nak intézkedniük kell a szükséges információvédelmi
rendszabályok bevezetésére, továbbá a területen tartózko-
dó alárendeltjeik értesítésére, akik felkészülnek a tájékoz-
tatók megtartására és az esetlegesen a területen tartózkodó
technikai eszközeikkel történõ elszámolásra.

22. Magyarországra történõ megérkezését követõen a
kísérõcsoport fogadja az ellenõrcsoportot, lefolytatja a be-
léptetési eljárást és meggyõzõdik arról, hogy a bejelentés-
ben megadott személyek az ellenõrcsoport tagjai. Az el-
lenõrcsoport Magyarország területére érkezését követõen,
legkorábban egy, de legkésõbb 16 órán belül megadja az
ellenõrizni kívánt terület földrajzi leírását. A terület kijelö-
lését követõen a kísérõcsoport parancsnoka:

a) tájékoztatja az MH ÖHP parancsnoka által kijelölt
kapcsolattartó személyt és az MH KÜ-t a kijelölt terület
földrajzi leírásáról;

b) felveszi a kapcsolatot az ellenõrzésre kijelölt terüle-
ten elhelyezkedõ, vagy ott tevékenységet folytató alakula-
tok parancsnokaival, Magyarország Belügyminisztériu-
mával, a kijelölt területen található Polgármesteri Hivata-
lokkal, tájékoztatja õket az ellenõrzés várható programjá-
ról, egyeztetik a tájékoztatók tartalmát. Tájékoztatja az
alakulatok parancsnokát a korábban végrehajtott ellenõr-
zések tapasztalatairól.

c) intézkedik a földi és légi szállítóeszközök kirendelé-
sére a kijelölt indulópontra, pontosítja, hogy a biztosított
helikopter személyzet milyen képesítéssel rendelkezik, re-
pülhet-e éjszaka, leszállhat-e elõkészítetlen helikopter le-
szállóhelyen. A helikopter ellenõrzésre történõ igénybe-
vételének összesített idõtartama nem haladhatja meg a
60 percet.

d) meggyõzõdik az ellenõrök fogadásához szükséges
egyéb feltételek meglétérõl, a munkahelyiségek, az össze-
köttetés, a szállítóeszközök, az egészségügyi biztosítás
rendelkezésre állásáról, a területen lévõ objektumokba tör-
ténõ beléptetésrõl.

23. Az ellenõrzésre kijelölt területen lévõ szervezetek
parancsnokait az MH VDK FEO – munkaidõ után az MH
KÜ – értesíti az ellenõrzésrõl, mely a kijelölést követõen,
hat órán belül megkezdõdhet. Az értesítés tartalmazza az
ellenõrzés kezdési idõpontját, a kijelölt terület földrajzi
koordinátáit, a légi és földi szállítóeszközök igénybevéte-

lére vonatkozó információkat, az igénybevétel várható
idõtartamát, továbbá a kísérõcsoporttal való kapcsolatfel-
vétel lehetõségeit.

24. A terület kijelölésére vonatkozó értesítés kézhezvé-
telét követõen, az érintett katonai szervezet parancsnoka
intézkedik a tájékoztatásra kijelölt helyiség elõkészítésére:
25 fõ részére, szükség esetén a híradás megszervezésére:
3-4 kis- vagy közép hatótávolságú URH adó-vevõ készü-
lék, a helyi kísérõk kijelölésére: 3 fõ, az objektumot vagy a
területet jól ismerõ személy, a szállítóeszközök elõkészíté-
sére: 3-4 terepjáró szgk. 10-18 fõ szállítására.

25. A kísérõcsoport parancsnoka a terület kijelölését kö-
vetõen egyezteti az ellenõrzés ütemtervét az ellenõrcso-
port parancsnokával, majd biztosítja az „indulópontra”
történõ szállítást. A kijelölt indulópontra való megérkezést
követõen az egyeztetésen részt vesz a helikopter szállító
személyzet és a földi szállító jármûoszlop parancsnoka is.

26. A nem magyar állampolgárok és a nem az MH állo-
mányába tartozó ellenõrök, kísérõk felvételét az utas listá-
ra az MH ÖHP parancsnoka, az MH VDK által összeállí-
tott névjegyzék alapján engedélyezi.

27. A kijelölt területen bejelentett helyként azonosított
katonai szervezet nem ellenõrizhetõ. Az ellenõrzés során
csak olyan katonai szervezet ellenõrizhetõ, amelyet koráb-
ban bejelentett helyként nem jelentettek be, vagy ha a terü-
leten tevékenykedõ katonai szervezet olyan bejelentett
helyrõl érkezett, amely nem a kijelölt területen van. Ilyen
esetekben a tájékoztatót a területen lévõ, vagy az ott tevé-
kenykedõ katonai szervezet parancsnoka vagy helyettese
tartja. A tájékoztató az alakulat megnevezésére, CFE azo-
nosító számaira, alárendeltségére, a CFE Szerzõdés hatá-
lya alá esõ technikai eszközeinek számára, valamint ha az
alakulat nem állandó jelleggel települt a kijelölt területen,
az ott folytatott tevékenység jellegére, idõtartamára, a te-
vékenységben résztvevõk számára, és a CFE Szerzõdés
hatálya alá esõ technikai eszközeik mennyiségére terjed-
het ki.

28. Az ellenõrzés folyamán a kísérõcsoport parancsno-
ka együttmûködik az MH ÖHP képviselõjével és folyama-
tosan kapcsolatot tart az MH KÜ szolgálatával, az ellenõr-
zés során érintett alakulatok parancsnokaival, valamint a
légi és a földi szállító személyzettel. Folyamatosan ponto-
sítja az ellenõrzés programját, változások esetén megteszi
a szükséges intézkedéseket, biztosítja az ellenõrzés során
az elõírt tájékoztatók megtartását, az ellenõrcsoport
részérõl feltett kérdések megválaszolásához segítséget
nyújt.

29. Az ellenõrzés befejezését követõen a kísérõcsoport
parancsnoka részt vesz az ellenõri jelentés elõkészítésé-
ben, a feltett kérdések észrevételek megválaszolásában,
meggyõzõdik arról, hogy a jegyzõkönyvbe a tájékoztató-
kon elhangzott, illetve az ellenõrzés során tapasztalt ada-
tok kerültek.

30. Amennyiben az ellenõrcsoport az ellenõrzés befeje-
zését követõen egy bejelentett helyen kívánja folytatni az
ellenõrzést, arról a kijelölést követõen a kísérõcsoport pa-
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rancsnoka tájékoztatja az érintett honvédelmi szervezet ki-
jelölt tisztjét és az MH KÜ-t. Az új ellenõrzés helyszínérõl
az érintett alakulat parancsnoka az MH VDK FEO – mun-
kaidõ után az MH KÜ – által továbbított értesítés útján
szerez tudomást.

Feladatok a CFE Szerzõdés szerinti „csökkentés
ellenõrzés” fogadásakor

31. A CFE Szerzõdés korlátozásainak hatálya alá esõ
eszközök csökkentését a CFE Szerzõdés elõírásai szerint
az ellenõrzés feltételeinek biztosítása mellett kell végezni.

32. A csökkentési tevékenységek éves tervek szerint, a
végrehajtó szerv kapacitásának figyelembevételével foly-
nak. Minden csökkentési naptári periódus kezdete és vége,
a csökkentésre kerülõ eszközök típusával és mennyiségé-
vel, valamint az alkalmazásra kerülõ csökkentési eljárás
meghatározásával a CFE Szerzõdés végrehajtásában érin-
tett Részes Államok részére bejelentésre kerül.

33. Az MH VDK parancsnoka az ellenõrzési szándék
bejelentését követõen kijelöli a kísérõcsoport parancsno-
kát, aki a továbbiakban felelõs a kísérõcsoport összeállítá-
sáért és a feladatok koordinálásáért.

34. A csökkentés ellenõrzésérõl szóló értesítést az MH
VDK legalább 36 órával az ellenõrcsoport érkezését meg-
elõzõen szolgálati úton megküldi a csökkentési hely pa-
rancsnokának.

35. A csökkentési hely parancsnoka a bejelentett perió-
dus kezdetétõl a végéig és azt követõen még három napig
biztosítja a csökkentési eljárás ellenõrizhetõségét, a tech-
nikai eszközök gyári alvázszámának és egyes meghatáro-
zott fõdarabok számainak azonosításával, továbbá a csök-
kentésrõl készült Munkanapló megtekintésének lehetõsé-
gével.

36. Az ellenõrzés kezdetekor a csökkentési hely vezetõ-
je tájékoztatja az ellenõrcsoportot a csökkentési helyen
lévõ technikai eszközök típusáról és mennyiségérõl, az
adott periódus során megsemmisített eszközök összesített
mennyiségérõl, az elvégzett feladatokról, az alkalmazott
csökkentési technológiáról, valamint a csökkentési eljá-
rásba bevont technikai eszközök származási helyérõl, a
csökkentési helyre történt érkezésük idõpontjáról.

37. Az ellenõrcsoport részére megfelelõ munkafeltéte-
leket kell biztosítani.

38. Az ellenõrzés befejezésekor részletes, alvázszám és
fõdarab szám szerinti jegyzõkönyv készül a csökkentett
haditechnikai eszközökrõl.

Feladatok a Dokumentum szerinti
„értékelõ látogatás” fogadásakor

39. Az MH VDK parancsnoka az értékelési szándék be-
jelentését követõen – legalább 5-7 nappal az értékelést
megelõzõen – intézkedik a feladatban érintett szervezetek

kiértesítésére. Az MH VDK parancsnoka ezt követõen ki-
jelöli a kísérõcsoport parancsnokát, aki a továbbiakban fe-
lelõs a kísérõcsoport összeállításáért és a feladatok koordi-
nálásáért és végrehajtásáért.

40. A kísérõcsoport parancsnoka a nemzetközi bejelen-
tés kézhezvételét követõen:

a) Tájékozódik az értékelés feltételeinek meglétérõl, az
értékelõ csoport érkezésének idõpontjáról, az országba
történõ belépés helyérõl, a csoport összetételérõl és távo-
zásának idõpontjáról. Tájékoztatja az MH KÜ-t a fenti in-
formációkról.

b) Felveszi a kapcsolatot a HM PRKF logisztikai bizto-
sításért felelõs tisztjével, egyezteti a logisztikai biztosítás
rendjét.

c) Szolgálati út betartásával felveszi a kapcsolatot az ér-
tékelõ látogatás fogadására kijelölt alakulat parancsnoká-
val és közösen egyeztetik a látogatás programját, a tájé-
koztató tartalmát, a Dokumentum szerinti adattárban beje-
lentett technikai eszközök mennyiségét, létszámadatokat.

d) Az értékelésre kijelölt alakulat parancsnoka az érté-
kelõ látogatásról az MH KÜ által az értékelõ csoport érke-
zését megelõzõen – 5 nappal korábban, szolgálati úton –
megküldött értesítés alapján szerez tudomást, amely tartal-
mazza az értékelõ csoport nemzetiségére, az értékelés kez-
deti idõpontjára és a kísérõcsoporttal történõ kapcsolatfel-
vétel lehetõségeire vonatkozó információkat.

41. Az értesítés alapján a kijelölt alakulat parancsnoka a
kísérõcsoport parancsnokával pontosítja az értékelõ cso-
port programját és intézkedik a technikai eszközök szám-
szaki adatainak pontosítására, a tájékoztatásra kijelölt he-
lyiség berendezésére mintegy 8-10 fõ részére, 1-2 fõ helyi
kísérõ kijelölésére, a szállítóeszközök elõkészítésére, és
intézkedik a szükséges információvédelmi rendszabályok
bevezetésére.

42. A kísérõcsoport parancsnoka fogadja az értékelõ
csoportot, egyezteti a bejelentésben megadott és a megér-
kezett személyeket, majd tájékoztatást nyújt az értékelõk
részére az alakulattal egyeztetett programról. Amennyiben
az értékelõ csoport részérõl az elõzetes tervektõl eltérõ
igény merül fel, megteszi a szükséges intézkedéseket és
egyeztetést folytat az alakulat parancsnokával.

43. Az értékelõ csoport alakulathoz történõ megérkezé-
sét követõen az alakulat parancsnoka megtartja tájékoz-
tatóját, majd a tájékoztató értelmezését, a kérdések megvá-
laszolását követõen, lehetõséget biztosít az értékelõ cso-
port számára az objektum, és az információ csere során
megadott technikai eszközök megtekintésére, valamint a
különbözõ állománykategóriákkal való találkozásra és be-
szélgetésre. A parancsnoki tájékoztatót a 3. sz. minta alap-
ján kell összeállítani.

44. A kísérõcsoport parancsnoka az értékelõ csoport ré-
szérõl feltett kérdések megválaszolásához, a vitás kérdé-
sek tisztázásához segítséget nyújt az alakulat parancsnoká-
nak. A látogatás befejezését követõen a kísérõcsoport pa-
rancsnoka tájékoztatja az MH KÜ-t az értékelés befejezé-
sérõl.
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Feladatok a Dokumentum szerinti
„terület-ellenõrzés” fogadásakor

45. Az MH VDK parancsnoka az ellenõrzési szándék
vételét követõen intézkedik a feladatban érintett szerveze-
tek kiértesítésére. Az MH VDK parancsnoka ezt követõen
kijelöli a kísérõcsoport parancsnokát, aki a továbbiakban
felelõs a kísérõcsoport összeállításáért és a feladatok koor-
dinálásáért és végrehajtásáért. A kísérõcsoport parancsno-
ka kijelölését követõen végrehajtja – szolgálati úton – az
érintett MH alakulatok értesítését és kéri az ellenõrcsoport
fogadására és a tájékoztatók megtartására illetékes szemé-
lyek kijelölését.

46. Az MH VDK szolgálati úton, az ellenõrzési szándék
vételét követõen értesíti az ellenõrzésben érintett szerve-
zetek vezetõit, parancsnokait. Az értesítés tartalmazza az
ellenõrzés kezdési idõpontját, a kijelölt terület földrajzi
koordinátáit, a légi és földi szállítóeszközök készenlétbe
helyezésére vonatkozó kérést, a kísérõcsoport parancsno-
kának nevét, elérhetõségét.

47. Az ellenõrzés során a kijelölt területen a béke elhe-
lyezési körletekben, vagy azon kívül elhelyezkedõ katonai
szervezetek felkészülnek az ellenõrcsoport fogadására, és
a tájékoztatók megtartására. A tájékoztatókat a 4. sz. minta
szerint kell elkészíteni.

48. Az ellenõrzésre történõ felkészülés során a kísérõ-
csoport parancsnoka az alábbi feladatokat hajtja végre:

a) A bejelentés alapján tájékoztatja az MH KÜ-t.
b) Pontosítja, hogy az ellenõrzésre kijelölt térség terüle-

tén mely katonai szervezetek, milyen tevékenységet foly-
tatnak.

c) Egyezteti a HVK HIICSF szaktisztjével, hogy a tér-
ségben melyek azok a területek, melyek felett az átrepülés,
illetve a belépés tiltott, illetve a HVK HDMCSF, a HVK
KIKCSF és az MH ÖHP szaktisztjeivel, hogy a térségben
milyen katonai tevékenység folyik. A térségben folytatott
katonai tevékenységrõl az ellenõrök részére tájékoztatást
kell biztosítani.

d) Felveszi a kapcsolatot az MH ÖHP összekötõ tisztjé-
vel, egyeztetik, mely alakulatok helyezkednek el a kijelölt
térségben és tájékoztatást ad az ellenõrzés várható prog-
ramjáról. Közösen egyeztetik a parancsnoki tájékoztatók
tartalmát, az ellenõrzés biztosításának feladatait.

e) Amennyiben a kijelölt területen más Résztvevõ Ál-
lam fegyveres erõi hajtanak végre katonai tevékenységet,
az MH VDK haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az érin-
tett Résztvevõ Állam partner szervezetével és kéri az ala-
kulat értesítését, valamint együttmûködésüket az ellenõr-
zés során.

f) Az ellenõrzés elõzetes programjának összeállítását
követõen intézkedik a légi és földi szállítóeszközök kiren-
delését az értesítésben szereplõ indulópontra. A kérés tar-
talmazza az ellenõrzés indulópontjára, a kijelölt terület ko-
ordinátáira, a készenlét idõpontjára, az igényelt eszközök-
re, az igénybevétel elõrelátható idõtartamára és a kísérõ-

csoporttal történõ kapcsolatfelvétel módjára vonatkozó
információkat.

g) Tájékoztatja a szállító gép személyzetét az elõzetesen
kialakított repülési útvonaltervrõl, amely alapján a személy-
zet számvetést készít a repülésrõl. A repülési útvonaltervet
az ellenõrcsoport megérkezését követõen véglegesítik.

h) A nem magyar állampolgárok és a nem az MH állo-
mányába tartozó ellenõrök, kísérõk felvételét az utas listá-
ra az MH ÖHP parancsnoka, az MH VDK által összeállí-
tott névjegyzék alapján engedélyezi.

49. Az ellenõrcsoportot Magyarország területére érke-
zését követõen a kísérõcsoport fogadja, a bejelentett és az
érkezett személyek egyeztetését követõen tájékoztatót tart
a kijelölt területrõl, valamint az ellenõrzés feltételeinek
biztosításáról. A tájékoztatón lehetõség szerint részt vesz-
nek a kijelölt területen lévõ parancsnokságok képviselõi, a
helikopter szállító személyzet és a földi szállító jármûosz-
lop parancsnoka.

50. Amennyiben az ellenõrcsoport részérõl a javasolt
programtól eltérõ igény merül fel, a kísérõcsoport parancs-
noka tájékoztatja az MH ÖHP összekötõjét és az érintett
szervezetek vezetõit, parancsnokait az ellenõrcsoport által
kért változtatásokról. Együttmûködve az MH ÖHP össze-
kötõjével egyezteti a kért repülési útvonalat a légi és a föl-
di szállító személyzettel, pontosítja a helikopter utántölté-
sének lehetõségeit, összehangolja a légi és a földi szállí-
tást, a HVK HIICSF szaktisztjével pontosítja azokat a te-
rületeket melyek felett az átrepülés tiltott. A pontosítást
követõen elfogadja az ellenõrcsoport kezdeményezését,
vagy módosító javaslatot tesz.

51. A kísérõcsoport az ellenõrzés során folyamatosan
kapcsolatot tart az ellenõrzés során érintett alakulatok pa-
rancsnokaival, valamint a légi és a földi szállító személy-
zettel. Folyamatosan pontosítja az ellenõrzés programját,
változások esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.

52. Amennyiben olyan katonai szervezet ellenõrzését
kéri az ellenõrcsoport, amely béke elhelyezési körletén kí-
vül tartózkodik, vagy gyakorlatot hajt végre, a katonai
szervezetet az ellenõrzési szándékról a kísérõcsoport veze-
tõje szolgálati úton értesíti.

53. A kísérõcsoport parancsnoka részt vesz az ellenõr-
zés során érintett alakulatok parancsnokainak tájékoztató-
ján, az ellenõrcsoport részérõl feltett kérdések megvála-
szolásához segítséget nyújt. Az ellenõrzés befejezésérõl
tájékoztatja az MH KÜ szolgálatát.

54. Az ellenõrzés befejezését követõen az MH VDK
FEO – munkaidõ után az MH KÜ – az MH ÖHP útján kéri
a légi és földi szállítóeszközök készenlétének megszünte-
tését és az érintett katonai szervezetek tájékoztatását.

Feladatok a külföldön és Magyarország területén
végrehajtott gyakorlat ideje alatti ellenõrzések során

55. Magyarország területén kívül, a CFE Szerzõdés és a
Dokumentum alkalmazási övezetében végrehajtott gya-
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korlat idõtartama alatt, a gyakorlaton résztvevõ katonai
szervezet a CFE Szerzõdés és a Dokumentum szerinti el-
lenõrzések során ellenõrizhetõ. Az ellenõrzés bejelentése
esetén az alakulat és a magyar fegyverzet-ellenõrzési szer-
vezet értesítése, az ellenõrcsoport fogadása és kísérése a
fogadó nemzet felelõssége.

a) A CFE Szerzõdés szerinti „soron kívüli ellenõrzés”
során az ellenõrcsoport jogosult a CFE Szerzõdés hatálya
alá tartozó technikai eszközök ellenõrzésére, függetlenül
attól, hogy azok mely Résztvevõ Állam fegyveres erõinek
állományába tartoznak. Ennek megfelelõen az ellenõrcso-
port jogosult tájékoztatást kérni és kapni a kijelölt terüle-
ten lévõ katonai szervezet parancsnokától az alárendeltsé-
gébe tartozó – a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ – technikai
eszközök hovatartozásáról, típusáról, mennyiségérõl és az
ott-tartózkodás idõtartamáról. Az ellenõrzés feltételeinek
biztosítása a befogadó nemzet felelõssége, a területen tar-
tózkodó magyar katonai szervezetre vonatkozó tájékoz-
tató és az abban szereplõ adatok ellenõrizhetõségének biz-
tosítása a magyar katonai szervezet feladata.

b) A Dokumentum szerinti ellenõrzés bejelentése esetén
az értesítés, az ellenõrcsoport fogadása és kísérése a befo-
gadó nemzet felelõssége. Az ellenõrzés során az ellenõr-
csoport jogosult tájékoztatást kérni és kapni a térségben
tartózkodó katonai szervezet parancsnokától a térségben
folyó tevékenységrõl, annak jellegérõl, kiterjedésérõl a
résztvevõk számáról és a technikai eszközök mennyiségé-
rõl. A kijelölt térségben az ellenõrcsoportnak az ellenõrzés
során lehetõvé kell tenni a területen lévõ katonai szerveze-
tek települési helyének és technikai eszközeinek ellenõr-
zését. A zárt területek számát és azok kiterjedését,
amennyire lehetséges, korlátozni kell. Az ellenõrzés föld-
rõl, levegõbõl vagy egyidejûleg mindkét helyrõl végre-
hajtható és maximum 48 órán keresztül tarthat. Az ellenõr-
zés feltételeinek biztosítása a befogadó nemzet felelõssé-
ge, a területen tartózkodó magyar katonai szervezetre vo-
natkozó tájékoztató és az abban szereplõ adatok ellenõriz-
hetõségének biztosítása a magyar katonai szervezet fel-
adata.

c) A CFE Szerzõdés szerinti „bejelentett hely ellenõr-
zés” csak a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ katonai szerve-
zeteket érintheti, helyszíne a befogadó Részes Állam, CFE
Szerzõdés hatálya alá esõ katonai szervezetének béke el-
helyezési körlete lehet. Érintheti a gyakorlaton részt vevõ
magyar állomány ideiglenes elhelyezési körletét,
amennyiben az a befogadó alakulat béke elhelyezési körle-
tében került kialakításra. Az ellenõrzés során az ellenõr-
csoportok jogosultak tájékoztatást kérni és kapni a befoga-
dó nemzethez tartozó „bejelentett helyen” lévõ magyar ka-
tonai szervezet parancsnokától az alárendeltségébe tartozó
– a CFE Szerzõdés hatálya alá esõ – technikai eszközök
hovatartozásáról, típusáról, mennyiségérõl és az ott-tar-
tózkodás idõtartamáról. Jogosultak továbbá a megadott
számadatok ellenõrzésére, a technikai eszközök megtekin-
tésére is.

d) A Dokumentum szerinti „értékelõ látogatás” csak a
Dokumentum hatálya alá esõ katonai szervezeteket érint-
heti, helyszíne a befogadó Résztvevõ Állam Dokumentum
hatálya alá esõ katonai szervezetének béke elhelyezési
körlete lehet. Érintheti a gyakorlaton résztvevõ magyar ál-
lomány ideiglenes elhelyezési körletét, amennyiben az a
befogadó alakulat béke elhelyezési körletében került ki-
alakításra. Az értékelõ látogatás során az értékelõ csoport,
tájékoztatást kérhet az objektumban tartózkodó katonai
szervezet parancsnokától az alakulat tevékenységének
jellegérõl, a résztvevõk számáról és a technikai eszközök
mennyiségérõl.

56. Amennyiben az ellenõrzés, értékelés idõszakában
Magyarország területén hajtanak végre más államok kato-
nai szervezetei gyakorlatot vagy egyéb tevékenységet, az
ellenõrzés, értékelés idõszakában Magyarország területén
az ellenõr-, értékelõ csoport kíséréséért, a gyakorlatot, ka-
tonai tevékenységet folytató nemzet értesítéséért, az ellen-
õrzés, értékelés feltételeinek jelen intézkedés szerinti
biztosításáért az MH VDK a felelõs.

Feladatok a Nyitott Égbolt Szerzõdés szerinti
„megfigyelõ repülés” fogadásakor

57. Az MH VDK parancsnoka az ellenõrzési szándék
bejelentését követõen kijelöli a kísérõcsoport parancsno-
kát, aki a továbbiakban felelõs a kísérõcsoport összeállítá-
sáért és a megfigyelõ repülés elõkészítésért, koordinálásá-
ért és végrehajtásáért. A kísérõcsoport parancsnoka – a be-
jelentés alapján – a megfigyelõ csoport érkezésének idõ-
pontjáról, a beléptetés helyérõl, idõpontjáról, a csoport
összetételérõl és a csoport várható távozásának idõpontjá-
ról tájékoztatja az MH KÜ-t. Az MH VDK továbbítja az
általános értesítést a megfigyelõ repülés fogadásában érin-
tett alárendeltekkel rendelkezõ szervezeteknek és megkül-
di a megfigyelõ csoport névjegyzékét. A megfigyelõ repü-
lés fogadásában érintett szervezetektõl kéri a kijelölt állo-
mány kirendelését.

58. Felveszi a kapcsolatot a HM PRKF kijelölt állomá-
nyával, egyezteti a logisztikai biztosítás rendjét, tájékoz-
tatja az ellenõrzés fogadásának rendjérõl és programjáról.
Az étkezéssel, elszállásolással és a szállítással, valamint az
ideiglenes határnyitással kapcsolatos feladatok végrehaj-
tásáért a HM PRKF a felelõs.

59. A feladat elrendelésének kézhezvételét követõen az
MH ÖHP kijelölt képviselõje, valamint a HVK HIICSF, a
HM TKNKFT és az MH GEOSZ kijelölt állománya vagy
képviselõje felveszi a kapcsolatot a kísérõcsoport parancs-
nokával. A kísérõcsoport parancsnoka az érintett szerve-
zetek képviselõivel egyezteti a végrehajtás és az együtt-
mûködés rendjét, tájékoztatja õket a rendelkezésre álló
adatokról.

60. Az MH ÖHP intézkedik a kijelölt Nyitott Égbolt re-
pülõtér, megfigyelõ repülés fogadására történõ elõkészíté-
sére, valamint a megfigyelõ csoport, a kísérõcsoport és az
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ideiglenes határnyitást végzõk beléptetésének biztosításá-
ra. A Nyitott Égbolt feladatokra kijelölt repülõtér parancs-
noka az értesítést követõen intézkedik a szükséges helyisé-
gek, a kapcsolattartás és az ellátás biztosítására, valamint a
szükséges információvédelmi rendszabályok bevezeté-
sére.

61. A kísérõcsoport parancsnoka a repülõtérre történõ
érkezését követõen jelentkezik a bázis parancsnokánál, és
az MH ÖHP kijelölt képviselõjével együttmûködve ponto-
sítják a megfigyelõ repülés végrehajtásához szükséges fel-
tételek biztosítását: fogadó helyiségek, pihenõ és munka-
helyiségek, nemzetközi jogú telefonvonal a megfigyelõ
csoport részére, helyi kísérõk, szállítóeszközök, egészség-
ügyi biztosítás, beléptetés az objektumba.

62. A kísérõcsoport parancsnoka a megfigyelõ csoport
megérkezésekor fogadja a megfigyelõket és lefolytatja a
beléptetési eljárást, megtartja az általános, megfigyelõ
repülés végrehajtására vonatkozó tájékoztatóját, és fel-
ügyeli a szakszolgálatok által megtartandó tájékoztatókat.
A megfigyelõ csoport részérõl feltett kérdések megvála-
szolásához segítséget nyújt.

63. A HM TNKFT végrehajtja és dokumentálja a megfi-
gyelõ repülõgép szenzorfedõk zártságának ellenõrzését.
Részt vesz a repülés elõtti tájékoztatókon, a tervezett repü-
lési útvonal ellenõrzésében, a megfigyelõ repülõgép és a
szenzorok, kiegészítõ berendezések földi és a repülés köz-
beni ellenõrzésében, kontrolálja a repülési paraméterek
betartását és az annotációt, elvégzi az útvonalkövetést és
az adatrögzítést, az exponált légifilm kísérését, laboratóri-
umi kidolgozását, lemásolását, digitalizálását, tárolását, az
adatszolgáltatást a Részes Államok és az illetékes Szerve-
zetek számára, részt vesz a feladatról készült Jelentés- és
számlaformátum elkészítésében.

64. Az MH ÖHP biztosítja a hatáskörébe tartozó tájé-
koztatók megtartását, illetve a megfigyelõ repülés végre-
hajtásában közremûködõ légiforgalmi-irányítók, mér-
nök-mûszaki és meteorológus szakértõk részvételét. Kije-
lölt szakértõi ellátják a megfigyelõ csoportot a repülések
elõkészítéséhez és végrehajtásához szükséges repülési,
léginavigációs és repülésmeteorológiai információkkal az
alábbiak szerint:

a) Az MH ÖHP képviselõje ellenõrzi a megfigyelõ fél
által átadott feladattervet, indokolt esetben javaslatot tesz
a kísérõcsoport parancsnok részére annak módosítására,
felügyeli a repülési terv kitöltését és a repülési terv enge-
délyeztetését.

b) Légiforgalmi-irányítási szakértõje intézkedik a repü-
lési útvonal által érintett veszélyes légterekben folyó tevé-
kenységek szükség szerinti korlátozására, a polgári repü-
lésirányító-szolgálattal összehangoltan a megfigyelõ repü-
lés végrehajtásának szavatolására és az igényelt tartalék
repülõterek fogadókészségének biztosítására.

c) Repülõ-mûszaki Szolgálat szakértõje vezeti a megfi-
gyelõ fél repülõgépének repülés elõtti ellenõrzését, meg-
szervezi a megfigyelõ repülõgép kiszolgálását.

d) Meteorológiai csoport szakértõje részt vesz a repülés
elõtti tájékoztatón, javaslatot tesz az idõjárási viszonyok-
nak megfelelõen a repülés idõpontjára. Biztosítja a megfi-
gyelõ repülések végrehajtásához szükséges repülés-me-
teorológiai információt.

65. A HVK HIICSF képviselõje ellenõrzi a megfigyelõ
csoport feladattervét információvédelmi szempontból,
melynek eredményérõl tájékoztatja a kísérõcsoport pa-
rancsnokát. Amennyiben szükséges, javaslatot tesz a repü-
lési útvonal módosítására. Szükség szerint értesíti az érin-
tett szervezeteket az átrepülés idõpontjáról. Részt vesz a
repülés során készített felvételek kiértékelésében.

66. A feladat befejezését követõen az érintett szakállo-
mány végrehajtja a feladat értékelését és összeállítja a fel-
adatról készült jelentést, csatolva a feladat során küldött és
fogadott jelentés formátumokat. Az elszámolást a külföldi
fegyveres erõk eszközei magyarországi, valamint a Ma-
gyar Honvédség eszközei külföldön végrehajtott üzem-
anyag feltöltésének és elszámolásának rendjérõl szóló
1/2012. (I. 13.) HM utasítás 8. §-a alapján hajtják végre.

67. A HM PRKF elkészíti és továbbítja a feladatok vég-
rehajtásával kapcsolatban felmerült költségeket tartalma-
zó számlát a Nyitott Égbolt Konzultatív Bizottság által
meghatározott formátum alapján. A kísérõcsoport pa-
rancsnok a megfigyelõ csoport tevékenységének program-
ját a HM FHH képviselõjével folyamatosan egyezteti.

Feladatok a Nyitott Égbolt Szerzõdés szerinti átrepülés
biztosítása során

68. Az átrepülési szándék bejelentést követõen az MH
VDK parancsnoka kijelöli a készenlétet ellátó személyt,
aki a továbbiak folyamán felelõs a feladatok koordinálásá-
ért. A kijelölt személy ellenõrzi a kapott információkat, tá-
jékozódik a megfigyelõ repülõgép átrepülésének várható
idõpontjáról, és értesíti a HM TKNKFT-t és az MH KÜ-t a
fenti információkról.

69. Az átrepülés során folyamatosan kapcsolatot tart a
kijelölt Nyitott Égbolt repülõtérrel, amennyiben az átrepü-
lés során mûszaki meghibásodás miatt nem tervezett le-
szállást hajtanak végre, megszervezi a kamerafedõk zárt-
ságának ellenõrzését és – igény esetén – biztosítja az ideig-
lenes határnyitást, a megfigyelõ csoport elhelyezését, ellá-
tását, szállítását.

70. Amennyiben a megfigyelõ repülõgép technikai ki-
szolgálás céljából leszállást tervez magyar Nyitott Égbolt
repülõtéren, akkor az MH VDK szolgálati úton megküldi
az általános értesítést az átrepülésrõl az átrepülés biztosítá-
si feladataiban érintett szervezeteknek, a Nyitott Égbolt re-
pülõtereknek, valamint tájékoztatja a HM TNKFT-t és kéri
a szakembereik útba indítását. A feladat biztosítására kije-
lölt személy összeállítja az átrepülés során leszálló megfi-
gyelõ repülõgép fogadásához, ellenõrzéséhez szükséges
okmányokat, fogadja a megfigyelõ csoportot. Elvégzi a
kamerafedõk zártságának ellenõrzését, a formátumok ki-
töltését és továbbítását az MH VDK részére.
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71. A HM PRKF a technikai kiszolgálást követõen
– együttmûködve az MH VDK kijelölt szaktisztjével –
számlát állít ki. A tranzitáló Részes Állam repülõgépének
technikai meghibásodása, vagy egyéb, elõre nem tervezett
leszállás során az MH VDK szolgáltatási igénylése – ilyen
esetben utólagos igénylése – alapján megszervezi a megfi-
gyelõ csoport, illetve a kijelölt kísérõ személyek szállítá-
sát, elhelyezését és étkeztetését.

72. Az MH VDK kijelölt képviselõjének a feladata a
technikai kiszolgálást követõen addig tart, amíg a megfi-
gyelõ repülõgép elhagyja Magyarország légterét.

Feladatok a CFE Szerzõdés és a Dokumentum szerinti
„ellenõrzések” végrehajtásakor

73. Az MH VDK az ellenõrzések célországaira és az ob-
jektumokra vonatkozó javaslatát az érintett szervezetek
képviselõinek részvételével szervezett szakértõi munka-
csoport ülésen állítja össze.

74. Az MH VDK szakállománya a felkészülés során el-
gondolást alakít ki a végrehajtás rendjére, összeállítja az
ellenõrcsoportot, javaslatot tesz a bevonható állományú
ellenõrök alkalmazására. Önköltséges ellenõrzés esetén
intézkedik az ellenõrzés költségeinek biztosítására, az an-
gol és orosz nyelvû garancialevél elkészítésére és megkül-
désére a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak. Meg-
küldi a külföldi vendégellenõrök részére az ellenõrzés
részadatait, kéri a bevonható állományú ellenõrök kijelö-
lését, útbaindítását és végzi felkészítésüket, összeállítja a
kiutazáshoz szükséges okmányokat. Pontosítja a célobjek-
tumokat és a tartalék objektumot, adatot gyûjt, feldolgozza
a korábbi ellenõrzések tapasztalatait, elemzi az adattárak
vonatkozó adatait és ennek alapján tájékoztató anyagokat
állít össze.

75. Az MH VDK szakállománya az ellenõrzés elõtt
pontosítja a felkészülés érdekében tett intézkedések végre-
hajtását, a berendelt és a vendégellenõri állomány ellátásá-
nak, szállításának elszállásolásának helyzetét, az ellenõri
felszerelés, ajándékok, repülõjegyek, útlevelek, napidíjak
felvételezését, elosztását. Elkészíti és továbbítja a megfe-
lelõ formátumot az ellenõrzés bejelentésére vonatkozóan.

76. Az ellenõrzés során az ellenõrcsoport parancsnoka
jelentést tesz az ellenõrcsoport indulásáról, az ellenõrzés
fõbb mozzanatairól és a csoport haza érkezésérõl.

77. Az ellenõrzési feladat befejezését követõen az érin-
tett szakállomány végrehajtja a feladat értékelését, össze-
állítja a jelentéseket az ellenõrzésrõl.

Feladatok a Nyitott Égbolt Szerzõdés szerinti
„megfigyelõ repülés” végrehajtásakor

78. Az MH VDK szakállománya végzi a HM védelem-
politikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes állam-
titkár és a KÜM biztonságpolitikáért felelõs helyettes ál-

lamtitkár, politikai igazgató által jóváhagyott megfigyelési
feladatok tervezését, a hivatalos csatornákon keresztül
Magyarország aktív kvótájának bejelentését, tervezi a
megfigyelõ repülések útvonalait, egyeztetést folytat a
NATO tagországok társszervezeteivel az aktív kvóták fel-
használásáról. Az aktív kvóták felhasználásának idõpont-
ját és célját az éves tervben szerepeltetni, arról az érintett
szervezeteket a tárgyévet megelõzõ év október végéig
elõzetesen tájékoztatni kell. A feladat tervezéséhez szük-
séges elõzetes egyeztetéseket az érintett szervezetekkel le
kell folytatni.

79. Az MH VDK parancsnoka kijelöli a megfigyelõ
csoport parancsnokát, aki a továbbiakban felelõs a megfi-
gyelõ csoport összeállításáért és a feladatok koordinálásá-
ért. Az MH VDK a feladat elrendelésérõl – a végrehajtást
megelõzõen legalább 5 héttel – tájékoztatja az érintett
szervezeteket. Az elrendelés kézhezvételét követõen a
végrehajtásban érintett szervezetek állományából kijelölt
személy felveszi a kapcsolatot a megfigyelõ repülés
vezetésére kijelölt csoport parancsnokával, tájékozódik a
megfigyelõ repülés adatairól.

80. A megfigyelõ csoport parancsnoka elkészíti a kiuta-
zási engedélyt, illetve a szolgáltatási igényt, amelyeket
legalább két héttel a feladat megkezdése elõtt megküld a
HM PRKF részére, illetve az feladat elõkészítésének idõ-
szakában tájékoztatja az MH KÜ-t a megfigyelõ repülés-
rõl.

81. Az igényelt ellátással, szállítással, valamint az ide-
iglenes határnyitással kapcsolatos feladatok végrehajtásá-
ért, a feladatok végrehajtásával kapcsolatban felmerült
költségeket tartalmazó számlák összeállításáért a Nyitott
Égbolt Konzultatív Bizottság által meghatározott formá-
tum alapján a HM PRKF a felelõs.

82. Az MH ÖHP parancsnoka intézkedik a megfigyelõ
repülõgép és a személyzet biztosítására, a megfigyelõ re-
pülõgép, valamint a kijelölt Nyitott Égbolt repülõtér elõ-
készítésére és a megfigyelõ repülés végrehajtására, a meg-
figyelõ csoport tagjainak és az ideiglenes határnyitást vég-
zõk beléptetésének biztosítására. Az MH VDK által össze-
állított névjegyzék alapján engedélyezi a nem magyar ál-
lampolgárok és a nem az MH állományába tartozó megfi-
gyelõk felvételét az utas listára.

83. A HM TNKFT az MH VDK-val együttmûködve, a
rendelkezésekre álló adatok alapján, megtervezi a megfi-
gyelõ repülés útvonalait. A feladatot megelõzõ 30 napon
belül gyakorlórepülésen elvégzi a szenzor és a kamerave-
zérlõ mûködésének és a laboratóriumi kidolgozó és máso-
lóberendezések ellenõrzését. A Nyitott Égbolt feladat so-
rán bemutatja a szenzorkonfigurációkat, a laboratóriumi
kidolgozó és másolóberendezéseket, részt vesz a repülõ-
gép és szenzorok földi ellenõrzésében a megfigyelõ repü-
lés alatt mûködteti a szenzort, a vezérlõ- és annotációs be-
rendezést, rögzíti az útvonalat és a repülési adatokat, gon-
doskodik a légifilm kezelésérõl, kísérésérõl. Végrehajtja
az exponált légifilmek laboratóriumi kidolgozását, lemá-
solását, digitalizálását, tárolását, az adatszolgáltatást a
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Részes Államok és az illetékes Szervezetek számára, részt
vesz a feladatról készült Jelentés- és számlaformátum el-
készítésében.

84. A Nyitott Égbolt megfigyelõ rendszer szenzorjainak
üzemeltetését, a készített dokumentáció elõhívását és táro-
lását, valamint igény szerinti sokszorosítását a HM Térké-
pészeti Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.

85. Az MH GEOSZ képviselõje részt vesz a repülés
elõtti tájékoztatókon, segíti a megfigyelõ csoport munká-
ját, javaslatot tesz az idõjárási viszonyoknak megfelelõen
a repülés idõpontjára. Igény esetén az MH GEOSZ térké-
peket biztosít a feladatok tervezéséhez és végrehajtásához.
Biztosítja a megfigyelõ repülések végrehajtásához szüksé-
ges repülésmeteorológiai információkat.

86. A feladat befejezését követõen az érintett szakállo-
mány végrehajtja a feladat értékelését, és összeállítja a ma-
gyar nyelvû jelentéseket, csatolva a feladat során küldött
és fogadott nemzetközi jelentési formátumokat.

A honvédelmi szervezetek egyéb feladatai az
ellenõrzések biztosítása során

87. A HVK Felderítõ Csoportfõnökség az MH VDK
kezdeményezésére javaslatot tesz a CFE Szerzõdés, a Do-
kumentum és a Nyitott Égbolt Szerzõdés szerinti ellenõr-
zések, értékelõ látogatások, megfigyelõ repülések célob-
jektumaira, illetve területeire. Képviselõje részt vesz az
MH VDK által szervezett, objektum, terület kiválasztást
egyeztetõ szakértõi munkacsoport üléseken.

88. A HM PRKF végzi a CFE Szerzõdés, a Dokumen-
tum, a kétoldalú megállapodások és a Dayton-i Béke Ke-
ret-megállapodás, valamint a Nyitott Égbolt Szerzõdés ál-
tal elõírt – Magyarország által tervezett és fogadott – ellen-
õrzések, megfigyelõ repülések és egyéb rendezvények
végrehajtásának és fogadásának logisztikai támogatását,
amelyet az MH VDK parancsnoka által aláírt kiutazási en-
gedély és szolgáltatási igénylés alapján szervez és biztosít.

A szállás, étkeztetés, szállítás, határnyitás és a feladatok
egyéb logisztikai biztosítása során a hatályos belsõ
rendelkezések elõírásai szerint jár el.

89. A HM PRKF kijelölt képviselõje a nemzetközi el-
lenõrcsoportok tevékenységének biztosítása során, együtt-
mûködik a kísérõcsoport parancsnokával a szállás, az ét-
keztetés, a szállítás, a határnyitás és egyéb, a feladat végre-
hajtásához kapcsolódó szolgáltatások megszervezésében.
A feladatok befejezését követõen pontosítják a felhasznált

költségkereteket, valamint a külföldi partnerszervezet
felé történõ elszámolás rendjét.

90. Az MH TD katonai rendészeket biztosít Magyaror-
szág területén feladatot végzõ ellenõrcsoportok tevékeny-
ségének biztosítása érdekében. A feladatra kijelölt katonai
rendész járõr parancsnoka felveszi a kapcsolatot a kísérõ-
csoport parancsnokával a feladat részleteinek pontosítása
érdekében, illetve a feladat megkezdését megelõzõen részt
vesz a kísérõcsoport parancsnoka által vezetett felkészíté-
sen. A feladat végrehajtásának teljes idõtartama alatt a ren-
dész járõr parancsnoka folyamatosan kapcsolatot tart a kí-
sérõcsoport parancsnokával, vagy az általa kijelölt sze-
méllyel. Az MH TD Magyarország területén fogadott CFE
Szerzõdés és a Dokumentum szerinti terület ellenõrzések
során – igény esetén – olyan híradó eszközökkel felszerelt
terepjáró személygépkocsikat biztosít, melyek képesek az
ellenõrzésben részt vevõ légi szállítóeszközökkel való
kommunikációra.

91. Az MH GEOSZ az MH VDK elõzetes igénylése
alapján az MH alapellátásában lévõ és külön engedéllyel
igényelhetõ analóg és digitális térképészeti és katona föld-
rajzi anyagokat, továbbá meteorológiai adatokat, idõjá-
rás-elõrejelzéseket biztosít a fegyverzet-ellenõrzési tevé-
kenységek végrehajtásához.

92. A HM TNKFT a Részes Államok felkérésére el-
végzi a Részes Államok által végrehajtott megfigyelõ re-
pülések során exponált légifilmek laboratóriumi kidolgo-
zását és duplikálását.
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1. sz. minta:

A bejelentett hely parancsnokának tájékoztatója

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Üdvözlöm Önöket, …………………………………………………………………… vagyok, a Magyar Honvédség
……………………………… alakulatának és egyben az Önök által ellenõrzésre kijelölt „Bejelentett hely” parancsnoka
(az alakulat parancsnoki állományából jelenlévõ személyek bemutatása).

A bejelentett hely megnevezése (pl. Hódmezõvásárhely): ............................................................................................

A bejelentett hely száma (pl. HU-O-62):

Átadom önöknek a „Bejelentett hely” vázlatát.
A vázlaton jelölt koordináta azonosítási pont a laktanya fõbejárata.
A bejelentett helyen az alábbi ellenõrzési objektumok találhatók:

1. Alakulat megnevezése (pl. MH 5/62 Bercsényi M. Könnyûlövész Zászlóalj): ..........................................................

Azonosító kódja (pl. HU0198 OOV13): ........................................................................................................................

Az ellenõrzési objektum parancsnoka: ..........................................................................................................................

2. Alakulat megnevezése: ..............................................................................................................................................

Azonosító kódja: ............................................................................................................................................................

Az ellenõrzési objektum parancsnoka: ..........................................................................................................................

A bejelentett helyen lévõ katonai alakulatok összesített létszáma: ...............................................................................
(Nem csak a CFE adattárban szereplõ alakulatok!)

A bejelentett hely területén az alábbi – közös használatú területeken elhelyezett – a CFE Szerzõdés hatálybalépését
megelõzõen (1991 elõtt) kiállított múzeumi tárgyak, kiképzési vagy egyéb célra kivont eszközök találhatók.

Eszköz típusa: Mennyisége: Kiállítás (kivonás) idõpontja:

Jelenlegi tartózkodási helyünk: ......................................................................................................................................
Az ellenõrcsoport számára biztosított helyiségek: .........................................................................................................

Tájékoztatómat befejeztem, kérem nevezzék meg az ellenõrizni kívánt ellenõrzési objektumok.

5. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 503



2. sz. minta:

Az ellenõrzési objektum parancsnokának tájékoztatója

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Üdvözlöm Önöket, …………………………………………………………………… vagyok, a Magyar Honvédség
……………………………… alakulatának és egyben az Önök által ellenõrzésre kijelölt objektum parancsnoka.

Az ellenõrzési objektum megnevezése (pl. MH5/62 Bercsényi M. Könnyûlövész Zászlóalj): Az ellenõrzési objektum
azonosítókódja (pl. HU0198 OOV13):

Alárendeltsége
elsõ szinten: ....................................................................................................................................................................
második szinten: ............................................................................................................................................................

Az ellenõrzési objektumban az alábbi jelentési kötelezettség hatálya alá esõ technikai eszközök találhatók:

Technikai eszköz típusa:
A legutóbbi információcsere során

jelentve:
Az objektumban jelenleg van: Az eltérés oka:

Az ellenõrzési objektum területén az alábbi, a CFE Szerzõdés hatálybalépését megelõzõen kiállított múzeumi tárgyak,
kiképzési vagy egyéb feladatokra (pl. céltárgyak) kivont eszközök találhatók.

Eszköz típusa: Mennyisége: Kiállítás idõpontja:

Az eszközök mennyiségi ellenõrzésének elõsegítése érdekében a kijelölt helyi kísérõk jegyzékkel rendelkeznek.
Az ellenõrzési objektum legutóbbi információcserében jelentett létszáma: ................... fõ, jelenleg van:

............................. fõ.
Az eltérés oka: ...............................................................................................................................................................
Az ellenõrzés során – biztonságuk érdekében – kérem, tartsák be az alábbi biztonsági rendszabályokat:
– felállított õrök megközelítése, felfegyverzett repülõgépek megközelítése stb.
Az Önök szállításához az objektum területén és a kapcsolódó gyakorlótereken, lõtereken az alábbi szállítóeszközöket

biztosítottuk:
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................
Az alcsoportok közötti összeköttetés a helyi kísérõknél lévõ rádiókészülékekkel/mobiltelefonokkal oldható meg.
Szükség esetén mentõ gépkocsi, orvos áll rendelkezésre.
Az objektumban a helyi kísérõik
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................

Az ebéd javasolt idõpontja: ........................................

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tájékoztatómat befejeztem, várom kérdéseiket.
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3. sz. minta:

A Dokumentum szerinti értékelõ látogatás fogadására kijelölt alakulat parancsnokának tájékoztatója

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Üdvözlöm Önöket ………………………………………vagyok az Önök által értékelõ látogatásra kijelölt, a Magyar
Honvédség ……………………………… alakulatának parancsnoka. (Az alakulat parancsnoki állományából jelenlévõ
személyek bemutatása)

Az értékelõ látogatás során az alábbi programot javaslom:
– Parancsnoki tájékoztató, válasz a felmerülõ kérdésekre: 08.30–10.00,
– A laktanya fõbb létesítményeinek megtekintése: 10.00–12.30,
– elhelyezési körlet,
– étkezde,
– mûvelõdési otthon,
– tantermek,
– telephely, javítómûhely stb.
– Ebéd: 12.30–13.30.
– Külsõ kiképzési bázisok megtekintése: 13.30–16.00.
– lõtér,
– gyakorló tér,
– találkozó a különbözõ állománykategóriák képviselõivel.
– A helyõrség bemutatása: 16.00-tól.

Az Önök szállításához rendelkezésre álló eszközök: .................... db terepjáró személygépkocsi.
Szükség esetén, orvosi ellátást az alakulat segélyhelyén tudunk biztosítani.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az alakulat megnevezése: ..............................................................................................................................................
Azonosító száma (pl. HU0347):

Alárendeltsége:
elsõ szinten: ....................................................................................................................................................................
második szinten: ............................................................................................................................................................

Az alakulat rendeltetése:
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................

Az alakulat az értékelõ látogatás idõszakában az alábbi feladatokat hajtja végre:
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................

Az alakulat laktanyájának elhelyezkedése (város, koordináták): ..................................................................................
A laktanya területe: .................................. km2

Az alakulat a következõ gyakorló- és lõterekkel rendelkezik:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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Az alakulat szervezeti felépítésének vázlatos bemutatása (max. z., önálló szd. szintig)

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

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

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

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

Tájékoztató a kiképzési feladatokról, sajátosságokról:

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

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

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

Tájékoztató a katonák számára biztosított közmûvelõdési, kulturális és sport lehetõségekrõl:

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

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

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

A laktanya fõbb objektumainak bemutatása:

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

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

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

Az alakulat állományában az éves információ-cserében jelentett technikai eszközök:

Technikai eszköz típusa:
A legutóbbi információcsere során

jelentve:
Az alakulatnál jelenleg van: Az eltérés oka:

Az objektum területén található múzeumi tárgyak vagy egyéb kiképzési céllal használt eszközök:

Eszköz típusa: Mennyisége: Kiállítás idõpontja:

Az alakulat legutóbbi információcsere során jelentett békelétszáma: ................................... fõ

Jelenleg van: .......................................................................................................................... fõ

A legutóbbi információcserében megadott létszámtól való eltérés indoka:

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

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

Hölgyeim és Uraim! Tájékoztatómat befejeztem, van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban?
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4. sz. minta:

A Dokumentum szerinti ellenõrzés fogadására kijelölt alakulat parancsnokának tájékoztatója

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Üdvözlöm Önöket, ............................................. vagyok az Önök által kijelölt területen található, a Magyar Honvéd-

ség ................................................ alakulatának parancsnoka. (Az alakulat parancsnoki állományából jelenlévõ szemé-
lyek bemutatása)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az alakulat megnevezése: ..............................................................................................................................................
Azonosító száma (pl. HU0347):

Alárendeltsége:

elsõ szinten: ....................................................................................................................................................................

második szinten: ............................................................................................................................................................

Az alakulat rendeltetése:

1. ....................................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................................................

Az alakulat területellenõrzés idõszakában az alábbi feladatokat hajtja végre:

1. ....................................................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................................................

Az alakulat laktanyájának elhelyezkedése (város, koordinátái): ..................................................

Az alakulat legutóbbi információcsere során jelentett békelétszáma: ....................................... fõ

Jelenleg van: ........................................................................................................................ fõ

Az alakulat legutóbbi információcsere során jelentkezett technikai eszközei: .......................... db

Jelenleg van: ........................................................................................................................ db

Amennyiben a katonai szervezet nem béke-elhelyezési körletében tartózkodik a jelentést az alábbi információkkal
kell kiegészíteni:

Az ellenõrzött alakulat aktuális tartózkodási helye:
Az alakulat aktuális tevékenysége, annak aktuális fázisa, a résztvevõk létszáma és a technikai eszközök száma, a tevé-

kenység várható befejezése: ................................

Hölgyeim és Uraim! Tájékoztatómat befejeztem, van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban?

1. sz. magyarázat:

A bejelentett hely vázlatával kapcsolatos általános elõírások:

a) A bejelentett hely vázlatának tartalmaznia kell, valamennyi, katonai alakulathoz, egységhez, vagy más katonai
szervezethez tartozó összefüggõ területet, olyan módon, hogy a bejelentett hely külsõ határvonala válassza el e területe-
ket a civil területektõl. A határvonal lehet természetes vagy mesterséges. Bármely határ, amely két katonai alakulat, egy-
ség, vagy szervezet összefüggõ területei között húzódik, nem képezheti a bejelentett hely külsõ határát.
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b) A bejelentett helyhez tartozik:
i) valamennyi terület, amely kizárólagos jelleggel a bejelentett helyen lévõ ellenõrzési objektumhoz, vagy objektu-

mokhoz tartozik. A bejelentett helyhez tartozik valamennyi, a bejelentett hely határain belül esõ terület, amelyek bár-
mely más – nem ellenõrzési objektumként nyilvántartott – katonai alakulathoz, egységhez, illetve szervezethez tartozik;

ii) valamennyi lõtér, gyakorlótér, javító bázis, raktár, helikopter leszállóhely, vasúti berakodó hely, amely bármely
fentiekben meghatározott alakulathoz, egységhez, illetve katonai szervezethez tartozik, és a CFE Szerzõdés hatálya alá
tartozó hagyományos fegyverzet és harci technika állandó, vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik a területükön;

iii) valamennyi külön elhelyezésben lévõ terület, amelyen az ellenõrzési objektumhoz tartozó, – CFE Szerzõdés hatá-
lya alá esõ – hagyományos fegyverzet vagy harci technika található állandó vagy ideiglenes jelleggel.

2. sz. magyarázat:

A bejelentett hely vázlat formai kellékei

a) Földrajzi koordináta, melynek meg kell egyezni, a tárgyévi adattár V. Fejezetében megadott koordinátáival és a
vázlaton jól láthatóan – az adott Részes Állam valamennyi bejelentett hely vázlatán egységes jellel – jelölt koordináta
bemérési pont.

b) Méretarány: valamennyi bejelentett hely vázlaton egy általánosan érvényes méretarányt kell feltüntetni. A külön el-
helyezésben lévõ területek esetében, amennyiben másképp nem oldható meg, eltérõ méretarány is alkalmazható. Több
külön elhelyezésben lévõ terület esetén több eltérõ méretarány is szerepelhet. A méretarányokat valamennyi vázlaton fel
kell tüntetni, beleértve a külön elhelyezésben lévõ területekét is amennyiben azok eltérnek az alap bejelentett hely vázlat
méretarányától.

c) A bejelentett hely határvonala: a bejelentett hely határa Részes Államonként egységesen meghatározott jellel, vagy
jelekkel kerül feltüntetésre a vázlatokon. A határvonal jelöli a bejelentett hely külsõ határát. A bejelentett hely vázlata
magába kell, hogy foglalja valamennyi területet melyek kizárólag az ellenõrzési objektumokhoz tartoznak, valamint a
vázlat külsõ határán belül helyezkednek el, de más katonai szervezet tartoznak, illetve az ellenõrzési objektumok közös
használatában vannak. A bejelentett hely vázlat szemlélteti a külön elhelyezésben lévõ területek földrajzi elhelyezkedé-
sét, távolságát és irányát a bejelentett hely alap objektumától. A külön elhelyezésben lévõ területekhez vezetõ útvonala-
kat is fel kell tüntetni a vázlatokon. Amennyiben ez más módon nem oldható meg, akkor a bejelentett hely vázlathoz tér-
képvázlat csatolása javasolt, amelyen azonosítható a koordináta bemérési pont, valamint szemléltethetõ a külön elhelye-
zésben lévõ területek iránya, távolsága, és az odavezetõ útvonal. A bejelentett hely állhat több nem összefüggõ területbõl
is, ebben az esetben minden különálló területnek fel kell tüntetni a saját külsõ határvonalát a vázlaton.

d) Az ellenõrzési objektumokhoz tartozó területek határvonala: minden ellenõrzési objektum határvonalát a bejelen-
tett hely határvonalától eltérõ jelzéssel vagy színezéssel kell jelölni. A területeken belül jelölni kell az ellenõrzési objek-
tum azonosító számát, melyet fel kell tüntetni az objektumhoz tartozó, de önálló elhelyezésben lévõ területek vázlatán is.

e) Fõbb épületek és utak: a bejelentett hely, valamint a hozzá tartozó külön elhelyezkedõ területek vázlatán fel kell
tüntetni azon helyeket, ahol a CFE Szerzõdés által korlátozás alá esõ technikát és a hasonló eszközöket ideiglenes vagy
állandó jelleggel tárolják. Jelölni kell továbbá a fõbb épületeket és utakat méretarányosan úgy, hogy biztosított legyen az
ellenõrök részére a tájékozódás az objektum területén. A vázlatnak minden olyan épületet tartalmaznia kell, amely ren-
delkezik 2 méter, vagy annál szélesebb bejárattal.

f) A bejelentett hely személyi és gépjármûvek számára szolgáló bejáratai: a bejelentett hely vázlatának – az adott Ré-
szes Államon belül egységesen – szemléltetnie kell azokat a helyeket, ahol az ellenõrzési objektumba való be-, illetve ki-
jutás lehetséges. Hasonló módon kell feltüntetni az ideiglenesen vagy állandó jelleggel külön elhelyezésben lévõ
területek ki- és bejáratait is.

g) Egyéb, a bejelentett hely vázlaton feltüntetendõ adatok: a bejelentett hely vázlatokon minden esetben fel kell tüntet-
ni a bejelentett hely megnevezését és azonosítóját, a jelmagyarázatot, a vázlat készítésének idõpontját, az észak-déli
irányt, a bejelentett helyhez tartozó helikopter leszálló helyeket, valamint azt hogy a bejelentett hely területe kisebb vagy
nagyobb-e, mint 20 km2.
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5. sz. minta:

A bejelentett hely vázlatok jelmagyarázata

6. sz. minta:

A bejelentett hely vázlat kiegészítõ térképvázlattal

”
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
16/2012. (HK 5.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a Katasztrófavédelmi Operatív Törzs mûködésének

egyes szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és 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, fi-
gyelemmel a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni véde-
kezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005.
(VI. 16.) HM rendelet 23. § d) pontjára a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Az együttes intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi
Minisztériumra, a honvédelmi miniszter közvetlen aláren-
deltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Honvéd Ve-
zérkar fõnökének közvetlen alárendeltségébe tartozó kato-
nai szervezetekre.

2. A Katasztrófavédelmi Operatív Törzs (a továbbiak-
ban: KOT) vezetõje a Magyar Honvédség Vezetési és
Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH VDK) parancs-
noka, távollétében az MH VDK állományából kijelölt
ügyeletes vezetõk körébõl a havi szolgálatvezénylésbe ve-
zényelt helyettesíti.

3. A KOT tagjait az alábbi szervezetek biztosítják:
a) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály 1 fõ,
b) a HM Védelmi Hivatal 1 fõ,
c) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Hadmû-

veleti Csoportfõnökség 1 fõ,
d) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség 1 fõ,
e) az MH Honvédkórház 1 fõ,
f) az MH VDK 3 fõ.

4. A KOT állománya a Védelmi- és Közigazgatási Cso-
port, vagy a KOT vezetõ igénye alapján, az arra jogosult
elöljáró döntése szerint összekötõ tisztekkel, ágazati szak-
értõkkel kiegészíthetõ.

5. A KOT-ba olyan személyek vezényelhetõek, akik
rendelkeznek „NATO Confidential” szintû személyi biz-
tonsági tanúsítvánnyal. A személyi biztonsági tanúsítvá-
nyok másolati példányát a vezénylõ szervezetek – az elsõ

szolgálatba lépést megelõzõ hó 20. napjáig – az MH VDK
parancsnokának küldik meg.

6. A vezényelhetõ állomány felkészítését évente kétszer
az MH VDK hajtja végre.

7. A KOT készenléti szolgálatának vezénylése a Ma-
gyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti
szolgálatok mûködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.) HM uta-
sítás 10. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint tör-
ténik.

8. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 3. napon lép
hatályba.

9. Hatályát veszti a Katasztrófavédelmi Operatív Bi-
zottság mûködésének egyes szabályairól szóló 37/2011.
(HK 9.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés, valamint a
Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság állományának ki-
jelölésérõl és vezénylésérõl szóló 44/2007. (HK 5.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

3/2012. (HK 5.) HM VGHÁT
s z a k u t a s í t á s a

az étkezde pénztárak üzemeltetési szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (2) bekezdése alapján az
étkezde pénztárak üzemeltetési szabályairól az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás a hatálya a Magyar Honvédség önálló
élelmezési gazdálkodást folytató katonai szervezeteire, to-
vábbá a hivatásos és szerzõdéses állományú katonákra, az
önkéntes tartalékos állományra, a nyugállományú és szol-
gálati járandóságban részesülõ katonákra, valamint a kor-
mánytisztviselõkre és közalkalmazottakra terjed ki.
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Általános szabályok

2. Az szakutasítás alkalmazása tekintetében:
a) étkezde pénztár: az MH katonai szervezetei által mû-

ködtetett tiszti (összevont) étkezdék pénztárai és a MH
Honvédkórház (a továbbiakban: MH HK) Verõcei Beteg-
otthon által mûködtetett étkezde pénztára – speciális pénz-
kezelõ hely, amely a térítés ellenében biztosított élelme-
zési ellátás ellenértékeként fizetett térítési díjak beszedését
végzi, ide értve az étkezés lemondással kapcsolatos étke-
zés térítési díjak visszafizetését is;

b) pénzügyi számviteli szerv vezetõje a rá vonatkozó il-
letékességi és hatásköri szabályoknak megfelelõen:

ba) az MH HK Verõcei Betegotthon esetében MH HK
pénzügyi és számviteli szervezeti elem vezetõje,

bb) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel
nem rendelkezõ (a továbbiakban: pénzügyi és számviteli
ellátásra utalt) honvédelmi szervezet esetében „a honvé-
delmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûkö-
dési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. Korm.
rendelet 8. §-ának (2) bekezdése szerint” a HM Közgazda-
sági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) állo-
mányából kikülönített gazdálkodás támogató és pénzügyi
ellátó referatúra vezetõje;

c) az étkezési utalvány: kizárólagosan vagy elsõdlege-
sen fogyasztásra kész élelmiszer vásárlására vagy meleg-
konyhás vendéglátóhelyeken, munkahelyi étkezõben (ét-
kezdében) történõ vásárlásra jogosító papíralapú utalvány;

d) szigorú számadásköteles nyomtatvány: a készpénz
kezeléséhez, más jogszabály elõírása alapján meghatáro-
zott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylat (ide-
értve a számlát, az egyszerûsített számlát és a nyugtát is),
továbbá minden olyan nyomtatvány, amelyért a nyomtat-
vány értékét meghaladó, vagy a nyomtatványon szereplõ
névértéknek megfelelõ ellenértéket kell fizetni, vagy
amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat
alkalmat;

e) az élelmezési szakterület vezetõje: a honvédelmi
szervezetnél az a tiszt, altiszt, vagy közalkalmazott, aki
munkakörébõl adódóan az élelmezési szakterület vezeté-
sét látja el;

f) bankkártya: olyan eszköz, amely az elektronikus pénz
tárolására szolgál, és amellyel az ügyfél közvetlenül vé-
gezhet fizetési mûveleteket.

3. Az étkezde pénztár mûködésének megszervezéséért,
megfelelõ mûködéséért, a pénztárhelyiség kialakításáért, a
készpénz és pénzhelyettesítõ eszközök biztonságos tárolá-
sáért a honvédelmi szervezet, a pénzügyi számviteli szerv,
valamint az élelmezési szakterület vezetõje, továbbá az ét-
kezde pénztáros (a továbbiakban: pénztáros) együttesen
felelõs.

4. Az étkezde pénztárban idegen szervezetek, szemé-
lyek pénze nem tartható. A pénztáros hivatalos, illetve
magánjellegû pénzgyûjtések lebonyolításával, valamint

egyéb letéti pénzek megõrzésével, vagy kezelésével nem
foglalkozhat.

5. A pénztárost beosztásába az állományilletékes pa-
rancsnok helyezi. Nem tölthet be pénztárosi feladatkört
az, aki:

a) érvényesítési, utalványozási jogkörrel rendelkezik;
b) pénztári számfejtést végez;
c) pénztári ellenõrzési feladatokat lát el, kivéve az önel-

lenõrzést;
d) bevételek elõírásának elrendelésével, követelések

megállapításával és elengedésével (törlésével) van meg-
bízva.

6. Az étkezde pénztári feladatok ellátását a pénztáros
önállóan, teljes anyagi felelõsséggel, a megõrzési felelõs-
ség szabályai szerint végzi. Ennek vállalásáról írásbeli
nyilatkozatot (pénztár-felelõsségi nyilatkozat) kell adnia,
melynek egy példányát a személyi anyaggyûjtõben kell
elhelyezni.

7. Az étkezde pénztárból ki- és befizetéseket csak a
pénztáros (szabadság, betegség, stb. esetén pénzkezeléssel
megbízott személy) végezhet. Gondoskodni kell arról,
hogy az étkezde pénztárszekrényébe illetéktelen személy
be ne nyúlhasson, a készpénzhez, pénzhelyettesítõ ok-
mányhoz hozzá ne férhessen.

8. A pénztáros a befizetések fogadását, illetve a lemon-
dások kifizetését csak az étkezde pénztárban rendszeresí-
tett bizonylatok alapján végezheti. A pénztáros a kapcso-
lódó okmányokon – napijegy kivételével – minden esetben
ismertesse el a készpénz átadását és átvételét.

9. A pénztáros csak valódi és forgalomban lévõ magyar
fizetõeszközt (HUF) fogadhat el a befizetõtõl, lemondás
esetén kifizetést is csak ilyen pénzben teljesíthet. Nem fo-
gadhat el olyan hiányos, rongálódott, megcsonkult bankje-
gyet és érmét, amelyet a bankok nem teljes értékben válta-
nak be. Abban az esetben, ha a pénztáros a befizetett pénz
között hamis, vagy hamisítványnak látszót talál, akkor a
kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjérõl szóló
62/2011. (HK. 13.) HM Közgazdasági és Pénzügyi Hiva-
tal fõigazgató szakutasításának (a továbbiakban: HM KPH
FÕIG szakutasítás) 52. pontja szerint kell eljárni.

10. Az étkezde pénztárban csak a 8. pont szerinti pénz-
mozgás engedélyezett, a bevétel a lemondások kifizetésén
kívül egyéb célra (pl.: szolgáltatás-vásárlás, elõleg, stb.)
nem használható fel.

11. A pénztáros feladatai, felelõssége:
a) étkezés térítési díjának beszedése, a lemondások

visszafizetése;
b) a készpénz kezelése, megõrzése;
c) étkezési utalvány kezelése és õrzése;
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d) pénztári analitikák áttekinthetõ vezetése (befizetõk-,
lemondások- és átütemezések könyve, pénzforgalmi
napló);

e) szigorú számadásköteles nyomtatványok kezelése,
tárolása és nyilvántartása;

f) az étkezde pénztárban elõírt ügyintézõi, ügyviteli
munkák végzése;

g) a havi (idõszakos) étkezési jegyek szabályos kiállítá-
sa, kiadása;

h) a napi utalványozáshoz a befizetõk pontos létszámá-
nak leadása;

i) napi jegyek eladása, nyilvántartása;
j) a természetbeni térítésmentes ellátásra jogosult étke-

zõk – honvédelmi szervezet belsõ szabályozása szerinti –
nyilvántartása;

k) a kedvezményes élelmezési ellátásra jogosult étke-
zéstérítésre kötelezett személyi állomány nyilvántartása;

l) a lemondott, átütemezett étkezési jegyek (pénzügyi
számviteli szerv által végrehajtott) pénztár ellenõrzésig
történõ megõrzése, egyezõség esetén azok megsemmisí-
tése;

m) a készpénz postai úton történõ feladása a kincstári
számlára, a befizetett összegrõl elszámolás készítése;

n) a terminállal rendelkezõ étkezdék esetén a bankkár-
tyás fizetésekrõl napi elszámolás készítése.

12. Az étkezde pénztár pénztárzárással, átadás-átvétel-
lel adható át más kezelõnek. Az átadás-átvételnél az átadó-
nak és átvevõnek, az élelmezési szakterület vezetõjének,
vagy az általuk kijelölt személyeknek jelen kell lenniük.
Az ettõl eltérõ esetekben a honvédelmi szervezet vezetõjé-
nek az átadás-átvételre bizottságot kell kijelölni. Az át-
adás-átvételrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, melynek tar-
talmaznia kell a pénztáregyezõséget, a készpénz és pénz-
helyettesítõ okmányok állományát (címletenként felsorol-
va), a szigorú számadású nyomtatványok, a bélyegzõk, a
pénztárkulcsok (a tartalék kulcsokét is), a feldolgozatlan
és egyéb okmányok, nyilvántartások felsorolását és átadá-
sát. A jegyzõkönyvet a jelenlévõknek alá kell írni.

13. Az étkezde pénztárban a napi pénztárzárás után tart-
ható készpénz összegének felsõ határát a HM KPH FÕIG
szakutasítás 55. pontja szerint kiadott engedély határozza
meg.

14. Az étkezde pénztár folyamatos mûködéséhez a
pénzügyi számviteli szerv – a honvédelmi szervezet veze-
tõje által meghatározott összegben – váltópénzt biztosít a
„392923ÉV. készpénzellátásra utalt szervezetek átfutó ki-
adásainak forgalma” fõkönyvi számlaszám terhére.

15. Azon étkezde pénztár, melynek korábban a pénz-
ügyi számviteli szerv házi pénztárából váltópénz, elõleg
nem került kiadásra, a bevételeivel 2012. január 1-jéig
visszamenõleg a 16 – 17. pontokban meghatározottak sze-
rint számoljon el. Az elszámolást követõen fennmaradó

a) pénztári többletet az intézményi bevételekkel kap-
csolatos feladatokról szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás 2.
§ b) pontja alapján, a HM költségvetési fejezet központosí-
tott bevételeként kell befizetni, vagy

b) pénztári hiányt a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonái, valamint az önkéntes je-
lentkezés alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítõk
kártérítési felelõsségének egyes szabályairól szóló
18/2006. (VI. 27.) HM rendelet alapján, a honvédelmi
szervezet vezetõjének kell rendezni.

A fenti elszámolást követõen a 14. pont elõírásai szerint
az étkezde pénztárt váltópénzzel kell ellátni.

16. Amennyiben az étkezde pénztár részére kiadott vál-
tópénz és a napi készpénz bevételek együttes összege meg-
haladja a 13. pont alapján engedélyezett értékhatárt, úgy a
kiadott elõleggel csökkentett bevételt, elszámolással alátá-
masztva a honvédelmi szervezet kincstári számlájára kell
befizetni. Abban az esetben, ha az elszámolási idõszak
alatt valamely normából csak lemondás miatti kifizetés
történt, annak adagszámát negatív elõjellel kell rögzíteni
az elszámolásban.

17. Az elszámolást a befizetési bizonylat másolatával
együtt a pénzügyi számviteli szerv részére – legkésõbb a
befizetést követõ munkanapon – át kell adni, vagy telefa-
xon meg kell küldeni. Az elszámolást az áfa alanyi körbe
tartozó honvédelmi szervezeteknek az 1. melléklet és az
áfa alanyi körbe nem tartozó honvédelmi szervezeteknek a
2. melléklet szerint kell elkészíteni.

18. A készpénzszállítást, a pénzszállítások kisérésének
biztosítására vonatkozó 81/2006. (HK 17/I.) HM utasítás
figyelembevételével kell megszervezni.

19. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartá-
sát, kezelését és õrzését a HM Bizonylati Rend figyelem-
bevételével kell megszervezni.

20. a) A honvédelmi szervezet vezetõje gazdálkodási
intézkedésében (szabályzatában) az étkezde pénztárra
vonatkozóan rögzíti:

aa) a napi pénztárzárás után tartható készpénzállomány
felsõ határát;

ab) a pénzügyi számviteli szerv által biztosított váltó-
pénz összegét;

ac) a nyitvatartási rendjét;
ad) a befizetések rendjét (napi, havi, idõszakos);
ae) az elõre kifizetett étkezések lemondásának, illetve

– amennyiben étkezési utalvánnyal történõ térítés miatt azt
lemondani nem lehet – átütemezésének rendjét (lemondás,
átütemezés lehetõségének utolsó idõpontját, ami nem lehet
a napi élelmezéshez szükséges élelmiszerek kiutalványo-
zását követõ idõpont).
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b) A gazdálkodási intézkedésben (szabályzatban) meg-
határozott, az ac)–ae) alpontok szerinti idõpontokat, az ét-
kezde pénztárnál jól látható helyen kell kifüggeszteni.

Étkezési utalvány elfogadásával kapcsolatos
feladatok

21. a) Az étkezde pénztárban a hivatásos, szerzõdéses,
és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalé-
kos katonák, valamint kormánytisztviselõk és közalkalma-
zottak, mint befizetõ étkezõk – az utasítás figyelembevéte-
lével – jogosultak az alaptevékenység keretében biztosí-
tott természetbeni munkahelyi élelmezési ellátás térítési
díját étkezési utalvánnyal megfizetni.

b) a pénztáros az étkezési utalvány megjelölt (perforált)
helyen történõ szétválasztására nem kötelezhetõ, azt részére
átvételre, elszámolásra elõkészített állapotban kell átadni.

c) a honvédelmi szervezetek elfogadóhelyi listáját a 3.
melléklet tartalmazza.

22. Az utalványból napi illetve havi (idõszakos) befize-
téskor készpénz nem adható vissza, így a bruttó térítési dí-
jat, vagy a térítési díjjal azonos névértékû utalvánnyal,
vagy alacsonyabb névértékû utalvánnyal és a fennmaradó
részt készpénzzel, illetve a terminállal rendelkezõ étkez-
dék esetén bankkártyával lehet kifizetni.

23. Az étkezések lemondására, csak a teljes egészében
készpénzért, vagy bankkártyával vásárolt havi jegyek ese-
tén van lehetõség. Az utalvánnyal és készpénzzel, vagy
utalvánnyal és bankkártyával együttesen vásárolt havi ét-
kezési jegyek esetében csak a készpénz és a bankkártyával
térített értékkel megegyezõ, vagy annál kisebb értékû
egész étkezés mondható le.

24. A havi étkezési jegy(ek)bõl az utalvánnyal vásárolt
összegnek megfelelõ étkezés nem mondható le, annak ér-
tékét visszafizetni nem lehet.

25. a) A részben, vagy egészben utalvány ellenében vá-
sárolt tárgyhavi étkezési jegy(ek) csak a tárgyhót követõ
hónapra (befizetési idõszak napjaira) ütemezhetõ(ek) át.
Az átütemezést a jegy tulajdonosa, vagy megbízottja kér-
heti, a honvédelmi szervezetnél meghatározott étkezés le-
mondási (átütemezési) rend idõpontjának figyelembevéte-
lével. Az átütemezett étkezéssel rendelkezõ igénylõnek a
tárgyhót követõ hónap havi étkezési jegy igénylése során
meg kell határoznia, hogy az átütemezett étkezés(eke)t
mely nap(ok)on kívánja igénybe venni.

b) Az átütemezett jegy(ek) további átütemezésére nincs
lehetõség.

26. Az igényjogosult által megvásárolt étkezési jegy
megbízás alapján történõ továbbértékesítését az étkezde
pénztáros nem végezheti.

27. A pénztáros
a) az étkezési utalványt a feltüntetett névértéken fizetõ-

eszközként fogadja el, azt készpénzre nem válthatja;
b) kizárólag a mintának mindenben megfelelõ, sérülés-

mentes, megfelelõ (perforált) helyen elválasztott étkezési
utalványt, a minta szerinti azonosító jelek egyeztetése után
az utalvány érvényességi ideje alatt a 4. számú melléklet-
ben meghatározottak figyelembevételével fogadhatja el;

c) az elfogadott utalványt aláírásával és a pénztár bé-
lyegzõjével az átvételt követõen haladéktalanul érvényte-
leníti az „Érvénytelenítés helye” feliratnál;

d) étkezési utalvánnyal történõ fizetést a pénztárgépben
elkülönítetten kell rögzíteni a „pénztárgép kezelési útmu-
tató” szerint;

e) az érvénytelenített utalványokat nem fogadhatja el;
f) az elfogadott, általa érvénytelenített utalványt, mint

pénzhelyettesítõ okmányt, a pénzkezelésre vonatkozó sza-
bályok szerint tárolja;

g) az érvénytelenített étkezési utalványokat a visszavál-
tást (beszállítás, postai feladást) megelõzõen összesíti,
címletek szerint csoportosítja, a „Összesítõ kísérõjegy-
zék”-et (6. melléklet) kitölti és azokat beszállításhoz, pos-
tai feladáshoz elõkészítve, az erre a célra beszerzett talpas
borítékba, vagy bélelt (szilikonos) borítékba (továbbiak-
ban: tasak), sérülésmentesen, a beváltó felé beszállítja,
vagy Inverz Csomag Plusz szolgáltatásként postai úton a
12. számú mellékletben leírtak figyelembe vételével fel-
adja;

h) a visszaváltásra leadott, feladott utalványokról a
8. melléklet szerint elszámolást készít, melyet a követõ
munkanapon a pénzügyi számviteli szerv vezetõje részére
átad, vagy telefaxon megküld.

28. a) Abban az esetben, ha a napi zárást követõen az ét-
kezde pénztár az étkezési utalvány állományának össznév-
értéke meghaladja az 500 000 Ft-ot és azokat egyéb akadá-
lyoztatás, szolgálati elfoglaltság miatt nem tudja postai
úton feladni, akkor a pénztáros az utalványokat, aláírásá-
val és az étkezde bélyegzõjével lezárt borítékban, vagy
csomagban, az érték megjelölésével, elismervény ellené-
ben (9. melléklet) megõrzésre átadja az azonos objektum-
ban található pénzügyi számviteli szerv pénztára részére.

b) A honvédelmi szervezet vezetõje gazdálkodási pa-
rancsában (szabályzatában) a 3. pontban foglaltak figye-
lembevételével az étkezde pénztárában tárolható étkezési
utalványok a) alpontban meghatározott értéktõl alacso-
nyabb névértéket – a pénzügyi számviteli ellátásra utalt
honvédelmi szervezet esetében a HM KPH FÕIG intézke-
dés 55. pont szerinti engedély kérését követõen – is megál-
lapíthat.

c) Az Inverz Csomag Plusz szolgáltatás feltételeit, szük-
séges anyagokat, eszközöket igény esetén a honvédelmi
szervezet az étkezde pénztáros részére biztosítsa.

29. A 28. pont a) alpontja szerinti akadályoztatás meg-
szûnését követõ munkanap a pénzügyi számviteli szerv az
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étkezde pénztáros által megõrzésre átadott lezárt, sérülés-
mentes tasakot az étkezde pénztáros részére visszaadja.

30. A visszaváltásra átadott utalványokról a honvédelmi
szervezet számlát (elszámolást) kap, melyet a pénzügyi
számviteli szerv az étkezde pénztár által a 9. melléklet sze-
rint elkészített elszámolással, valamint az elszállítástól
számított 10. banki napon a forgalmazó által a honvédelmi
szervezet kincstári számlájára utalt összeggel egyeztet.

a) Egyezõség esetén
aa) az Általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) ala-

nyi körbe tartozó honvédelmi szervezet
aaa) bevételként a visszaváltott utalványok össznévér-

tékének:
– 54,21%-át a „913232. Alkalmazottak élelmezési térí-

tési díja bevételi elõirányzatának teljesítése” fõkönyvi
számlaszámon;

– 20%-át a „919211. Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgal-
mi adója” fõkönyvi számlaszámon;

– 3,5%-a + áfa, valamint visszaküldött csomagonként
810 Ft + áfa részt a „913232. Alkalmazottak élelmezési té-
rítési díja bevételi elõirányzatának teljesítése” fõkönyvi
számlaszámon ELMUK projektkódon;

– a fenti elszámolásokat követõen fennmaradó részt az
intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. §-a alapján számol-
ja el.

aab) kiadásként:
– a visszaváltott utalványok össznévértékének 3,5%-át

az „55229999. Egyéb más jellegû szolgáltatások kiadási
elõirányzatának teljesítése” fõkönyvi számlaszámon (be-
váltói díj);

– a visszaküldött csomagok számának és 810,-Ft-nak a
szorzatát az „552239. Egyéb szállítási kiadások elõirányza-
tának teljesítése” fõkönyvi számlaszámon (szállítási díj);

– valamint a kiadásokhoz kapcsolódó (beváltói és szál-
lítási díj) áfát az „5612111. Alaptevékenységhez vásárolt
termékek és szolgáltatások elõzetesen felszámított általá-
nos forgalmi adója” fõkönyvi számlaszámon számolja el.

ab) az áfa alanyi körbe nem tartozó honvédelmi szer-
vezet

aba) bevételként a visszaváltott utalványok össznévér-
tékének:

– 67,77 %-át a „913232. Alkalmazottak élelmezési térí-
tési díja bevételi elõirányzatának teljesítése” fõkönyvi
számlaszámon;

– 3,5%-a + áfa, valamint visszaküldött csomagonként
810 Ft + áfa részt a „913232. Alkalmazottak élelmezési té-
rítési díja bevételi elõirányzatának teljesítése” fõkönyvi
számlaszámon ELMUK projektkódon;

– a fenti elszámolásokat követõen fennmaradó részét
Ut. 2. §-a alapján számolja el.

abb) kiadásként:
– a visszaváltott utalványok össznévértékének 3,5%-át

az „55229999. Egyéb más jellegû szolgáltatások kiadási

elõirányzatának teljesítése” fõkönyvi számlaszámon (be-
váltói díj);

– a visszaküldött csomagok számának és 810 Ft-nak a
szorzatát az „552239. Egyéb szállítási kiadások elõirány-
zatának teljesítése” fõkönyvi számlaszámon (szállítási
díj);

– valamint a kiadásokhoz kapcsolódó (beváltói és szál-
lítási díj) áfá-t az „5612111. Alaptevékenységhez vásárolt
termékek és szolgáltatások elõzetesen felszámított általá-
nos forgalmi adója” fõkönyvi számlaszámon számolja el.

b) Eltérés esetén ki kell vizsgálni annak okát, és azt ren-
dezni kell. A honvédelmi szervezetek személyi állománya
által okozott kár esetén meg kell állapítani a kár kialakulá-
sáért felelõsök körét, a kár összegét, majd a követelést kár-
eljárás keretében érvényesíteni kell. Amennyiben az elté-
rést a szolgáltató hibája okozta, úgy kezdeményezni kell
annak szolgáltató általi rendezését.

31. Az étkezde pénztár a 27. pont g) alpontja szerinti
visszaváltást kezdeményezheti 50 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig
össznévértéken étkezési utalvány megléte esetén.

32. A honvédelmi szervezetek, mint étkezési utalvány
elfogadó helyek a „Beváltói kísérõjegyzéken” megadott
(3. mellékletben szereplõ) adataikban bekövetkezett válto-
zásokat, a változást követõen 5 naptári napon belül kötele-
sek megadni a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal ré-
szére.

Pénztárgépek használata

33. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa Tv.) 159. §-a értel-
mében a honvédelmi szervezetek által üzemeltetett étkez-
de pénztárak a térítés ellenében biztosított élelmezési ellá-
tás esetén kötelesek számla kibocsátásáról gondoskodni,
kivéve, ha az étkezés igénybevevõje az étkezés megtérí-
tése alkalmával a számla kibocsátását nem kéri.

34. Amennyiben az étkezést igénybevevõ számla kiállí-
tását nem kéri, a pénztáros köteles az élelmezési ellátásról
nyugtát kibocsátani. A nyugta kibocsátási kötelezettség a
számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azo-
nosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép
és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM
rendelet (a továbbiakban: PM r.) 1/J. §-a alapján az Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal által engedélyezett, és az arra
jogosult szerviz által üzembe helyezett pénztárgép blokk-
jával is teljesíthetõ.

35. A pénztárgépek használata az étkezde pénztárban
kötelezõ.

36. a) A nyugtaadási kötelezettség biztosítása érdeké-
ben a HM KPH Illetményszámfejtõ Adó- és Járulékelszá-
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moló Igazgatóság (a továbbiakban: HM KPH IAJI) igény-
lés alapján biztosítja a szükséges pénztárgépeket. A pénz-
tárgépeket a pénzügyi számviteli szerv útján kell igényel-
ni, amelyek üzembe helyezését, javítását, cseréjét, a HM
KPH IAJI a PM r. 4. § alapján biztosítja.

b) A használaton kívül került pénztárgépeket vissza kell
szállítani a HM KPH részére, jegyzõkönyvileg átadni más
adószámmal rendelkezõ adóalany részére nem lehet.

37. A pénztárgép naplóját az étkezde pénztárban kell
tartani.

38. A pénztárgépek meghibásodását a HM KPH IA-
JI-nak azonnal be kell jelenteni. A meghibásodást követõ-
en a kisjavításig, illetõleg áramszünet esetén az Áfa Tv.
szerint kézzel kiállított nyugtával kell a nyugtaadási köte-
lezettséget teljesíteni, melynek végösszegét a pénztárgép
újbóli üzemelésekor kell a gépbe rögzíteni. A kézzel kiállí-
tott nyugták végösszegének rögzítését követõen a pénztár-
gépen napi zárást kell végrehajtani, a bizonylatot megkü-
lönböztetõ jellel ellátva (pl.: géphiba miatt kézi nyugták
rögzítése) a rögzített nyugták sorszámának megjelölésével
kell gyûjtõzni. A pénzforgalmi naplóba ilyen esetben a
kézi nyugtákra hivatkozva kell bevezetni a forgalmat.

39. Az Áfa Tv. elõírásainak teljesítése érdekében az ét-
kezde pénztár rendelkezzen – a honvédelmi szervezet által
beszerzett – számlatömbbel, valamint nyugtatömbbel.

40. A pénztárgépek regiszterprogramja az étkezde for-
galmi adatainak és a forgalmi adókulcsoknak megfelelõen
kerül beállításra. A pénztárgépet úgy kell átállítani, hogy a
honvédelmi szervezetnél kiszolgált étkezések menünként
(A, B, C, a’ la carte 1., a’ la carte 2.,, kedvezményes befize-
tés, havi (idõszakos) befizetés, rendezvény), étkezési faj-
tánként (reggeli, ebéd, vacsora) elkülönítve (külön regisz-
teren) szerepeljenek.

41. A pénztárgéphez tartozó kulcsokat, a gép mûködé-
séért felelõs személy(ek)nél kell elhelyezni, tekintettel
azok funkciójára, fontosságára.

42. A havi étkezési jegy értékadatait jegyenként kü-
lön-külön kell a pénztárgépbe, az ellenérték átvételével
egyidejûleg beütni. A pénztárgép által kinyomtatott blok-
kot a havi jeggyel együtt át kell adni a befizetõnek.

43. Napi befizetés esetén a pénztárgép blokkját át kell
adni az étkezõnek, mely egyben a napi étkezési jegy he-
lyettesítésére is szolgál.

44. A pénztárgép forgalmát naponta a napi összesítõ/zá-
rás és havonta a havi összesítõ/zárás mûveletekkel kell
zárni a pénztárgép kezelési útmutatója alapján. A pénztár-
gép napi összesítõ/ zárás bizonylata egyben a napi forga-
lom bevételi bizonylata, melynek adatait a pénzforgalmi

naplóba – a havi és napi befizetések elkülönítésével (külön
soron) – kell könyvelni a bizonylat számára hivatkozva.
A zárások bizonylatait az étkezde pénztárban le kell gyûjt-
õzni.

45. Az étkezde pénztár elszámolását alátámasztó bi-
zonylatokat (ideértve a részletezõ nyilvántartásokat is)
8 évig kell olvasható formában, visszakereshetõ módon
megõrizni.

46. A pénztárgéppel lemondást elszámolni nem lehet.
A lemondott étkezési jegyeket a lemondások könyvébe
kell bevezetni, s annak értékét aláírás ellenében kifizetni.

47. A pénztárzárás napi értékét a pénztárgép napi össze-
sítõ/zárás bizonylaton szereplõ befizetések összege (kész-
pénz és étkezési utalványok), valamint a lemondások
könyve szerinti napi kifizetések különbsége adja. A bevé-
tel és kiadás egyidejû könyvelése esetén a pénzforgalmi
napló maradványa a tényleges készpénz és étkezési utalvá-
nyok állományát mutatja. A pénzforgalmi napló bevételi
bizonylata a pénztárgép napi összesítõ/zárás során készí-
tett gépi összesítõ, kiadási bizonylata a lemondások köny-
ve, illetve a postai befizetést igazoló befizetési bizonylat
szelvénye.

48. A pénztárosnak a pénztárgép használata során téve-
sen kiállított, rontott nyugta esetén a pénzügyi és számvi-
teli szerv által biztosított „pénztárgép napi módosító téte-
lei” címû, nyomtatványt kell kitölteni, vagy annak hiányá-
ban jegyzõkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a hon-
védelmi szervezet megnevezését, címét, adószámát, a
pénztárgép adóügyi memória számát, a rontás idõpontját, a
nyugta teljes összegét és a napi zárás bizonylat számát, va-
lamint a rajta szereplõ végösszeget. Az elkészített ok-
mányt az étkezde vezetõjével történõ jóváhagyást követõ-
en le kell gyûjtõzni, melyhez csatolni kell a rontott nyug-
tát, valamint a napi összesítõt, vagy a napi zárás bizonyla-
tának másolatát.

Az étkezde pénztárban vezetendõ nyilvántartások

A Befizetõk Könyve

49. A befizetõk könyvébe kell vezetni:
a) a folyószámot;
b) a kiadásra kerülõ étkezési jegy számát;
c) a megfelelõ nap rovatában megjelölni (A, B, C) a be-

fizetett fõétkezést, majd az üresen maradt részeket vízszin-
tes vonallal át kell húzni;

d) „az étkezésre befizetett összesen” rovatba az étkezés-
re befizetett díj összeget;

e) az étkezési jegy átvételének igazolására a befizetett
összeg átadójának aláírását.
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50. A befizetett összeg kimutatásánál külön-külön kell
feltüntetni a térítési díj készpénz és melegétkezési utal-
vány tartalmát.

51. A befizetõk könyvében külön kell nyilvántartani:
a) az alaptevékenység keretében térítés ellenében mun-

kahelyi élelmezési ellátást igénybe vevõk havi (idõszakos)
térítéseit,

b) a kiegészítõ tevékenység keretében térítés ellenében
munkahelyi élelmezési ellátást igénybe vevõk havi (idõ-
szakos) térítéseit,

c) a kedvezményes élelmezési ellátásra jogosult étke-
zéstérítésre kötelezett személyi állomány havi (idõszakos)
térítéseit.

52. A befizetõk könyvét naponta le kell zárni (piros vo-
nallal alá kell húzni), és ki kell mutatni:

a) a befizetési idõszak egyes napjaira esõ étkezési lét-
számot (reggeli, ebéd és vacsora megoszlásban), továbbá

b) a befizetett pénzösszeget, valamint az „aláírások” c.
rovatban – az ellenõrizhetõség céljából – a pénzforgalmi
napló bevételi tételszámát.

A Lemondások Könyve

53. a) A pénztáros a lemondott étkezésekrõl a befizetõk
könyve nyomtatványból összefûzött és hitelesített lemon-
dások könyvében külön nyilvántartást vezet.

b) Lemondást csak a 23. pontban leírtak szerint lehet el-
fogadni.

c) Lemondás esetén a pénztáros – az 54. pontban leírta-
kon túl – az étkezési jegy étkezde pénztárban maradó pél-
dányán megjelöli a lemondott napot és feltünteti a Lemon-
dások könyve hivatkozási számát.

54. A lemondások könyvébe be kell vezetni:
a) a folyószámot;
b) a lemondott étkezési jegy számát;
c) a megfelelõ nap rovatába megjelölni (A, B, C) a le-

mondott fõétkezést, majd az üresen maradt részeket víz-
szintes vonallal át kell húzni;

d) „az étkezésre befizetve összesen” rovatba a lemon-
dott étkezésekre visszatérített összeget;

e) a lemondás igazolására a visszatérített összeg átvevõ-
jének aláírását.

55. A lemondások könyvét naponta le kell zárni (piros
vonallal alá kell húzni). A zárás során ki kell mutatni a le-
mondott fõétkezések adagszámát, a visszafizetett pénz-
összeget és a pénzforgalmi napló kiadási tételszámát.

56. A lemondások könyvében külön kell nyilvántartani:
a) az alaptevékenység keretében térítés ellenében mun-

kahelyi élelmezési ellátást igénybe vevõk lemondásait, a
visszatérített összeget;

b) a kisegítõ tevékenység keretében térítés ellenében
munkahelyi élelmezési ellátást igénybe vevõk lemondá-
sait, a visszatérített összeget;

c) a kedvezményes élelmezési ellátásra jogosult étke-
zéstérítésre kötelezett személyi állomány lemondásait, a
visszatérített összeget;
úgy, hogy a fõétkezés adagszáma pontosan megállapítható
legyen.

Az Átütemezések Könyve

57. A pénztáros a 25. pontban leírtak szerint átütemezett
étkezésekrõl az átütemezések könyvében (10. melléklet)
külön nyilvántartást vezet.

58. Az átütemezések könyvébe:
a) az átütemezett étkezések fogyatékolása táblázatban
aa) a folyószámot;
ab) az átütemezésre kerülõ étkezés tárgy havi étkezési

jegyének számát;
ac) a megfelelõ nap rovatába megjelölni (A, B, C) az át-

ütemezett fõétkezést (az üresen maradt részeket hónap vé-
gén vízszintes vonallal át kell húzni);

ad) a jegy tulajdonosának nevét és elérhetõségét kell be-
vezetni.

b) az átütemezett étkezések növedékelése táblázatban
ba) az aa) alponttal megegyezõ folyószámot;
bb) az új étkezési jegy számát (melyre rávezetésre került

az átütemezett ac) alpont szerinti étkezés);
bc) az igénylõ által a 25. pont szerint meghatározott na-

pokat (fõétkezést a megfelelõ nap rovatában megjelölni –
A, B, C – és az üresen maradt részeket vízszintes vonallal
át kell húzni) kell beírni, valamint

bd) az új étkezési jegy kiadásakor az átvevõvel le kell
igazoltatni az átütemezett jegyek terhére kiadott jegyek
átvételét.

59. Az átütemezések könyvét havonta piros vonallal le
kell zárni. A zárás során ki kell mutatni az átütemezett fõ-
étkezések adagszámát.

60. Az átütemezések könyvében külön kell nyilvántar-
tani:

a) az alaptevékenység keretében térítés ellenében mun-
kahelyi élelmezési ellátást igénybe vevõk átütemezett
étkezéseit;

b) a kedvezményes élelmezési ellátásra jogosult étke-
zéstérítésre kötelezett személyi állomány átütemezett
étkezéseit;
úgy, hogy a fõétkezés adagszáma pontosan megállapítható
legyen.

61. Az étkezési jegy átütemezésének végrehajtása:
a) A havi étkezési jegy vegyes fizetési eszközzel (utal-

vánnyal és készpénzzel) történõ vásárlása esetén az étke-
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zési jegy (mindkét példányának) tõszelvényén a pénztá-
rosnak külön-külön fel kell tüntetni az utalvány és kész-
pénz összegét.

b) Lemondásra csak a 23. pontban leírtak szerint van le-
hetõség, ezt követõen a befizetõ étkezõ (távollétében meg-
bízottja útján) a 25. pontnak megfelelõen kérheti (távolléte
idõszakára, a lemondások szabályainak figyelembevételé-
vel) az étkezési jegyeinek következõ hónapra történõ
átütemezését.

c) A pénztáros az átütemezés során az étkezési jegy át-
vételekor az átütemezések könyve fogyatékolása táblázat-
ba a megfelelõ idõszakra (napokra) bevezeti az átvétel té-
nyét, valamint az étkezési jegy étkezde pénztárban maradó
példányán rögzíti az átütemezett napokat. Ezzel egy idõ-
ben a befizetõ étkezõ étkezési jegye tõszelvényének hátsó
oldalára aláírásával és bélyegzõjével igazolja az átüteme-
zett idõszak és hivatkozási szám feltüntetésével az étkezé-
sek átütemezését.

d) A következõ havi befizetéskor a pénztáros az átüte-
mezések könyve növedékelés táblázatból a befizetõ étkezõ
aláírása ellenében kivezeti az átütemezett étkezés(eke)t, és
ezzel egy idõben az átütemezett étkezés(ek) számát az (új)
étkezési jegy mindkét példány tõszelvényére felvezeti.

e) A befizetõ étkezõ befizetéskor az átütemezett étkezé-
sek értékével csökkentett térítési díjat köteles téríteni, és
az étkezde pénztáros az a) alpont szerint folytatja a jegy ki-
töltését.

Pénzforgalmi napló

62. A pénzforgalom nyilvántartására valamennyi étkez-
de a 11. melléklet szerinti mintának megfelelõen pénzfor-
galmi naplót köteles felfektetni és vezetni. A pénzforgalmi
naplót havonta le kell zárni, és a következõ hónapot a zárás
maradvány értékével kell megnyitni.

63. A pénzforgalommal kapcsolatos minden bizonyla-
tot, amely az étkezde pénztári pénzállomány (készpénz-,
illetve pénzhelyettesítõ állomány, bankkártyás fizetés) ér-

tékének növekedését vagy csökkenését idézi elõ, naponta
le kell könyvelni.

64. A pénzforgalmi napló maradvány rovataiban a tiszti
étkezde ténylegesen meglevõ pénzösszege szerepel, kész-
pénz, illetve melegétkezési utalvány megoszlásban.

65. Az étkezde pénztárban vezetendõ nyilvántartásokat
hitelesítés után fõnyilvántartási számmal kell ellátni.

A befizetõ étkezõk adagszámainak megállapítása

66. A befizetõ étkezõk tárgynapi összesített étkezési
adagszámát úgy kell megállapítani, hogy a befizetõk köny-
ve vonatkozó adagszámát növelni kell a tárgyhónapot
megelõzõ hónapról átütemezett vonatkozó étkezések
adagszámával (átütemezések könyve növedékelése táblá-
zat), majd csökkenteni kell a lemondások könyve és az
átütemezések könyve fogyatékolása táblázat vonatkozó
adagszámával.

67. A „Tiszti (összevont) étkezde elszámolás” és az „El-
számolás és jelentés az élelmezési gazdálkodásról” elké-
szítésekor a térítés ellenében étkezõkre vonatkozó adag-
szám az átütemezések lehetõsége miatt eltér a pénzforga-
lomi jelentéstõl. Az elszámolások kitöltése során a tárgy-
idõszakra vonatkozó befizetõ étkezõk 66. pont szerint
kiszámolt létszámát (kiutalványozott adagszámot) kell fi-
gyelembe venni.

Záró rendelkezések

68. Ez a szakutasítás 2012. április 1-jén lép hatályba.
69. Hatályát veszti az étkezde pénztár üzemeltetési sza-

bályairól szóló 32/2010. (HK 8.) HM VTISZÁT intéz-
kedés.

Márki Gábor s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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1. számú melléklet a 3/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG sz. példány
Nyt. szám:

Elszámolás
a tiszti (összevont) étkezde által befizetett összegrõl
(áfa alanyi körbe tartozó honvédelmi szervezet esetén)

A befizetõ neve: .............................................................................................................................................................
A befizetés dátuma: ........................................................................................................................................................
Elszámolási idõszak: 20… ….hónap …nap – 20… …. hónap … nap
A bizonylat száma:..........................................................................................................................................................
A befizetett összeg: .........................................................................................................................................................

Alaptevékenység keretében végzett élelmezési ellátásból befolyt bevételek elszámolása

Kód Megnevezés Adag

Egy adag értéke (Ft)
Alk. élelm.
térítési díj

bev.

Alaptev.
kapcs.

kiszáml.
term.áfája

HM kgv.
fejezet

közp. bev.
ÖsszesenNettó

térítési díj
Bruttó

térítési díj

121 I.sz.norma bef. reggeli 0 315 400 0 0 0 0

122 I.sz.norma bef. ebéd 0 476 605 0 0 0 0

122 I.sz.norma bef. vend.ebéd 0 476 605 0 0 0 0

123 I.sz.norma bef. vacsora 0 315 400 0 0 0 0

141 I.sz.norma étk.tér.köt. bef. reggeli 0 152 190 0 0 0 0

142 I.sz.norma étk.tér.köt. bef. ebéd 0 224 285 0 0 0 0

143 I.sz.norma étk.tér.köt. bef. vacsora 0 150 190 0 0 0 0

146 VI.sz.norma étk.tér.köt. bef. reggeli 0 169 215 0 0 0 0

147 VI.sz.norma étk.tér.köt. bef. ebéd 0 236 300 0 0 0 0

148 VI.sz.norma étk.tér.köt. bef. vacsora 0 169 215 0 0 0 0

171 VI.sz.norma KORK bef. reggeli 0 358 455 0 0 0 0

172 VI.sz.norma KORK bef. ebéd 0 500 635 0 0 0 0

173 VI.sz.norma KORK bef. vacsora 0 358 455 0 0 0 0

181 VI.sz.norma kétszeres reggeli 0 720 915 0 0 0 0

182 VI.sz.norma kétszeres ebéd 0 1 000 1 270 0 0 0 0

183 VI.sz.norma kétszeres vacsora 0 720 915 0 0 0 0

311 A’ la carte befizetõ reggeli 0 0 0 0 0 0 0

312 A’ la carte befizetõ ebéd 0 0 0 0 0 0 0

313 A’ la carte befizetõ vacsora 0 0 0 0 0 0 0

Alaptevékenységbõl befizetve összesen: 0 0 0 0

Étkezési utalványban befizetve: 0 0 0 0

Bankkártyával befizetve: 0 0 0 0

Készpénzben befizetve: 0 0 0 0
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Szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység keretében végzett élelmezési ellátásból befolyt bevételek elszámolása

Kód Megnevezés Adag

Egy adag értéke (Ft)

Vend. étk.
bev.

Alaptev.
kapcs.

kiszáml.
term. áfája

HM kgv. fejezet közp.
bevétele

Honvédelmi szerv.
saját bevétele

Összesen
Nettó

térítési díj
Bruttó

térítési díj

személyi
kiadások és
járulékai

címén

közüzemi
szolg.

visszatér.
címén

A tev. bizt.
érdekében
tevékeny-

kedõk
elismerésére
Projektkód:

ELMSZ

Egyéb
mûködési és
fejlesztési
kiadásaira

Projektkód:
ELMMF

131 I. sz.norma reggeli
(nyá. hozzátartozók stb.)

0 315 400 0 0 0 0 0 0 0

132 I. sz.norma ebéd
(nyá. hozzátartozók stb.)

0 476 605 0 0 0 0 0 0 0

133 I. sz.norma vacsora
(nyá. hozzátartozók stb.)

0 315 400 0 0 0 0 0 0 0

321 A’ la carte befizetõ reggeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

322 A’ la carte befizetõ ebéd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

323 A’ la carte befizetõ vacsora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kisegítõ tevékenységbõl befizetve összesen: 0 0 0 0 0 0 0

Elszámolás a honvédelmi szervezet kincstári számlára történõ befizetésrõl:

Megnevezés
Alk. élelm. térítési díj

bevétele
(Fksz: 913232)

Vend. étk. bev.
(Fksz: 912222)

Alaptev. kapcs. kiszáml.
term.áfája

(Fksz: 919211)

HM kgv. fejezet közp.
bevétele

(Fksz:48292597)

Honvédelmi szerv.
saját bevétele
(Fksz:912222)

Alaptevékenységbõl befizetve
összesen:

0 0 0

Szabad kapacitás kihasználást célzó
tevékenységbõl befizetve összesen:

0 0 0 0

Mindösszesen: 0 0 0 0 0

………………………….., 20.......év………….hó…….nap

logisztikai tiszt/beosztott
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2. számú melléklet a 3/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG sz. példány
Nyt. szám:

Elszámolás
a tiszti (összevont) étkezde által befizetett összegrõl

(áfa alanyi körbe nem tartozó honvédelmi szervezet esetén)

A befizetõ neve: .............................................................................................................................................................
A befizetés dátuma: ........................................................................................................................................................
Elszámolási idõszak: 20… ….hónap …nap – 20… ….hónap …nap
A bizonylat száma: .........................................................................................................................................................
A befizetett összeg: ........................................................................................................................................................

Alaptevékenység keretében végzett élelmezési ellátásból befolyt bevételek elszámolása

Kód Megnevezés Adag

Egy adag értéke (Ft)
Alk. élelm.
térítési díj

bev.

Alaptev.
kapcs.

kiszáml.
term.áfája

HM kgv.
fejezet

közp. bev.
ÖsszesenNettó

térítési díj
Bruttó

térítési díj

121 I.sz.norma bef. reggeli 0 315 400 0 0 0 0

122 I.sz.norma bef. ebéd 0 476 605 0 0 0 0

122 I.sz.norma bef. vend.ebéd 0 476 605 0 0 0 0

123 I.sz.norma bef. vacsora 0 315 400 0 0 0 0

141 I.sz.norma étk.tér.köt. bef. reggeli 0 150 190 0 0 0 0

142 I.sz.norma étk.tér.köt. bef. ebéd 0 224 285 0 0 0 0

143 I.sz.norma étk.tér.köt. bef. vacsora 0 150 190 0 0 0 0

146 VI.sz.norma étk.tér.köt. bef. reggeli 0 169 215 0 0 0 0

147 VI.sz.norma étk.tér.köt. bef. ebéd 0 236 300 0 0 0 0

148 VI.sz.norma étk.tér.köt. bef. vacsora 0 169 215 0 0 0 0

171 VI.sz.norma KORK bef. reggeli 0 358 455 0 0 0 0

172 VI.sz.norma KORK bef. ebéd 0 500 635 0 0 0 0

173 VI.sz.norma KORK bef. vacsora 0 358 455 0 0 0 0

181 VI.sz.norma kétszeres reggeli 0 720 915 0 0 0 0

182 VI.sz.norma kétszeres ebéd 0 1 000 1 270 0 0 0 0

183 VI.sz.norma kétszeres vacsora 0 720 915 0 0 0 0

311 A’ la carte befizetõ reggeli 0 0 0 0 0 0 0

312 A’ la carte befizetõ ebéd 0 0 0 0 0 0 0

313 A’ la carte befizetõ vacsora 0 0 0 0 0 0 0

Alaptevékenységbõl befizetve összesen: 0 0 0 0

Étkezési utalványban befizetve: 0 0 0 0

Bankkártyával befizetve: 0 0 0 0

Készpénzben befizetve: 0 0 0 0
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Szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység keretében végzett élelmezési ellátásból befolyt bevételek elszámolása

Kód Megnevezés Adag

Egy adag értéke (Ft)

Vend. étk.
bev.

Alaptev.
kapcs.

kiszáml.
term. áfája

HM kgv. fejezet közp.
bevétele

Honvédelmi szerv.
saját bevétele

Összesen
Nettó

térítési díj
Bruttó

térítési díj

személyi
kiadások és

járulékai
címén

közüzemi
szolg.

visszatér.
címén

A tev. bizt.
érdekében
tevékeny-

kedõk
elismerésére
Projektkód:

ELMSZ

Egyéb
mûködési és
fejlesztési
kiadásaira

Projektkód:
ELMMF

131 I.sz.norma reggeli (nyá. hozzátartozók. stb.) 0 315 400 0 0 0 0 0 0 0

132 I.sz.norma ebéd (nyá. hozzátartozók. stb.) 0 476 605 0 0 0 0 0 0 0

133 I.sz.norma vacsora (nyá. hozzátartozók. stb.) 0 315 400 0 0 0 0 0 0 0

321 A’ la carte befizetõ reggeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

322 A’ la carte befizetõ ebéd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

323 A’ la carte befizetõ vacsora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kisegítõ tevékenységbõl befizetve összesen: 0 0 0 0 0 0 0

Bevételek összesen:

Megnevezés
Alk. élelm. térítési díj

bevétele
( Fksz: 913232)

Vend. étk. bev.
(Fksz: 912222)

Alaptev. kapcs. kiszáml.
term.áfája

(Fksz: 919211)

HM kgv. fejezet közp.
bevétele

(Fksz:48292597)

Honvédelmi szerv.
saját bevétele
(Fksz:912222)

Alaptevékenységbõl befizetve összesen: 0 0 0

Szabad kapacitás kihasználást célzó
tevékenységbõl befizetve összesen:

0 0 0 0

Mindösszesen: 0 0 0 0 0
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3. számú melléklet a 3/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasításhoz

Elfogadóhelyi lista

Elfogadóhely
kódja

Beváltóhelyi cím Honvédelmi szervezet Számlázási cím Adószám Bankszámla szám Levelezési cím

2890 Tata,
Bacsó Béla út 66.

MH 25. KGY l.dd. (étkezde) 2890 Tata,
Bacsó Béla út 66.

15702636-2-51 10023002-00291185-00000000 2891 Tata, Pf. 20

4027, Debrecen,
Füredi út 59–63.

MH 5. B.I. l.dd. (étkezde) 4027, Debrecen,
Füredi út 59–63.

15702935-2-51 10023002-00291161-00000000 4027 Debrecen, Pf. 227

6800 Hódmezõvásárhely,
Ady Endre u. 46.

MH 5.B.I. l.dd. (hmvhelyi. étk.) 4027, Debrecen,
Füredi út 59–63.

15702935-2-51 10023002-00291161-00000000 6801 Hódmezõvásárhely,
Pf. 12

6000 Kecskemét,
Reptéri út 4.

MH 59. SZD RB (étkezde) 6000 Kecskemét,
Reptéri út 4.

15704841-2-51 10023002-00291116-00000000 6004 Kecskemét, Pf. 320

9027 Gyõr-Likócs,
Laktanya u. 1.

MH 12. Arrabona lé.rak.e. (étk.) 9027 Gyõr-Likócs,
Laktanya u. 1.

15702605-2-51 10023002-00291178-00000000 902 Gyõr, Pf. 316

5008 Szolnok,
Szandaszõlõs, Kilián út 1.

MH 86. SZHB (étkezde) 5008 Szolnok,
Szandaszõlõs, Kilián út 1.

15713801-2-51 10023002-00291233-00000000 5008 Szolnok, Pf. 5

6600 Szentes,
Csongrádi út 108.

MH 37. II: RF mû.e. (étkezde) 6600 Szentes,
Csongrádi út 108.

15707253-2-51 10023002-00291192-00000000 6601 Szentes, Pf. 62

8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 1.

MH 43. hír.és vt.e. (étkezde) 8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 1.

15703651-2-51 10023002-00291226-00000000 8001 Székesfehérvár,
Pf. 153

8200 Veszprém,
Jutasi út 93.

MH 54. Veszprém radar e.
(étkezde)

8200 Veszprém,
Jutasi út 93.

15704528-2-51 10023002-00291082-00000000 8202 Veszprém, Pf. 710

8595 Kup, Felsõdob MH 54. Veszprém radar e.
(11.R.étk.)

8200 Veszprém,
Jutasi út 93.

15704528-2-51 10023002-00291082-00000000 8202 Veszprém, Pf. 710

7431 Juta
Kaposújlaki Repülõtér

MH 54. Veszprém radar e.
(12.R.étk.)

8200 Veszprém,
Jutasi út 93.

15704528-2-51 10023002-00291082-00000000 8202 Veszprém, Pf. 710

7057 Medina,
Laktanya bekötõ út

MH 54.Veszprém radar e.
(Réski.étk.)

8200 Veszprém,
Jutasi út 93.

15704528-2-51 10023002-00291082-00000000 8202 Veszprém, Pf. 710

* MH 54.Veszprém radar e.
(22.R.étk.)

8200 Veszprém,
Jutasi út 93.

15704528-2-51 10023002-00291082-00000000 8202 Veszprém, Pf. 710

7400 Kaposvár,
Füredi u. 146/A

MH 64. BSZJ log.e. étkezde 7400 Kaposvár,
Füredi u. 146/A

15702505-2-51 10023002-00291109-00000000 7401 Kaposvár, Pf. 179

8100. Várpalota,
Árpád u. 1.

MH BHK étkezde 8100. Várpalota,
Árpád u. 1.

15703857-2-51 10023002-00291202-00000000 8100 Várpalota, Pf. 28

8500 Pápa,
Vaszari út 101.

MH PBRT (étkezde) 8500 Pápa,
Vaszari út. 101

15711555-2-51 10023002-00291219-00000000 8501 Pápa, Pf. 35

1163 Budapest,
Újszász u. 37–39.

MH LEK étkezde 1163 Budapest,
Újszász u. 37–39.

15714132-2-51 10023002-00290108-00000000 1631 Budapest, Pf. 12

1118 Budapest,
Budaörsi u. 49–53.

MH TD (étkezde) 1118 Budapest,
Budaörsi u. 49–53.

15714060-2-51 10023002-00289531-00000000 1885 Budapest, Pf. 25
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Elfogadóhely
kódja

Beváltóhelyi cím Honvédelmi szervezet Számlázási cím Adószám Bankszámla szám Levelezési cím

1055 Budapest,
Balaton u. 7–11.

MH TD (HM-I étkezde) 1118 Budapest,
Budaörsi u. 49–53.

15714060-2-51 10023002-00289531-00000000 1885 Budapest, Pf. 25

1135. Budapest,
Lehel u. 35–37.

MH TD (HM-II étkezde) 1118 Budapest,
Budaörsi u. 49–53.

15714060-2-51 10023002-00289531-00000000 1885 Budapest, Pf. 25

1153 Budapest,
Szentmihályi u. 107.

MH TD (Szállító z. étkezde) 1118 Budapest,
Budaörsi u. 49–53.

15714060-2-51 10023002-00289531-00000000 1885 Budapest, Pf. 25

1118 Budapest,
Schweidel u. 2–4.

MH TD (HM-IV étkezde) 1118 Budapest,
Budaörsi u. 49–53.

15714060-2-51 10023002-00289531-00000000 1885 Budapest, Pf. 25

1118 Budapest,
Budaörsi u. 49–53.

MH TD (Támogató z. étkezde) 1118 Budapest,
Budaörsi u. 49–53.

15714060-2-51 10023002-00289531-00000000 1885 Budapest, Pf. 25

1101 Budapest,
Hungária krt. 9–11.

MH TD (Hungária krt. étkezde) 1118 Budapest,
Budaörsi u. 49–53.

15714060-2-51 10023002-00289531-00000000 1885 Budapest, Pf. 25

1014 Budapest,
Szent György tér 1.

MH TD (Sándor palota. étkezde) 1118 Budapest,
Budaörsi u. 49–53.

15714060-2-51 10023002-00289531-00000000 1885 Budapest, Pf. 25

3434 Mályi,
Sávoly Pál u.

MH TD (3. KORK étkezde) 1118 Budapest,
Budaörsi u. 49–53.

15714060-2-51 10023002-00289531-00000000 1885 Budapest, Pf. 25

2000 Szentendre,
Dózsa György út 12–14.

MH Altiszti Akadémia (étkezde) 2000 Szentendre,
Dózsa György út 12–14.

15714170-2-51 10023002-00290500-00000000 2000 Szentendre,
Dózsa György út 12–14.

1145 Budapest,
Jávor u. 9/A

HM PRKF (étkezde) 1145 Budapest,
Jávor u. 9/A

15787169-2-51 10023002–00289634-00000000 1145 Budapest,
Jávor u. 9/A

1143 Budapest,
Stefánia u. 34–36.

HM PRKF (HKK étkezde) 1145 Budapest,
Jávor u. 9/A

15787169-2-51 10023002–00289634-00000000 1145 Budapest,
Jávor u. 9/A

8173 Balatonkenese,
Tompa Mihály u. 1.

HM PRKF (HRK étkezde) 1145 Budapest,
Jávor u. 9/A

15787169-2-51 10023002–00289634-00000000 1145 Budapest,
Jávor u. 9/A

3233 Mátraháza,
Üdülõtelep 15.

HM PRKF (HRK étkezde) 1145 Budapest,
Jávor u. 9/A

15787169-2-51 10023002–00289634-00000000 1145 Budapest,
Jávor u. 9/A

2621 Verõce,
Aranyoskút

MH Honvéd Kórház
(verõcei étkezde)

1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 44.

15714163-2-51 10023002-00290469-00000000 1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 44.

1183 Budapest,
Tünde utca hrsz.: 0137664

MH Honvéd Kórház
(EÜFTKP étkezde)

1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 44.

15714149-2-51 10023002-00290483-00000000 1553 Budapest, Pf. 1

* MH 54. Veszprém Radarezred, 22. Radarszázad étkezde beváltóhelyi címe: 5600 Békéscsaba, Felsõnyomás 493. Az esetleges visszaszállítás koordinálását az MH 54. Veszprém Radarezred (étkezdéje) szervezi.
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4. számú melléklet a 3/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasításhoz

A honvédelmi szervezeteknél elfogadható (Erzsébet utalvány) étkezési utalvány
biztonsági elemei és elfogadásának általános szabályai

ELÕOLDAL
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Az Erzsébet utalvány elfogadási szabályai

1. Az Utalvány érvényessége
Az Utalvány kizárólag abban az esetben érvényes, ha az alábbi követelményeknek egyidejûleg megfelel:
a) a felhasználás idõpontja nem késõbbi a rajta feltüntetett érvényességi dátumnál,
b) biztonsági elemei (a mellékelt ismertetõ alapján) hiánytalanul megtalálhatóak,
c) az OCR-sávban található 20 karakter hosszúságú, egyedi vonalkód hiánytalan és sérülésmentes.

2. Az Utalvány elfogadása
a) A Partner köteles az Utalványt legalább névértéken számítva elfogadni az Elfogadóhelyi Szerzõdés adatlapon meg-

jelölt Elfogadóhelyen, teljes nyitvatartási idõben, korlátozás nélkül az Utalványon feltüntetett érvényességi idõn belül, a
megjelölt szolgáltatási és termékkörre (melegétkezésre 2012. december 31-ig).

b) A Partner által megnyitott új Elfogadóhelyek – a Partner Forgalmazóhoz intézett írásos elutasító kérelme és annak
Forgalmazó általi írásos jóváhagyása hiányában – automatikusan a Felek között megkötött szerzõdés hatálya alá kerülnek.

c) A Partner az Utalvány értékébõl nem jogosult készpénzben visszaadni, sem az Utalványt részben vagy teljes egé-
szében készpénzre váltani. A Felhasználó és/vagy Partner általi jogosulatlan vagy az elfogadóhelyekre vonatkozó Álta-
lános Szerzõdési Feltételekkel, vagy a Felek közötti Elfogadóhelyi Szerzõdéssel ellentétes felhasználással kapcsolatban
a Forgalmazó a felelõsségét kizárja.

d) Az Utalványok hamisítása, jogosulatlan elfogadása és felhasználása büntetõjogi felelõsségre vonással és kártérítési
kötelezettséggel jár.

e) Az Utalvány nem fogadható el (és a Forgalmazó nem téríti meg ellenértékét), ha az Utalvány rongált, másolt, ra-
gasztott vagy más módon manipulált.

3. Az Utalvány érvénytelenítése
Az Utalvány hátoldalán lévõ érvénytelenítés ablakban történik bélyegzõvel vagy aláírással, illetve mindkettõ haszná-

latával.
Az ablakban érvénytelenített jegy további forgalomba nem kerülhet.
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4. Nem téríti meg a Forgalmazó az Utalvány ellenértékét, ha
a) – a beküldött elszámolás nem a Forgalmazó által kibocsátott Utalványt tartalmazza,
– az elfogadott Utalvány a rajta feltüntetett érvényességi idõ lejáratát követõ év január 31-ig nem érkezik meg a For-

galmazóhoz elszámolásra,
– a beküldött elszámolás azonosíthatatlan és/vagy feldolgozhatatlan Utalványt tartalmaz.
b) A helytelenül és/vagy hiányosan beküldött elszámolási anyagokról a Forgalmazó „Hibajegyzõkönyv”-et – továb-

biakban jegyzõkönyv – állít ki és küld meg a Partner részére az Elfogadóhelyi Szerzõdésben megadott faxszámra vagy
címére.

Amennyiben a jegyzõkönyv számszaki vagy elírásból fakadó hibákat tár fel, a Partnernek a jegyzõkönyv kiállítását
követõ 30 naptári nap áll rendelkezésére az elszámolást megtekinteni és észrevételeit megtenni.

c) Amennyiben az elszámolásra beküldött Utalvány az elfogadóhelyekre vonatkozó Általános Szerzõdési Feltételek
VIII. 1. pont hatálya alá esik, úgy annak elszámolása nem lehetséges, további reklamációnak, észrevételezésnek helye
nincs, az elszámolás kapcsán a Partner elveszíti jogát a beküldött Utalvány ellenértékének Forgalmazó általi megtéríté-
sére (jogvesztés-kikötés). A Forgalmazó az Általános Szerzõdési Feltételek szerint a postai úton megküldött jegyzõ-
könyvet a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekinti.

5. Beküldés
Az elfogadott Erzsébet utalványokat a Forgalmazó hivatalos weboldalán (www.erzsebetutalvany.hu) megtalálható,

kitöltött Erzsébet utalvány összesítõ kísérõjegyzékkel együtt kell beküldeni a következõ címre: Nemzeti Üdülési Szol-
gálat Kft., 1146 Budapest, Hermina út 63.

5. számú melléklet a 3/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasításhoz

Erzsébet utalvány Feldolgozási Szabályzat

1. Átvétel

1.1. A Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. székhelyére (1146 Budapest, Hermina út 63.) (a továbbiakban: Feldolgozó
Központ) az utalványt a honvédelmi szervezet (továbbiakban: Elfogadóhely) saját költségén a szakutasítás 30. pontja
alapján történõ elszámolással juttathatja el az alábbiak szerint:

– postahivatalokban az Inverz Csomag Plusz (ICsP) kedvezményes szolgáltatás értékbiztosított csomagjaként, vagy
– személyesen.
1.2. A Feldolgozó Központ elérhetõségei:
Címe: 1146 Budapest, Hermina út 63.
Tel.: 06-1-248-2150
Fax: 06-1-319-7511
E-mail: feldolgozas@nusz.hu
Ügyfélszolgálat ideje: Munkanapokon 8.00–16.00-ig.
1.3. Utalványokat leadni lezárt csomagban (értékzsák, boríték stb.), az ügyfélkód feltüntetésével lehet.
1.4. Az átvétel során a Feldolgozó Központ csak és kizárólag a leadott csomagok átvételének tényét igazolja (pl.: 5 ér-

tékzsák), érték vagy utalvány mennyiségi és minõségi átvételére vonatkozó nyilatkozatot nem tesz.
1.5. A Leadó köteles az utalványok mellé a csomagba beletenni az elszámolási igénynek megfelelõen kitöltött Össze-

sítõ Kísérõjegyzéket (mely a www.erzsebetutalvany.hu, elfogadóhelyek részére, letölthetõ dokumentumok alatt
található).

1.6. Az utalványokat a csomagokba címletenként külön-külön kötegelve kell becsomagolni.
1.7. Forgalmazó a Feldolgozó Központjába beérkezõ utalványok feldolgozását 24 órán belül megkezdi.
1.8. Amennyiben a Leadó a csomagok mellé nem mellékelt Összesítõ Kísérõjegyzéket, a Forgalmazó a csomagokat

átveszi, de nem kezdi meg a feldolgozást, míg a Leadó annak pótlásáról nem gondoskodik. A Forgalmazó a sikertelen
feldolgozástól számított 24 órán belül jelzi Leadó felé a feldolgozás sikertelenségét és annak okát (telefon, e-mail, fax).

1.9. Utalványt azonnali feldolgozásra leadni nem lehet.
1.10. Forgalmazó az utalványok átvételét a Feldolgozó Központ Ügyfélszolgálatán végzi. Ettõl a ponttól az átadott

csomagok biztonságos kezelése a Forgalmazó kötelessége.
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1.11. Az utalványok szállításakor használt egyéb csomagolóeszközök elszállítása – melyek az utalványok átvételt kö-
vetõ kezeléséhez már nem szükségesek (pl.: raklap, gyûjtõ kartondoboz, strech fólia stb.) – a Leadó kötelessége.

1.12. A Feldolgozó Központ épülete és kapcsolódó területei, valamint a teljes Feldolgozó Központ kamerával megfi-
gyelt, védett terület.

2. Feldolgozás

2.1. A leadott utalványok feldolgozásakor a Feldolgozó Központ a Leadó által mellékelt Összesítõ Kísérõjegyzéket
rögzíti az ügyviteli rendszerébe majd ezt követõen egyedi azonosítóval látja el azt.

2.2. A feldolgozás során a Forgalmazónál erre a célra rendszeresített beolvasó berendezés az utalványokat címleten-
ként leszámolja. A számolással egyidejûleg történõ ellenõrzés során a rendszer kiszûri azokat az utalványokat amelyek:

– más szolgáltatóhoz tartoznak;
– lejártak;
– hamisak;
– fizikai sérülés miatt nem feldolgozhatóak.
2.3. A feldolgozás végeredményérõl Egyesített Jegyzék készül, mely tartalmazza az Összesítõ Kísérõjegyzéken sze-

replõ mennyiségeket, valamint az elszámolást és ellenõrzést követõen keletkezett eredményeket.

Minta: Egyesített Jegyzék

VISSZÁRÚ SZÁLLÍTÓLEVÉL HIBAJEGYZÕKÖNYV

Leadott címlet
Leadott mennyiség

(db)
Leadott érték

(Ft)
Számolt mennyiség

(db)
Számolt érték

(Ft)
Eltérés mennyiség

(db)
Eltérés érték

(Ft)

500 10 5000 10 5000 0 0

1000 10 10000 9 9000 1 1000

Minta: Tételes Hibajegyzõkönyv

TÉTELES HIBAJEGYZÕKÖNYV

HIBAKÓD FELLELT MENNYISÉG (db)

Más szolgáltató utalványa

Lejárt

Hamis

Fizikai sérülés

Hiány 1

2.4. Az eltérésekrõl az Egyesített Jegyzéken tételes kimutatás szerepel „Tételes Hibajegyzõkönyv” megjelöléssel.
2.5. Az Egyesített Jegyzéket a feldolgozást követõen a Forgalmazó az elõre egyeztetett módon megküldi a Leadónak

(e-mail, fax, posta, stb.).
2.6. A 2.2. pontban feltüntetett esetek miatt az elszámolásból kizárt utalványokat külön erre a célra rendszeresített

gyûjtõcsomagban helyezi el a Forgalmazó, és a teljes szállítmánnyal együtt, elkülönítve 30 napig megõrzi azt.
2.7. Amennyiben a Forgalmazó a feldolgozás során olyan fizikailag sérült utalványt talál, amelyet a feldolgozó gép

nem, de a gép kezelõje manuálisan be tud rögzíteni, és az utalvány érvényes, akkor azt a feldolgozás során a Forgalmazó
figyelembe veszi és elszámolja.

3. Reklamációkezelés

3.1. A Forgalmazó által megküldött Egyesített Jegyzékkel kapcsolatosan a Leadó az Egyesített Jegyzék azonosítójá-
nak feltüntetése mellett írásban észrevételt tehet a Feldolgozó Központ elérhetõségeinek bármelyikére (fax, e-mail).

3.2. A reklamációban a Leadónak egyértelmûen jeleznie kell kifogásának tárgyát, valamint azt, hogy álláspontjának
igazolására milyen lehetõséget kér biztosítani a Forgalmazó részérõl (2. számú melléklet, mely a www.erzsebetutal-
vany.hu, elfogadóhelyek részére, letölthetõ dokumentumok alatt található).

3.3. A reklamációs vizsgálat típusai és díjai kísérõjegyzékenként:
– utalványok szemrevételezése 1 500 Ft + áfa,
– utalványok átszámolása 3 000 Ft + áfa,
– videofelvétel elemzése 10 000 Ft + áfa.
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Egy csomaghoz tartozó, többféle vizsgálati típus kérése esetén csak az egyik (a legmagasabb) díj kerül kiszámlázásra
a soron következõ jutalékszámlából.

3.4. A Forgalmazó az Erzsébet utalvány Elfogadásának Általános Szerzõdési Feltételei – a továbbiakban: ÁSZF – és
az egyéb módon (értesítés, közlemény stb.) közzétett szabályozásai szerint lehetõséget biztosít a feldolgozás egyes lépé-
seinek Leadóval közösen történõ általános, illetve a Leadó konkrét esetére vonatkozó visszakövetésére.

3.5. A reklamációval kapcsolatosan a Forgalmazónál történt vizsgálat eredményérõl a Forgalmazó írásos értesítést
küld.

3.6. A feldolgozásból kizárt utalványokat a Leadó 15 naptári napon belül a Feldolgozó Központban átveheti, vagy
kérheti a hivatalos megsemmisítésüket.

Ezen rendelkezések alól a hamis Erzsébet utalványok kivételt képeznek.
3.7. Amennyiben jelen pontban szereplõ ügymenet során a Leadó észrevétele jogosnak bizonyul, akkor a vizsgálat

költsége nem terheli, és a Forgalmazó az eredeti feldolgozáshoz kapcsolódó kiegészítõ folyamatban az elszámolást ki-
egészíti és lezárja.

4. Elszámolás

4.1. A feldolgozott utalványok elszámolása az ÁSZF/VI. Díjfizetés pontban rögzítetteknek vagy egyedi szerzõdésnek
megfelelõen történik. A Forgalmazó az utalványok ellenértékét a beváltási jutalékkal csökkentett összeggel, és az arra
vonatkozó számla megküldése mellett téríti meg a Leadó részére.

4.2. A Forgalmazó az elszámolás során elismert, és az adott utalvány leadáshoz kapcsolódóan kiállított Egyesített
Jegyzékben szereplõ összegre vonatkozó a 4.1. pont szerint számolt utalványértéket automatikusan az ÁSZF-ben rögzí-
tett határidõn belül, átutalással megtéríti a Leadó részére.

4.3. A Forgalmazó az elszámolást csak átutalásos úton rendezi, az ÁSZF-ben vagy az egyedi szerzõdésben rögzítettek
szerint.

4.4. A Forgalmazó által nem elfogadott utalványokhoz kapcsolódó ellenértékeket a Forgalmazó nem téríti meg, annak
rendezésére a Leadónak a 3.6 pontban foglaltak szerint van lehetõsége.

5. Megsemmisítés

5.1. A Forgalmazó a feldolgozást követõen az egyes Leadók csomagjait aszerint, hogy a Leadó által mellékelt Össze-
sítõ Kísérõjegyzékhez képest eltérés nélkül, illetve pozitív eltéréssel vagy negatív eltéréssel zárta a feldolgozást, két
csoportban kezeli.

5.2. Amennyiben a feldolgozás az egyesített jegyzék szerint eltérés nélkül, vagy a Leadó részére pozitív eltéréssel zá-
rult, akkor a Forgalmazó az utalványokat elektronikus archiválás után 3 munkanapon belül megsemmisíti.

5.3. Amennyiben a feldolgozás az Egyesített Jegyzék szerint a Leadó részére negatív eltéréssel zárult, a Forgalmazó
az érintett utalványokat a 2. pontban jelzett 15 naptári napig, illetve a Leadóval esetlegesen megkezdett reklamációs fo-
lyamatnak megfelelõen egyeztetett idõpontig megõrzi, ezt követõen értesítés nélkül megsemmisíti azokat.

5.4. A Forgalmazó az Összesítõ Kísérõjegyzékekkel elszámolt utalványokról elektronikus archívumot vezet, az utal-
ványok fizikai megsemmisítésének idõpontjáról sorszám szintû nyilvántartással rendelkezik.
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8. számú melléklet a 3/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG . sz. példány
Nyt. szám:

Elismervény

1. Étkezési utalványok átadás-átvétele

A mai napon, az étkezde pénztár által érvénytelenített étkezési utalványokat tartalmazó sértetlen, lezárt boríté-
kot/……………. számú csomagot*, melynek névértéke ……………………. Ft, megõrzés céljából átadtam, illetve
átvettem.

A továbbiakban az átvevõ felelõs az átadás-átvétel tárgyát képezõ boríték, vagy csomag sértetlenségéért, bontatlan-
ságáért.

……………………….., 20…… év……………..hónap………nap

Átadó Átvevõ
(étkezde pénztáros) (pü-i számv-i szerv képviselõje)

2. Megõrzésre átvett boríték visszaszolgáltatása az étkezde pénztár részére

A mai napon, az étkezde pénztártól megõrzésre átvett borítékot sértetlenül, lezárva visszaadtam illetve átvettem.

……………………….., 20…… év……………..hónap………nap

Átadó Átvevõ
(pü-i számv-i szerv képviselõje) (étkezde pénztáros)
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9. számú melléklet a 3/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG . sz. példány
Nyt. szám:

Elszámolás
az étkezde pénztár által átadott/postai úton továbbított

étkezési utalványokról

Az elszállításra elõkészítõ neve:

Az átadás dátuma:

Elszámolási idõszak: 20… ….hónap …nap – 20… ….hónap …nap

A beváltói kísérõjegyzék nyt.száma:

Az elszállításra átadott melegétkezési utalványok névértékének összege:

A beváltói kísérõjegyzék darabszáma (csomagok száma):

Bevételek könyvelési adatai:

Utalványok
névértékének összege

Alk. élelm. térítési díj
bevétele

(Fksz: 913232)

Alaptev. kapcs. kiszáml.
term. áfája

(Fksz: 919211)

A melegétkezési
utalványok visszaváltási
költségének megfelelõ

összeg
(Fksz: 913232)

Projektkód: ELMUK

HM kgv. fejezet közp.
bevétele

(Fksz: 48292597)

A kincstári számlára
érkezõ átutalás értéke

0 0 0 0 0 0

Kiadások könyvelési adatai:

A melegétkezési utalványok
visszaváltási költségének

megfelelõ összeg

Beváltói díj
(Fksz: 5522999)

Szállítási díj
(Fksz: 552239)

Áfa
(Fksz:5612111)

0 0 0 0

………………………….., 20.......év………….hó…….nap

logisztikai tiszt/beosztott
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11. számú melléklet a 3/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasításhoz

„M I N T A”
Pénzforgalmi napló

Tétel-
szám:

Dátum: Tárgy:
Bevétel: Kiadás: Maradvány: Bankkártyás

fizetés:
Bizonylat
sorszáma:Utalvány Készpénz Utalvány Készpénz Utalvány Készpénz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Áthozat: 5000 30000 0 0 5000 30000 0

1 05.01. Havi befizetés 100000 202500 0 0 105000 232500 0

2 05.01. Kedvezményes befizetés 55000 2000 0 0 160000 234500 0

3 05.01. Napi befizetés 2000 625 0 0 162000 235125 0

4 05.01. Napi befizetés bankkártyás 0 0 0 0 162000 235125 6050

5 05.01. Készpénz befizetés 0 0 0 205125 162000 30000 0

6

7 05.24. Napi befizetés 2500 935 0 0 164500 30935 0

8 05.24. Lemondás 0 0 0 1210 164500 29725 0

9 05.24. Utalvány visszaszállítás 0 0 164500 0 0 29725 0

Átvitel: 0 0 0 0 0 29725

(Házilag készítendõ!)
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1: Havi (idõszakos) befizetés: 500 adag ebéd (A, B, C menükbõl) 500*605=302 500 Ft (100 000 Ft étkezési utal-
vánnyal, és 202 500 Ft készpénzzel került kiegyenlítésre). Bizonylat: a napi zárás alkalmával a pénztárgép által kinyom-
tatott bizonylat. Érték: a bizonylaton a „Havi befizetés” regiszteren kimutatott összeg, melynek meg kell egyeznie a Be-
fizetõk könyvében az alaptevékenység keretében térítés ellenében munkahelyi élelmezési ellátást igénybe vevõk havi
(idõszakos) térítéseinek, valamint a kisegítõ tevékenység keretében térítés ellenében munkahelyi élelmezési ellátást
igénybe vevõk havi (idõszakos) térítéseinek napi zárás összesített adatával.

2: Kedvezményes befizetés (étkezéstérítésre kötelezettek térítései): 200 adag ebéd (A, B, C menükbõl)
200*285=57 000 Ft (55 000 Ft étkezési utalvánnyal 2000 Ft készpénzzel került kiegyenlítésre). Bizonylat: a napi zárás
alkalmával a pénztárgép által kinyomtatott bizonylat. Érték a bizonylaton a „Kedvezményes befizetés” regiszteren ki-
mutatott összeg, melynek meg kell egyeznie a Befizetõk könyvben a kedvezményes élelmezési ellátásra jogosult étke-
zéstérítésre kötelezett személyi állomány havi (idõszakos) térítéseinek napi zárás összesített adatával.

3: Napi befizetés: 3 adag ebéd (A, B, C menükbõl) és 1 adag a’la carte (3*605)+(1*810)=2625 Ft (2000 Ft étkezési
utalvánnyal, 625 Ft készpénzzel került kiegyenlítésre). Bizonylat: a napi zárás alkalmával a pénztárgép által kinyomta-
tott bizonylat. Érték: a bizonylaton a napi A, B, C, a’la carte regisztereken kimutatott összeg összesített értéke.

4: Napi bankkártyás befizetés (ahol kiépítésre került): 10 adag ebéd (A, B, C menükbõl) 10*605=6050 Ft Bizony-
lat: a napi zárás alkalmával a pénztárgép által kinyomtatott bizonylat. Érték: a bizonylaton a „Kedvezményes befizetés”
regiszteren kimutatott összeg., melynek meg kell egyeznie a terminál napi zárás összegével.

5: Készpénz befizetés: 205 125 Ft készpénz postai úton történõ feladása a honvédelmi szervezet kincstári számlájára
az Intézkedés 16. pontja szerint. Bizonylat: postai úton történõ pénzfeladást igazoló feladóvevény. Érték: a feladóvevé-
nyen szereplõ érték.

6: További mûveletek vezetése a hónap többi napjai során

7: Napi befizetés: 3 adag ebéd (A, B, C menükbõl) és 2 adag a’la carte (3*605)+(2*810)=3435 Ft (2500 Ft étkezési
utalvánnyal, 935 Ft készpénzzel került kiegyenlítésre). Bizonylat: a napi zárás alkalmával a pénztárgép által kinyomta-
tott bizonylat. Érték: a bizonylaton a napi A, B, C, a’la carte regisztereken kimutatott összeg összesített értéke.

8: Lemondás: 2 adag (A, B, C menükbõl) 2*605=1210 Ft 1210 Ft készpénzzel került visszafizetésre. Bizonylat: a le-
mondások könyvének napi zárás sora. Érték: a zárás sorában szereplõ érték.

9: Utalvány visszaváltása, visszaszállítása: az étkezde pénztár által elfogadott 164 500 Ft étkezési utalvány vissza-
váltása, postai feladása a szolgáltatónak a Szakutasítás 27 pont g), h), alpont szerint. Bizonylat: a nyilvántartási számmal
ellátott összesítõ kísérõjegyzék alapján kiállított 6. melléklet szerinti elszámolás. Érték: az elszámoláson szereplõ utal-
ványok névértékének összege, melynek meg kell egyeznie az összesítõ kísérõjegyzék összesen oszlopában szereplõ ér-
tékkel, valamint a szolgáltató által kiállított számlán szereplõ visszaváltásra került étkezési utalványok össznévérté-
kével.
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12. számú melléklet a 3/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasításhoz

Erzsébet utalvány beküldése feldolgozásra
Inverz Csomag Plusz szolgáltatással

1.A küldemények feladási költsége
A küldemények feladási díját a NÜSZ Kft. által közzétett ÁSZF-ben feltüntetett módon, utólag a NÜSZ Kft. részére

kell megtéríteni. A feladási díj a jutalékszámlával kerül az elfogadóhely felé elszámolásra.

2. A küldemények csomagolása
– A szolgáltatás csomagonként 500 000 Ft értékbiztosítást tartalmaz, ezért az egyes csomagok értéke ezt nem halad-

hatja meg.
– A csomagokat országosan minden, a csomagfeladásra lehetõséget biztosító postahivatalban fel lehet adni. A kijelölt

postahelyek elérhetõek a Magyar Posta Zrt. honlapján, illetve az alábbi linken közvetlenül is:
http://posta.hu/kepek/upload/2012-01/USZ1Fugg201201 17.pdf
A szolgáltatás a listában szereplõ postahivatalok közül a csomagküldemény felvétel oszlopban „X”-szel jelöltekben

érhetõ el.

2.1. Csomagok tömeg- és mérethatárai:
– a küldemények tömege maximum 30 kg lehet,
– a küldemények címoldalának legkisebb mérete 12 cm × 17,5 cm,
– a küldemények hosszúsága + szélessége + magassága nem haladhatja meg a 300 cm-t,
– a küldemények leghosszabb kiterjedésbeli mérete maximum 200 cm lehet.

2.2. A küldemények csomagolása, címzése
Az egyedi Inverz Csomag Plusz feladásánál, 50 000 Ft értékig feladva, ügyelni kell arra, hogy a belsõ és külsõ cso-

magolás lezárása olyan legyen, hogy a csomagolóanyag nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzá-
férni.

Választhat sima borítékot, talpas borítékot vagy bármilyen dobozt.
Az 50 000 Ft feletti értéknyilvánítással feladott küldeményeknél a fentieken túl (általános szabályok) speciális lezá-

rási módot kell alkalmazni.

2.3. Speciális lezárás módja
Az 50 000 Ft és 100 000 Ft közötti értéknyilvánítással feladott csomagok csomagolóanyagának összeérõ széleit, vagy

– amennyiben zsineggel át van kötve – a kötözõ zsineg végeit lezáró címkével (ez lehet etikett vagy kör alakú öntapadós
címke) kell ellátni úgy, hogy azok nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni. A teljesen felra-
gasztott lezáró címkét úgy kell aláírni, vagy egyedi bélyegzõlenyomattal ellátni, hogy annak egy része a lezáró címkére,
a másik része a burkolatra kerüljön. A lezáró címkék nem fedhetik egymást és nem érhetnek össze.

A 100 000 Ft és 500 000 Ft közötti értéknyilvánítással feladott csomagot vésett pecsétnyomóval készített viaszpecsét-
tel úgy kell lezárni, hogy a csomagolóanyag szárnyait vagy a zsineg végeit lefogja.

A küldemény egyedi azonosítást és oldhatatlan kötést biztosító eszközzel, pl. plombával is lezárható. Az átkötéshez
csak egy darabból álló, csomómentes zsineg használható. Az ily módon történõ lezárás kisebb értékbiztosítás esetén is
alkalmazható.

Amennyiben a speciális lezárást a feladó nem végzi el, a posta díj ellenében, postai lezáró szolgálat keretében ezt
megteszi.
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3. Címzés
Címzésként kérjük feltüntetni a címzettet – Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft., 1146 Budapest, Hermina út 63. –, a cso-

mag bal felsõ sarkába a feladót – elfogadóhely neve és pontos címe, valamint az ELFOGADÓHELYI KÓD –, továbbá
nyomtatott nagybetûvel az „INVERZ CSOMAG PLUSZ” kifejezést, és az utalványok értékét számmal, betûvel.

Csomagcímzés minta:

Feladó: Minta Kft.
1101 Budapest, Fõ u. 1.
Elfogadóhelyi kód: 12345678-1234-1234

Érték: 30 000 Ft, azaz Harmincezer Ft

INVERZ CSOMAG PLUSZ

Nemzeti Üdülési
Szolgálat Kft.

Budapest

Hermina út 63.

1146

A feladáshoz a „KÖNYVELT KÜLDEMÉNYEK FELADÓVEVÉNYE” c. nyomtatványt kell kitölteni, mely bár-
mely postán beszerezhetõ. Az utalványok értéke számmal és betûvel kerüljön feltüntetésre a nyomtatványon.

A küldemény átvételét „Könyvelt küldemények feladóvevénye” szelvény igazolja a ráragasztott Küldeményazono-
sítóval.

Könyvelt küldemények feladóvevénye kitöltési minta:
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Átvételkor a felvevõ vonalkódot tartalmazó etikettet ragaszt a küldeményre:

Feladó: Minta Kft.
1101 Budapest, Fõ u. 1.
Elfogadóhelyi kód: 12345678-1234-1234

Érték: 30 000 Ft, azaz Harmincezer Ft

INVERZ CSOMAG PLUSZ

Nemzeti Üdülési
Szolgálat Kft.
Budapest
Hermina út 63.
1146

4. Kézbesítés
A küldemények a Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központjába (2040 Budaörs, Gervay Mihály utca

9–11.) érkeznek, ahonnan azokat a posta napi rendszerességgel szállítja a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. címére (1146
Budapest, Hermina út 63.).

5. Csomag nyomkövetés
Az Inverz Csomag Plusz küldeményeket nyomon lehet követni a Magyar Posta Zrt. honlapján, az alábbi elérhetõsé-

gen, a küldeményazonosító alapján:
http://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes.

6. Reklamációkezelés
A küldeményekkel kapcsolatos reklamációkat a Magyar Posta Zrt. honlapján, az alábbi elérhetõségen lehet jelezni a

küldeményazonosító megadásával:
customer.service@posta.hu.

538 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

4/2012. (HK 5.) HM VGHÁT
s z a k u t a s í t á s a

a HM fejezet egységes számviteli politikájáról
és számlarendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. §-ának (2) bekezdése
alapján – figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium fejezet
központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
89/2011. (HK. 12.) HM utasításban foglaltakra – a Honvé-
delmi Minisztérium fejezet egységes számviteli politikájá-
ra és számlarendjére a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá
a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiak-
ban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, hogy szervezete vonatkozásában a jelen szak-
utasításban foglaltak végrehajtását tegye lehetõvé.

3. A HM fejezet központi gazdálkodásának és könyvve-
zetésének egységes elveire és gyakorlati alkalmazására te-
kintettel, az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

249/2000. Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 8. §
(3) bekezdésében a költségvetési szervek részére meghatá-
rozott számviteli politika központi ellátás keretében kerül
összeállításra és karbantartásra. A számviteli politikát az
érintettek külön elosztó szerint kapják meg.

4. A központi ellátás keretében a jelen szakutasítás mel-
lékleteként – elektronikus úton – kiadásra kerülõ, a Hon-
védelmi Minisztérium fejezet egységes számviteli politi-
kájának (a továbbiakban: Számviteli Politika) összeállítá-
sát, folyamatos karbantartását a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) végzi.

5. A Számviteli Politika többek között – figyelemmel az
Áhsz. 49. §-a szerinti követelményekre – meghatározza a
számlarend kötelezõ tartalmi elemeit és kialakításának
szempontjait, melynek alapján a HM KPH állítja össze a
HM Egységes Számlarendjét, és azt elektronikus úton a
honvédelmi szervezetek részére biztosítja, valamint – a
jogszabályi változásoknak és a felmerült igényeknek meg-
felelõen – folyamatosan gondoskodik karbantartásáról.

6. A HM Egységes Számlarendjét a honvédelmi szerve-
zetek könyvvezetési feladataik ellátása során kötelezõen
alkalmazzák, attól eltérni nem lehet.

7. A HM KPH a HM Egységes Számlarendjét 2012. má-
jus 15-ig kiadja.

8. Ez a szakutasítás 2012. március 31-én lép hatályba.

Márki Gábor s. k.,
MH védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
147/2012. (HK 5.) HVKF

p a r a n c s a
a „CSAT 2012 tavasz” C-IED helyzet-

és veszélyfelismerõ gyakorlattal kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
146/2012. (HK 5.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Harcászati Értékelõ Programok

végrehajtásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.



A Honvéd Vezérkar fõnökének
142/2012. (HK 5.) HVKF

i n t é z k e d é s e
az önkéntes védelmi tartalékos állomány hímzett

gyakorló sapkajelvényének rendszeresítésérõl

A Honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi XIII. törvény 46. § (6) bekezdés, a csapat-
karjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tartalmi és for-
mai követelményeirõl, valamint az elbírálás és engedélye-
zés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás
(továbbiakban: Utasítás), valamint a Magyar Honvédség
Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005.
(III. 30.) HM rendelet rendelkezéseire figyelemmel az ön-
kéntes védelmi tartalékos állomány hímzett gyakorló sap-
kajelvényének rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált, fel-
terjesztett hímzett önkéntes védelmi tartalékos gyakorló
sapkajelvényt, az önkéntes védelmi tartalékos által béke-
idõben – a rendelkezésre állás idõszakában, a szerzõdésé-
ben meghatározott õrzés-védelmi feladata ellátása során –
viselt a hadi- (gyakorló-) öltözetéhez viselendõ fekete
barett sapkához rendszeresítem.

2. A rendszeresített hímzett önkéntes védelmi tartalékos
gyakorló sapkajelvény szöveges leírását, képi ábrázolását
ezen intézkedés melléklete tartalmazza.

3. A jóváhagyott hímzett önkéntes védelmi tartalékos
gyakorló sapkajelvény mûszaki dokumentációjának kidol-
gozásáról a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, a rend-
szeresítésébõl adódó költségvetés tervezésérõl, beszerzé-
sérõl, legyártásáról a HM Elektronikai, Logisztikai és Va-
gyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság külön
megállapodás szerint gondoskodik.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

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

Melléklet a 142/2012. (HK 5.) HVKF intézkedéshez

Az önkéntes védelmi tartalékos állomány
hímzett gyakorló sapkajelvényének szöveges leírása

és képi ábrázolása

1. A hímzett önkéntes védelmi tartalékos gyakorló
sapkajelvény szöveges leírása, mérete, színösszeállí-
tása:

A hímzett önkéntes védelmi tartalékos gyakorló sapka-
jelvény olívzöld színû textíliára, ovális alakban készített
jelvény. A sapkajelvény az alapanyaggal azonos színû sze-
géllyel készül, felsõ sávban fehér hímzett betûkkel FBÕ,
alsó sávban HM EI ZRT. felirat, középen aranyszínû, fe-
kete körvonallal hímzett stilizált sas madár profil vetületi
ábrázolása található.

A barettjelvény befoglaló méretei: szélesség: 60 mm,
magasság: 45 mm+14 mm.

Színkódok, Textil Pantone színskála szerint:
Olívzöld (alap, szegély): 19-0230 TPX (Garden Green)
Fehér (feliratok): 11-4201 TPX (Cloud Dancer)
Arany (sas): 16-0836 TPX (Rich Gold)
Fekete (sas körvonala): 19-4203 TPX (Moonless Night)

2. Az önkéntes védelmi tartalékos állomány hímzett
gyakorló sapkajelvényének képi ábrázolása eredeti
méretben:
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
143/2012. (HK5.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a koronaõri és palotaõri díszelgõ öltözet

ékítményeinek rendszeresítésérõl

A Honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi XIII. törvény 46. § (6) bekezdés, a csapat-
karjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tartalmi és for-
mai követelményeirõl, valamint az elbírálás és engedélye-
zés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás
(továbbiakban: Utasítás), valamint a Magyar Honvédség
Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005.
(III. 30.) HM rendelet rendelkezéseire figyelemmel a koro-
naõri és palotaõri díszelgõ öltözet ékítményeinek rendsze-
resítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az Utasítás elõírásai szerint elkészített, elbírált, fel-
terjesztett koronaõri és palotaõri ékítményeket a koronaõri
és palotaõri díszelgõ öltözethez, valamint a koronaõri és
palotaõri díszelgõ szolgálati öltözethez rendszeresítem.

2. A rendszeresített koronaõri ékítmények szöveges le-
írását és képi ábrázolását a 1. sz. melléklet, a palotaõri ékít-
mények szöveges leírását és kép ábrázolását a 2. sz. mel-
léklet tartalmazza.

3. A jóváhagyott koronaõri és palotaõri ékítmények mû-
szaki dokumentációjának kidolgozásáról a HM Fegyver-
zeti és Hadbiztosi Hivatal, a rendszeresítésébõl adódó
költségvetés tervezésérõl, beszerzésérõl, legyártásáról, az
igényjogosult koronaõri és palotaõri állomány ellátásáról
az MH Összhaderõnemi Parancsnokság gondoskodik.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

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

1. sz. melléklet a 143/2012. (HK 5.) HVKF intézkedéshez

A koronaõri díszelgõ öltözet ékítményeinek
szöveges leírása és képi ábrázolása

I. Koronaõri sapkajelvény

1. A koronaõri sapkajelvény szöveges leírása:
A koronaõri sapkajelvény kör alakú, 45 mm átmérõjû,

közepén Szent Koronát ábrázoló, alatta a jelvény közép-

pontjából kiinduló és a jelvény széléig haladó sugaras
mintázattal, körben zárt széllel készülõ fémjelvény. A ko-
ronaõri sapkajelvény a sapkára való felhelyezhetõsége ér-
dekében „U-kapcsos” rögzítéssel, valamint az állomány-
kategória megjelenítése céljából a fõtiszti, tiszti, zászlósi
állomány részére aranyozott, az altiszti állomány számára
ezüstszínû kivitelben készül.

A koronaõri sapkajelvényt a koronaõri Bocskai díszsap-
kán és a koronaõri köznapi Bocskai sapkán kell viselni.

2. A koronaõri sapkajelvény képi ábrázolása:

II. Koronaõri állományt kifejezõ hímzett színes jel-
vény

1. A koronaõri állományt kifejezõ hímzett színes jel-
vény szöveges leírása:

A jelvény alapját a két oldalra nyúló babérág adja meg,
amelynek középen a magyar államiságot jelképezõ Szent
Korona helyezkedik el. A jelvény skarlátpiros színû, posz-
tó vagy posztó jellegû alapanyagra színes hímzéssel, a ko-
rona fekete színû kontúrral készül, az állománykategóriák-
nak megfelelõen az alábbiak szerint:

a) a fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány részére a zubbony-
ra aranyszínû, az ingre sárga színû babérág és korona,

b) az altiszti állomány számára a zubbonyra ezüstszínû
babérág és aranyszínû korona, az ingre szürke babérág és
sárga színû korona kivitelben.

A jelvény névleges befoglaló méretei (széllel együtt):
85×22 mm (középen: 26 mm).

A koronaõri állományt kifejezõ hímzett színes jelvényt
a tábori barna koronaõri díszzubbonyra, a koronaõri köz-
napi zubbonyra, valamint a koronaõri díszelgõ szolgálati
öltözethez viselt köznapi ingre kell felvarrni.

2. A koronaõri állományt kifejezõ jelvény képi ábrázo-
lása:
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Színkódok, Textil Pantone színskála:
Arany (babérág, korona): 15-0927 TPX (Pale Gold)
Sárga (babérág, korona): 13-0758 TPX (Dandelion)
Ezüst (babérág): 14-5002 TPX (Silver)
Szürke (babérág): 14-4002 TPX (Wind Chime)
Piros (a korona második és negyedik ékköve):18-1763

TPX (High Risk Red)
Zöld (a korona két szélsõ – elsõ és ötödik – ékköve):

17-6030 TPX (Jelly Blean)
Kék (a korona középsõ – harmadik – ékköve): 16-4725

TPX (Scuba Blue)
Fekete (korona kontúrja és a lógók): 19-4305 TPX (Pi-

rate Black)
Skarlátpiros: (alapanyag): 18-1763 TPX (High Risk

Red)

III. Koronaõri karjelzés

1. A koronaõri karjelzés szöveges leírása:
A koronaõri karjelzés egy 80 mm átmérõjû képzeletbeli

körben elhelyezhetõ, skarlátpiros színû alapanyagra hím-
zetten vagy szövötten készülõ pajzs alakú karjelzés, ame-
lyet kármin színû kontúr szegélyez. A karjelzés közepén a
színes, fekete színû kontúrral kiemelt Szent Korona látha-
tó, felsõ vízszintes vonalát a „HONVÉD KORONAÕR-
SÉG”, alsó ívelt vonalát pedig a „HÛSÉGGEL A NEM-
ZETÉRT” aranyszínû felirat határolja.

A koronaõri karjelzés a tábori barna koronaõri díszzub-
bonyon, és a koronaõri köznapi zubbonyon viselendõ, va-
lamint a köznapi zubbonyon és a társasági zubbonyon vi-
selhetõ.

2. A koronaõri karjelzés képi ábrázolása:

Színkódok, Textil Pantone színskála:
Arany (korona a lógókat is beleértve, feliratok):

15-0927 TPX (Pale Gold)
Piros (a korona második és negyedik ékköve):18-1763

TPX (High Risk Red)
Zöld (a korona két szélsõ – elsõ és ötödik – ékköve):

17-6030 TPX (Jelly Blean)
Kék (a korona középsõ – harmadik – ékköve): 16-4725

TPX (Scuba Blue)
Fekete (korona kontúrok): 19-4305 TPX (Pirate Black)
Kármin (karjelzés kontúr): 19-1940 TPX (Rumba Red)
Skarlátpiros (alapanyag): 18-1763 TPX (High Risk Red)

IV. Koronaõri díszöv

1. A koronaõri díszöv szöveges leírása:
A koronaõri díszöv külsõ oldala (felsõrész) fekete színû

marhabõrbõr készül, a díszöv fémcsatján a stilizált Szent
Korona helyezkedik el. A csat a fõtiszti, tiszti, zászlósi ál-
lomány részére aranyozott, az altiszti állomány számára
ezüstszínû kivitelben készül. A csat befoglaló névleges
mérete 65×53 mm.

A koronaõri díszövet a tábori barna koronaõri díszzub-
bonyon kell viselni.

2. A koronaõri díszöv képi ábrázolása:

V. Koronaõri mellzsinór

1. A koronaõri mellzsinór szöveges leírása:
A Koronaõri mellzsinór viszkóz alapú vagy hasonló tu-

lajdonságú, magas fényû, skarlátpiros színû, két különbö-
zõ hosszúságú fonatolt fõágból és négy, szintén különbözõ
hosszúságú mellékágból kerül kialakításra. A négy mel-
lékág közül kettõ (a hosszabbak) a vállrögzítésbõl kiindul-
va a jobb kar alatt folytatódik, majd szintén a vállrögzítés-
be befogva fut be. A vállrögzítés egy duplafonású vitézkö-
tés, mely a mellékágak folytatásaként kerül kidolgozásra.
A mellzsinórt képezõ ágak többsoros félkört alkotnak, fo-
nákoldalon hurokkal akaszthatóak a zubbony eleje köze-
pén található gombra, amely alól két egyforma hosszúságú
zsinór lóg, melyek végei egy-egy csonka kúp alakú díszí-
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tésben végzõdnek. A két lógó zsinór középen vékony zsi-
nórgyûrûvel kerül egyesítésre.

A mellzsinór két fõága 45 mm átmérõjû (a mellékággal
azonos zsinór) zsinór fonásából készül. A mellzsinór név-
leges befoglaló méretei: fõágak: 490 és 790 mm, félkört al-
kotó mellékágak hossza: 940 mm, két lógó zsinór hossza
díszítéssel együtt: 240 mm.

A koronaõri mellzsinór a tábori barna koronaõri dísz-
zubbonyon és a koronaõri köznapi zubbonyon viselendõ,
valamint a társasági zubbonyon viselhetõ.

2. A koronaõri mellzsinór képi ábrázolása:

Színkód, Textil Pantone színskála: skarlátpiros szín:
18-1763 TPX (High Risk Red).

VI. Koronaõri fegyvernemi jelvény

1. A koronaõri fegyvernemi jelvény szöveges leírása:
A Koronaõri fegyvernemi jelvény Szent Koronát ábrá-

zoló fémjelvény, amely valódi arany bevonatot kap. A jel-
vény a hátoldalára forrasztott kétágú „szúróka” segítségé-
vel rögzíthetõ a parolira. A fegyvernemi jelvény névleges
befoglaló mérete: 14×18 mm.

A koronaõri fegyvernemi jelvény a tábori barna korona-
õri díszzubbony és a koronaõri köznapi zubbony paroliján
viselendõ, valamint a köznapi zubbony, a társasági zub-
bony és a posztóköpeny paroliján viselhetõ.

2. A koronaõri fegyvernemi jelvény képi ábrázolása:

VII. Koronaõri gombok

1. A koronaõri gombok szöveges leírása:
A koronaõri fémgombok kör alakban és domború kivi-

telben készülnek, a domború felület közepén a Szent Ko-
rona helyezkedik el, amely alatt vízszintes mintázat látha-
tó, a gombot pontozott veret szegélyezi. A gombok mére-
te: a zubbonygomb � 22 mm, az ujja gomb és a szúrós-
gomb � 15 mm. Az állománykategória megjelenítése ér-
dekében a koronaõri gombok a fõtiszti, tiszti, zászlósi állo-
mány részére aranyozott, az altiszti állomány számára
ezüstszínû kivitelben készülnek.

A koronaõri zubbonygombot és az ujja gombot a tábori
barna koronaõri díszzubbonyon, valamint a koronaõri
köznapi zubbonyon, a szúrósgombot a koronaõri Bocskai
díszsapkán, és a koronaõri köznapi Bocskai sapkán kell vi-
selni.

2. A koronaõri gomb képi ábrázolása:

2. sz. melléklet a 143/2012. (HK 5.) HVKF intézkedéshez

A palotaõri díszelgõ öltözet ékítményeinek
szöveges leírása és képi ábrázolása

I. Palotaõri sapkajelvény

1. A palotaõri sapkajelvény szöveges leírása:
A palotaõri sapkajelvény két angyal által tartott koronás

magyar címert ábrázoló jelvény. A sapkajelvény formai
kialakítása a címer és a két angyal külsõ, befoglaló körvo-
nalát követi. A palotaõri sapkajelvény sapkára való felsze-
relése „U-kapcsos” rögzítéssel, valamint az állománykate-
gória megjelenítése érdekében a fõtiszti, tiszti, zászlósi ál-
lomány részére aranyozott, az altiszti és tisztesi állomány
számára ezüstszínû kivitelben készül. A sapkajelvény
névleges befoglaló mérete 66×45 mm.

A palotaõri sapkajelvényt a palotaõri Bocskai díszsap-
kán és a palotaõri köznapi Bocskai sapkán kell viselni.
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2. A palotaõri sapkajelvény képi ábrázolása:

II. Palotaõri állományt kifejezõ hímzett színes jel-
vény

1. A palotaõri állományt kifejezõ hímzett színes jelvény
szöveges leírása:

A jelvény alapját a két oldalra nyúló babérág adja meg,
amelynek közepén két angyal által tartott koronás magyar
címer helyezkedik el. A jelvény palack zöld színû, posztó-
ra vagy posztóhatású alapanyagra színes hímzéssel, az an-
gyalok és a korona fekete színû kontúrral készül, az állo-
mánykategóriáknak megfelelõen az alábbiak szerint:

a) a fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány részére a zubbony-
ra aranyszínû, az ingre sárga színû babérág, fehér angyal és
színes koronás magyar címer,

b) az altiszti és tisztesi állomány számára a zubbonyra
ezüstszínû, az ingre szürke babérág, fehér angyal és színes
koronás magyar címer kivitelben.

A jelvény névleges befoglaló méretei (széllel együtt):
85×22 mm (középen: 26 mm).

A palotaõri állományt kifejezõ hímzett színes jelvényt a
tábori barna palotaõri díszzubbonyra, a palotaõri köznapi
zubbonyra, valamint a palotaõri díszelgõ szolgálati öltö-
zethez viselt köznapi ingre kell felvarrni.

2. A palotaõri állományt kifejezõ jelvény képi ábrázo-
lása:

Színkódok, Textil Pantone színskála:
Arany (babérág, korona, kettõs kereszt alatt kis korona):

15-0927 TPX (Pale Gold)
Sárga (babérág, korona, kettõs kereszt alatt kis korona):

13-0758 TPX (Dandelion)

Ezüst (babérág): 14-5002 TPX (Silver)
Szürke (babérág): 14-4002 TPX (Wind Chime)
Piros (a korona középsõ ékköve, címerben a kettõs ke-

reszt mögötti terület és a páratlan számú sávok): 18-1763
TPX (High Risk Red)

Fehér (angyalok, címerben a kettõs kereszt és páros szá-
mú sávok): 11-0601 TPX (Bight White)

Zöld (címerben a hármas halom): 17-6030 TPX (Jelly
Blean)

Kék (a korona két szélsõ ékköve): 16-4725 TPX (Scuba
Blue)

Fekete (angyalok kontúrja és haja, koronás címer kon-
túr): 19-4305 TPX (Pirate Black)

Palack zöld (alapanyag): 17-5722 TPX (Bottle Green)

III. Palotaõri karjelzés

1. A palotaõri karjelzés szöveges leírása:
A palotaõri karjelzés egy 80 mm átmérõjû képzeletbeli

körben elhelyezhetõ, palack zöld színû alapanyagra hím-
zetten vagy szövötten készülõ pajzs alakú karjelzés, ame-
lyet sötétebb árnyalatú zöld színû kontúr szegélyez. A kar-
jelzés közepén a színes fekete színû kontúrral kiemelt két
fehér angyal által tartott színes koronás magyar címer lát-
ható, felsõ vízszintes vonalát a „HONVÉD PALOTA-
ÕRSÉG”, alsó ívelt vonalát pedig a „VITÉZSÉGGEL
ÉS HÛSÉGGEL” aranyszínû felirat határolja.

A palotaõri karjelzés a tábori barna palotaõri díszzubbo-
nyon, és a palotaõri köznapi zubbonyon viselendõ, valamint
a köznapi zubbonyon és a társasági zubbonyon viselhetõ.

2. A palotaõri karjelzés képi ábrázolása:

Színkódok, Textil Pantone színskála:
Arany (korona, kettõs kereszt alatt kis korona, felira-

tok): 15-0927 TPX (Pale Gold)
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Piros (a korona középsõ ékköve, címerben a kettõs ke-
reszt mögötti terület és a páratlan számú sávok):18-1763
TPX (High Risk Red)

Fehér (angyalok, címerben a kettõs kereszt és páros szá-
mú sávok): 11-0601 TPX (Bight White)

Zöld (címerben a hármas halom): 17-6030 TPX (Jelly
Blean)

Kék (a korona két szélsõ ékköve): 16-4725 TPX (Scuba
Blue)

Fekete (angyalok kontúrja és haja, koronás címer kon-
túr): 19-4305 TPX (Pirate Black)

Zöld-sötétebb (karjelzés kontúr): 18-5725 TPX (Gala-
pagos Green)

Palack zöld (alapanyag): 17-5722 TPX (Bottle Green)

IV. Palotaõri díszöv

1. A palotaõri díszöv szöveges leírása:
A palotaõri díszöv külsõ oldala (felsõrész) fekete színû

marhabõrbõr készül, a díszöv fémcsatján stilizált, két an-
gyal által tartott koronás magyar címer helyezkedik el.
A csat a fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány részére aranyozott,
az altiszti és tisztesi állomány számára ezüstszínû kivitelben
készül. A csat névleges befoglaló mérete 65×53 mm.

A palotaõri díszövet a tábori barna palotaõri díszzubbo-
nyon kell viselni.

2. A palotaõri díszöv csat képi ábrázolása:

V. Palotaõri mellzsinór

1. A palotaõri mellzsinór szöveges leírása:
A palotaõri mellzsinór viszkóz alapú vagy hasonló tu-

lajdonságú, magas fényû, palack zöld színû, két különbözõ
hosszúságú fonatolt fõágból és négy, szintén különbözõ
hosszúságú mellékágból kerül kialakításra. A vállrögzítés
egy duplafonású vitézkötés, amely a mellékágak folytatá-
saként kerül kidolgozásra. A mellzsinórt képezõ ágak
többsoros félkört alkotnak, fonákoldalon hurokkal akaszt-
hatóak a zubbony eleje közepén található gombra, amely
alól két egyforma hosszúságú zsinór lóg, amelyek végei
egy-egy csonka kúp alakú díszítésben végzõdnek. A két

lógó zsinór középen vékony zsinórgyûrûvel kerül egyesí-
tésre.

A mellzsinór két fõága 45 mm átmérõjû (a mellékággal
azonos zsinór) zsinór fonásából készül. A mellzsinór név-
leges befoglaló méretei: fõágak: 490 és 790 mm, félkört al-
kotó mellékágak hossza: 940 mm, két lógó zsinór hossza
díszítéssel együtt: 240 mm.

A palotaõri mellzsinór a tábori barna palotaõri díszzub-
bonyon és a palotaõri köznapi zubbonyon viselendõ, vala-
mint a társasági zubbonyon viselhetõ.

2. A palotaõri mellzsinór képi ábrázolása:

Színkód, Textil Pantone színskála: palackzöld: 17-5722
TPX (Bottle Green).

VI. Palotaõri fegyvernemi jelvény

1. A palotaõri fegyvernemi jelvény szöveges leírása:
A palotaõri fegyvernemi jelvény a két angyal által tar-

tott koronás magyar címert ábrázoló fémjelvény, amely a
fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány részére aranyozott, az al-
tiszti és tisztesi állomány számára ezüstszínû kivitelben
készül. A jelvény a hátoldalára forrasztott kétágú „szúró-
ka” segítségével rögzíthetõ a parolira. A fegyvernemi jel-
vény névleges befoglaló mérete 24×16 mm.

A palotaõri fegyvernemi jelvény a tábori barna palotaõri
díszzubbony és a palotaõri köznapi zubbony, valamint a
palotaõri díszköpeny paroliján viselendõ, továbbá a köz-
napi zubbony, a társasági zubbony és a posztóköpeny pa-
roliján viselhetõ.

2. A palotaõri fegyvernemi jelvény képi ábrázolása:
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VII. Palotaõri gombok

1. A palotaõri gombok szöveges leírása:
A palotaõri fémgombok kör alakban és domború kivi-

telben készülnek, a domború felület közepén a magyar cí-
mer helyezkedik el, amely alatt vízszintes mintázat látha-
tó, a gombot pontozott veret szegélyezi. A gombok mére-
te: a zubbonygomb � 22 mm, az ujja gomb és a szúrós-
gomb � 15 mm. Az állománykategória megjelenítése ér-
dekében a palotaõri gombok a fõtiszti, tiszti, zászlósi állo-
mány részére aranyozott, az altiszti és tisztesi állomány
számára ezüstszínû kivitelben készülnek.

A palotaõri zubbonygombot és az ujja gombot a tábori
barna palotaõri díszzubbonyon, a palotaõri köznapi zub-
bonyon, valamint a palotaõri díszköpenyen, a szúrósgom-
bot a palotaõri Bocskai díszsapkán, a palotaõri köznapi
Bocskai sapkán, valamint a palotaõri vállfõdíszen kell vi-
selni.

2. A palotaõri gomb képi ábrázolása:

VIII. Palotaõri vállfõdísz

1. A palotaõri vállfõdísz szöveges leírása:
A palotaõri vállfõdísz egy hármas zsinórból álló fonat,

amelynek középsõ ága a fõtiszti, tiszti, zászlósi állomány
részére aranyszínû, az altiszti és tisztesi állomány részére
ezüstszínû, két szélsõ ága viszkóz alapú vagy hasonló tu-
lajdonságú, magas fényû, tábori barna színû fonal. A fonat
alatt palack zöld színû alátét, közepén – a fonat középsõ
ágának megfelelõ színû – palotaõri szúrósgomb helyezke-
dik el. A vállfõdísz névleges mérete: 120×28 mm (közé-
pen: 45 mm).

A palotaõri vállfõdíszt a tábori barna palotaõri díszzub-
bonyon, a palotaõri köznapi zubbonyon, valamint a palota-
õri díszköpenyen kell viselni.

2. A palotaõri vállfõdísz képi ábrázolása:
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar
Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnökének

1/2012. (HK 5.) HVK LCSF
s z a k u t a s í t á s a

a STANAG 2034 (7. kiadás) bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, a Magyar
Honvédség belsõ szabályozó tevékenységrõl szóló
15/2012. (II. 24.) HM utasítás alapján – figyelemmel az
egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO
egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és végrehaj-
tásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasításban
foglaltakra – a STANAG 2034 (7. kiadás) bevezetésérõl az
alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. Ez a szakutasítás bevezeti a NATO egységesítési
egyezmény elfogadásáról és bevezetésérõl, valamint a
Mûveleti Témafelelõs-témakezelõ Jegyzék módosításáról
szóló 2/2012. (HK 2.) szakutasításban elfogadott, a NATO
által kihirdetett és hatályos STANAG 2034 NATO Stan-
dard Procedures Fro Mutual Logistic Assistance NATO
egységesítési egyezményt.

2. A bevezetés eredeti angol nyelven történik.
3. Az egységesítési egyezmény az intraneten elérhetõ

MH Központi Doktrinális Adatbázisban kerül közzété-
telre.

4. Ez a szakutasítás a közzététel napján lép hatályba.

Frigyer László mk. vezérõrnagy s. k.,
logisztikai csoportfõnök

A Magyar Honvédség
Vezetési és Doktrinális Központ parancsnokának

136/2012. (HK 5.) MH VDK
s z a k u t a s í t á s a

a STANAG 2437 AJOD (7. kiadás) bevezetésérõl

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 19/2007 (HK 20.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az egysé-
gesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egy-
ségesítési dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtá-

sáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra
– a STANAG 2437 AJOD (7. kiadás) bevezetésérõl az
alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. Ez az intézkedés bevezeti a Honvéd Vezérkar fõnök
helyettesének 5/2010 (VI.10) HM HVKFH közleményé-
ben elfogadott, a NATO NSA által kihirdetett és hatályos
STANAG 2437 AJOD (EDITION 7) – ALLIED JOINT
DOCTRINE – AJP-01(D) címen kiadott NATO egysége-
sítési egyezményt.

2. A bevezetés módja az „ALLIED JOINT DOCT-
RINE” címû dokumentum eredeti formában, teljes terjede-
lemben, angol nyelven, elektronikus módon, a jelen intéz-
kedés hatálybalépésének napján történõ kiadása.

3. Az egységesítési egyezmény az intraneten elérhetõ
MH Központi Doktrinális Adatbázisban kerül közzété-
telre.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

A távollévõ parancsnok helyett:
Tamási Béla mk. ezredes s. k.,

törzsfõnök

A Magyar Honvédség
Vezetési és Doktrinális Központ parancsnokának

138/2012. (HK 5.) MH VDK
s z a k u t a s í t á s a

a STANAG 2490 AJP-3 (B) (3. kiadás) bevezetésérõl

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 19/2007 (HK 20.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az egysé-
gesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egy-
ségesítési dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtá-
sáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltak-
ra – a STANAG 2490 AJP-3 (B) (3. kiadás) bevezetésérõl
az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. Ez az intézkedés bevezeti a Honvéd Vezérkar fõnök
helyettesének 6/2010. (VII. 17.) HM HVKFH közlemé-
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nyében elfogadott, a NATO NSA által kihirdetett és hatá-
lyos STANAG 2490 (EDITION 3) – ALLIED JOINT
DOCTRINE FOR THE CONDUCT OF OPERA-
TIONS – AJP-3 (B) címen kiadott NATO egységesítési
egyezményt.

2. A bevezetés módja az „ALLIED JOINT DOCTRINE
FOR THE CONDUCT OF OPERATIONS – AJP-3 (B)”
címû dokumentum eredeti formában, teljes terjedelemben,
angol nyelven, elektronikus módon, a jelen intézkedés ha-
tálybalépésének napján történõ kiadása.

3. Az egységesítési egyezmény az intraneten elérhetõ
MH Központi Doktrinális Adatbázisban kerül közzété-
telre.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

A távollévõ parancsnok helyett:
Tamási Béla mk. ezredes s. k.,

törzsfõnök

A Magyar Honvédség
Vezetési és Doktrinális Központ parancsnokának

139/2012. (HK 5.) MH VDK
s z a k u t a s í t á s a

a STANAG 7186 AAP-42 (1. kiadás) bevezetésérõl

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 19/2007 (HK 20.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az egysé-
gesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egy-
ségesítési dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtá-
sáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltak-
ra – a STANAG 7186 AAP – 42 (1. kiadás) bevezetésérõl
az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. Ez az intézkedés bevezeti a Honvéd Vezérkar fõnök
helyettesének 25/2007. (HK 11.) HM HVKFH közlemé-
nyében elfogadott, a NATO NSA által kihirdetett és hatá-
lyos STANAG 7186 (EDITION 1) – NATO STANDAR-
DIZATION GLOSSARY – AAP-42 címen kiadott
NATO egységesítési egyezményt.

2. A bevezetés módja az „NATO STANDARDIZA-
TION GLOSSARY – AAP-42” címû dokumentum eredeti
formában, teljes terjedelemben, angol nyelven, elektro-
nikus módon, a jelen intézkedés hatálybalépésének napján
történõ kiadása.

3. Az egységesítési egyezmény az intraneten elérhetõ
MH Központi Doktrinális Adatbázisban kerül közzété-
telre.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

A távollévõ parancsnok helyett:
Tamási Béla mk. ezredes s. k.,

törzsfõnök

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

74/2012. (HK 5.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 3970 ASP 4. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STA-
NAG 3970 ASP (4. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban MH
ÖHP), illetve az alárendeltségébe tartozó légierõ haderõ-
nem katonai szervezetei személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 2011.
HK 6. HVKFH közleményében fenntartás nélkül elfoga-
dott, valamint a NATO egységesítési egyezmények elfo-
gadásáról és hazai alkalmazásába vételérõl szóló 17/2012.
(HK 3.) HVKFH szakutasításában hatályba léptetett STA-
NAG 3970 ASP (EDITION 4) – CONTENT AND FOR-
MAT OF FLIGHT INFORMATION PUBLICATION
(FLIP) TERMINAL HIGH/LOW INSTRUMENT
APPROACH PROCEDURES, INSTRUMENT DE-
PARTURE PROCEDURES, AND AERODROME
DIAGRAMS/LAYOUTS címen kiadott NATO egysége-
sítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény meghatározza a légiköz-
lekedésben alkalmazott mûszeres megközelítési térképek,
mûszeres indulási térképek, valamint repülõtér diagramok
formátumát, adattartalmát. A kiadványban foglaltakat az
érintett személyi állomány a beosztása ellátásához szüksé-
ges mértékben ismerje meg és alkalmazza.
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4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
visszavonásig hatályos.

5. Ezen intézkedés hatályba lépésével egyidejûleg a
STANAG 3970 3. kiadás alkalmazásáról szóló 370/2008.
MH ÖHP intézkedést hatályon kívül helyezem.

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

75/2012. (HK 5.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 7199 ASP 2. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STA-
NAG 7199 ASP (2. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban MH
ÖHP), illetve az alárendeltségébe tartozó légierõ haderõ-
nem katonai szervezetei személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 3/2010.
(HK 6.) HVKFH közleményében fenntartással elfogadott,
valamint a NATO egységesítési egyezmények elfogadásá-
ról és hazai alkalmazásába vételérõl szóló 17/2012.
(HK 3.) HVKFH szakutasításában hatályba léptetett STA-
NAG 7199 ASP (EDITION 2) – NATO SUPPLEMENT
TO ICAO DOC 8168 VOLUME I – FLIGHT PROCE-
DURES – AFPP-1(A) címen kiadott NATO egységesítési
egyezményt.

3. Fenntartás: A Magyar Honvédség repülési eljárásai
az ICAO Doc. 8168 Vol. II-nek (Construction of Visual
and Instrument Flight Procedures/Vizuális és mûszeres re-
pülési eljárások tervezése) megfelelõen vannak kidolgoz-
va. A fel és leszállási minimumok meghatározásánál jelen
dokumentum – a NATO STANAG 3759-cel együtt – út-
mutatóként használható.

4. Az egységesítési egyezmény célja, hogy áttekintést
adjon a légijármû vezetõknek, hogy milyen paraméterek

figyelembevételével kerülnek megtervezésre a különbözõ
érkezési, megközelítési, indulási eljárások. A kiadvány-
ban foglaltakat az érintett személyi állomány a beosztása
ellátásához szükséges mértékben ismerje meg és alkal-
mazza.

5. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
visszavonásig hatályos.

6. Ezen intézkedés hatályba lépésével egyidejûleg a
333/2009. (HK 16.) MH ÖHP intézkedés 2. b) pontját – a
STANAG 7199 ASP 1. kiadás alkalmazásáról – hatályon
kívül helyezem.

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

88/2012. (HK 5.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

belsõ rendelkezés hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. A NATO Egységesítési Ügynökség 2012. január
31-én törölte a STANAG 2367 CBRN (EDITION 6) –
NATO GLOSSARY OF CBRN TERMS AND DEFI-
NITIONS – AAP-21(B) NATO egységesítési dokumen-
tumot.

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság
parancsnokának 191/2010. (HK 10.) a STANAG 2367
CBRN 6. kiadás végrehajtására, valamint az „ABV
VÉDELMI TERMINOLÓGIA ÉS DEFINÍCIÓK –
AAP-21 (B)” kiadására vonatkozó MH ÖHP intézkedést
hatályon kívül helyezem.

2. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
az azt követõ napon hatályát veszti.

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

100/2012. (HK 5.) MH ÖHP
i n t é z k e d é s e

a STANAG 4373 3. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STA-
NAG 4373 (3. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének NATO
egységesítési egyezmények elfogadásáról szóló közlemé-
nyével (HÉ 2011. 56.) fenntartás nélkül elfogadott és ha-
tályba léptetett STANAG 4373 (EDITION 3) – THE
NATO MASTER NAVIGATION PLAN – (ANP-1(C))
címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény egy meghatározó tám-
pontot ad a nemzeti navigációs rendszerek kialakításához
és használatához. A kapcsolódó (ANP-1(C)) kiadvány
3. fejezetének A-Q mellékletei tartalmazzák a 3 éves
perióduson túlnyomó nemzeti navigációs tervezeteket.
A rendszerek pontosságára vonatkozó alapadatok a kiad-
vány 6. fejezetének A-Q mellékleteiben rögzítettek.

4. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba és
visszavonásig hatályos.

Domján László vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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SZERVEZETI HÍREK

A honvédelmi miniszter
489-7/2012. nyt. számú

k ö r l e v e l e

Tárgy: a honvédelmi tárca 2013–2016. évekre vonatko-
zó rövid távú tervének kidolgozása

Tisztelt Fõosztályvezetõ, Csoportfõnök, Parancsnok,
Fõigazgató, Igazgató, Irodavezetõ, Tábori Püspök,
Vezetõ Tábori Rabbi, Osztályvezetõ Úr/Asszony!

1. A honvédelmi tárca 2013–2016. évekre vonatkozó
rövid távú tervének kidolgozása során a következõk sze-
rint kell eljárni.

2. A körlevél alkalmazásában:
a) Feladattervezõ szervezet: azon szervezet, amely fele-

lõs az illetékességébe tartozó feladatok megtervezéséért,
illetve az azokhoz rendelt erõforrások tervezésének és fel-
használásának szakmai irányításáért. Az egyes feladatok
tervezõi illetékességét a feladatcsoportok jegyzéke hatá-
rozza meg.

b) Erõforrás-tervezõ szervezet: azon szervezet, amely a
feladattervezõ szervezet szakmai irányítása mellett végzi
az erõforrás-tervezéssel kapcsolatos feladatokat. Az egyes
feladatok tervezõi illetékességét a HM Gazdasági Ter-
vezési és Szabályozási Fõosztály (a továbbiakban: HM
GTSZF) határozza meg.

c) Szakmai követelménytámasztó szervezet: azon szer-
vezet, amely az általa felügyelt szakterület vonatkozásá-
ban a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatban és egyéb
közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározottak
szerint szakmai irányítási feladatot lát el.

d) Feladattervezés: a honvédelmi szervezetek stratégiai
célok elérését biztosító tervidõszaki feladatainak teljes
körû, pontos felmérése és részletes meghatározása.

e) Forrásszükséglet: azon pénzeszközök összessége,
melyek a honvédelmi szervezet feladatainak maradéktalan
végrehajtását biztosítják.

f) Determinált tételek: a szerzõdéses kötelezettségválla-
lással terhelt feladatok, a törvényi és nemzetközi kötele-
zettségek, az alapvetõ mûködõképesség fenntartásához,
valamint a miniszteri döntésekbõl eredõ kötelezõ jellegû
feladatok végrehajtásához szükséges keretek. Nem tarto-
zik a determinált tételek közé az a feladat amelyre, akár
több évre szóló keretszerzõdés, keret-megállapodás került
megkötésre, viszont annak feltöltésére a tárca nem vállalt
kötelezettséget.

g) Feladatcsoportok jegyzéke: a rövid távú terv és a for-
ráskorlátok nélküli feladatterv, valamint a beszámoló je-
lentés struktúráját meghatározó, a honvédelmi tárca terv-
idõszaki feladatait átfogó tárca szintû dokumentum, me-

lyet a HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a továbbiakban:
HM VTF) ad ki a tervezési idõszakra vonatkozóan.

h) Forráskorlátok nélküli feladatterv: a tervidõszak
összes feladatát és azok forrásszükségletét tartalmazó ter-
vezési okmány, amely alapot biztosít a tárca összesített
tervidõszaki forrásszükségletének meghatározásához.

i) Kockázatelemzési jelentés: a szakterületek a tervidõ-
szakban forrásokkal nem alátámasztható feladatainak,
részfeladatainak leírását, azok csökkentett tartalommal
történõ végrehajtásának, halasztásának, törlésének követ-
kezményeit, kockázatelemzését, valamint megvalósítható-
sági változatokat, illetve megoldási javaslatokat tartalma-
zó tervezési dokumentum.

j) Beszámoló jelentés: a jelentés tartalmazza a rövid
távú tervben szereplõ, forrásokkal alátámasztott, de a terv-
idõszak elsõ évében végre nem hajtott feladatok leírását, a
feladatra tervezett forrás felhasználását, valamint a tervtõl
történõ eltérés indoklását és az azt megalapozó döntést.

Tervezési alapok

3. A rövid távú terv összeállításának célja:
a) a tárca részére a jogszabályokban és közjogi szerve-

zetszabályzó eszközökben meghatározott, illetve a tárca
felsõ szintû vezetésének döntéseibõl eredõ kötelezõ jelle-
gû, a tervidõszakban forráskorlátokon belül végrehajtható
feladatok megtervezése;

b) a honvédelmi tárca 2013–2022. évekre vonatkozó
hosszú távú stratégiai terve, tervidõszaki feladatai végre-
hajtásának megtervezése;

c) tervezési alap-információk és összhang biztosítása a
tárca származtatott terveihez, így a Honvédelmi Miniszté-
rium éves munkatervének, a HM fejezet költségvetési ja-
vaslatának, az éves beszerzési tervnek, valamint az elemi
költségvetéseknek a kidolgozásához.

4. A tervezési idõszakban tervezhetõ források elosztásá-
nak tárca szintû fontossági sorrendje, a Miniszteri Irányel-
vek a védelmi tervezéshez (2013–2022.) címû dokumen-
tum szerint az alábbi:

a) az illetmény és illetmény jellegû juttatások, valamint
azok járulékainak maradéktalan tervesítése;

b) a logisztikai, kiképzési, infrastrukturális és a fejezeti
kezelésû feladatok, így különösen a felülrõl nyitott elõ-
irányzatok és a nemzetközi tagságainkkal kapcsolatos ki-
adások tervezése során – a takarékos gazdálkodás szigorú
szem elõtt tartásával – az alapvetõ mûködés-fenntartási
feltételek biztosítása, a gazdálkodást nehezítõ „örökölt
mûködési hiányok” ütemezett megszüntetése;

c) a nemzetközi szerepvállalásból eredõ kötelezettségek
teljesítése;
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d) a hadfelszerelési, az infrastrukturális és az egyéb fej-
lesztések megvalósítása;

e) a fejezeti kezelésû elõirányzatok egyéb feladatai.

5. (1) A rövid távú terv a tervidõszak feladatait bemuta-
tó szöveges részbõl és összegzett erõforrástáblából áll,
melynek mellékletét képezi az adatbázis formátumú Rész-
letes Erõforrásterv (a továbbiakban: RET).

(2) A rövid távú tervezés folyamatában készül el a koc-
kázatelemzési jelentés, amely alapot biztosít a fejezet költ-
ségvetési támogatásával kapcsolatos tárcaközi egyezteté-
sekhez.

(3) A HM tárca rövid távú tervét a honvédelmi minisz-
ter, a honvédelmi szervezetek abból származtatott terveit
az illetékes szolgálati elöljáró, hivatali felettes hagyja
jóvá.

A rövid távú terv kidolgozásának folyamata,
feladatai

6. (1) A rövid távú terv összeállítása három fázisban tör-
ténik. Az elsõ fázisban a feladattervezõ szervezetek forrás-
korlát nélküli tervezést hajtanak végre, melynek során ki-
dolgozzák a tervidõszakban végrehajtásra tervezett felada-
tokat tartalmazó – a feladatcsoportok jegyzéke szerint
összeállított – forráskorlátok nélküli feladatterveiket, va-
lamint meghatározzák a feladatok teljes, és azon belül a
determinált forrásszükségleteit, illetve azok fontossági
sorrendjét.

(2) A feladattervezõ szervezetek a forráskorlátok nélkü-
li feladattervük összeállítása során a szervezet létrehozásá-
ról rendelkezõ jogszabályban és az alapító okiratban an-
nak szakmai alapfeladataként meghatározott, illetve a tár-
ca felsõ szintû vezetésének döntéseibõl eredõ kötelezõ jel-
legû, valamint a korábbi idõszakról halasztott feladatokat
veszik alapul. Ezek alapján meghatározzák a tervidõszak-
ban végrehajtásra tervezett feladataikat, leírják azok
tartalmát, a végrehajtás ütemezését, valamint indokolják
azok szükségességét

(3) A HM védelemgazdaságért felelõs helyettes állam-
titkára (a továbbiakban: HM VGHÁT), a HM védelempo-
litikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtit-
kára (a továbbiakban: HM VPVTHÁT), a Honvéd Vezér-
kar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) és az elõzõek aláren-
deltségébe nem tartozó tervezõ szervezetek vezetõi a tárca
szintû prioritásokkal összhangban – annak fõ területein
belül –szakterületük vonatkozásában fontossági sorrendet
állíttatnak össze, melynek a HM VTF részére történõ meg-
küldésére intézkednek. A szakterületi fontossági sorrend
összeállítása során a feladattervezõ és az erõforrás-tervezõ
szervezetek szükség szerint egyeztetnek. Ezt követõen a
feladattervezõ szervezetek a tervezett források feladatok-
hoz történõ rendelése érdekében – a tárca szintû prioritá-
sok, valamint a szakterületi fontossági sorrend figyelem-

bevételével – a szakterületek sajátosságainak megfelelõen
priorizálják a végrehajtásra tervezett feladataikat.

7. (1) A rövid távú tervezés második fázisában a HM
GTSZF, a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiak-
ban: NGM) által kiadásra kerülõ, a tervidõszakra vonatko-
zó gazdaságpolitikai elképzelésen alapuló költségvetési
irányelvek, a fejezet tervezett támogatási fõösszege, vala-
mint a tárca prioritásainak figyelembevételével – a tervezõ
szervezetekkel egyeztetve – elkészíti a tervezett erõforrás
kereteket tartalmazó elsõdleges forrásallokációt (a továb-
biakban: EFA), amelyet a HM Védelmi Tervezõ Bizottság
(a továbbiakban: HM VTB) állásfoglalásával a HM
VGHÁT jóváhagyásra felterjeszt a honvédelmi miniszter-
nek. Amennyiben a fejezet tervezett támogatási fõösszege
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. §
(1) bekezdésében rögzített határidõig nem áll rendelkezés-
re, úgy a HM GTSZF a 2013–2022. közötti idõszakra vo-
natkozó Elsõdleges Forrásallokációban jóváhagyott terv-
idõszaki forrásprognózist veszi figyelembe az EFA össze-
állításánál. A jóváhagyott EFA alapján a HM GTSZF
megküldi az elsõdleges keretszámokat az erõforrás-terve-
zõ szervezeteknek, melyek a feladattervezõ szervezetek-
kel együttmûködve nagybani tervezést folytatnak.

(2) A feladattervezõ szervezetek az erõforrás-tervezõ
szervezetekkel együttmûködve a forráskorlátok nélküli
feladattervben szereplõ feladatok erõforrás-szükségleteit
összevetik a részükre biztosított keretekkel és kimutatják a
különbséget. A feladattervezõ szervezetek – az erõfor-
rás-tervezõ szervezetekkel együttmûködve – a kiadott ke-
retek tükrében áttekintik a determinált feladataikat, vala-
mint azt, hogy ezek halasztása milyen jogi, illetve kato-
nai-szakmai következményekkel járhat.

(3) A fontossági sorrend figyelembevételével a feladat-
tervezõ szervezetek meghatározzák azokat a tervidõszaki
feladatokat, melyekhez a HM GTSZF által kiadott keret-
számok ismeretében forrásokat rendelnek. A források op-
timális elosztásának biztosításához, valamint a tervidõsza-
ki célok teljesülése érdekében, a feladattervezõ szerveze-
tek egyeztetnek az erõforrás-tervezõ szervezetekkel. Ezek
eredményét, mely tartalmazza az adott szervezet tervidõ-
szaki teljes, és azon belül a determinált forrásszükségletét
is, az erõforrás-tervezõ szervezetek átvezetik a nagybani
erõforrás-tervezõ tábláikba.

(4) A HM GTSZF az erõforrás-tervezõ szervezetek
nagybani erõforrás-tervezõ táblázatai alapján összeállítja a
tárca Nagybani Erõforrás Terv (a továbbiakban: NET) ter-
vezetét, mely bemutatja a tárca tervidõszaki teljes, és azon
belül a determinált forrásszükségletét is.

(5) A feladattervezõ szervezetek meghatározzák az erõ-
forráskorlátok miatt forrásokkal nem alátámasztható fel-
adatok, részfeladatok csökkentett tartalommal történõ
végrehajtásának, halasztásának, törlésének következmé-
nyeit, elemzik azok kockázatait, megvalósíthatósági válto-
zatokat, illetve megoldási javaslatokat dolgoznak ki a ter-
vezett erõforrás kereteken belül.
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(6) A tárca szintû fontossági sorrend érvényesítése érde-
kében a felsõszintû döntést igénylõ kérdésekrõl egyezte-
tésre – HM VTB ülésre – kerül sor. A HM VTB ülés elõké-
szítése érdekében a feladattervezõ szervezetek kockázat-
elemzési jelentést készítenek. A HM VGHÁT, a HM
VPVTHÁT és a HVKF az alárendeltségükbe tartozó szer-
vezetek felé intézkednek a – vertikálisan és horizontálisan
egyeztetett – kockázatelemzési jelentés elkészítésére.
A HM VTB a felsõ szintû döntést igénylõ kérdésekben – a
forráshiányos feladatok fontossági sorrendjét tartalmazó
dokumentummal együtt – állásfoglalást alakít ki, melyet a
HM VTF terjeszt fel a honvédelmi miniszternek. A felsõ
szintû egyeztetés eredményeit a NET, valamint a kocká-
zatelemzési jelentés rögzíti.

(7) A HM GTSZF összeveti a NET összeállítása során
alkalmazott forrásprognózist az NGM által biztosított feje-
zeti keretszámokkal. Eltérés esetén – a korábbi HM VTB
állásfoglalás figyelembevételével – javaslatot tesz a NET
módosítására, amelyet a HM VGHÁT jóváhagyásra felter-
jeszt a honvédelmi miniszternek. A jóváhagyott NET alap-
ján a HM GTSZF összeállítja a HM fejezet költségvetési
javaslatát.

8. (1) A harmadik fázisban a feladattervezõ szervezetek
az erõforrás-tervezõ szervezetekkel együttmûködve, a
részletes erõforrás-tervezõ táblázatokban biztosított kere-
tek figyelembevételével, a forráskorlát nélküli feladatter-
veik alapján – a tervidõszak elsõ évére részletesen, a to-
vábbi évekre nagyléptékben – kidolgozzák a végrehajtan-
dó feladataik tartalmát, valamint az erõforrás-tervezõ szer-
vezetek elkészítik a Részletes Erõforrásterveiket, továbbá
pontosítják a teljes, és azon belül a determinált szükségle-
teiket.

(2) A HM VTF a tervezõ szervezetek bedolgozásai alap-
ján összeállítja a rövid távú terv tervezetét. A terv részét
képezi a HM GTSZF által összeállított, a részletes erõfor-
rás-tervezés adatain alapuló összegzett erõforrás tábla,
amely a feladatcsoportok jegyzékének struktúrájában, az
egyes feladatok végrehajtásához elõirányzott erõforrás ke-
reteket, azok szükségleteit valamint a hiányt tartalmazza.

(3) A HM GTSZF tervezési adatbázist állít össze az erõ-
forrás-tervezõ szervezetek részletes erõforrás-tervezõ táb-
lázatainak adataiból.

(4) A honvédelmi tárca céljainak elérése és feladatainak
megvalósulása nyomon követhetõségének érdekében a
feladattervezõ szervezetek, a tervidõszak elsõ évét követõ-
en beszámoló jelentést készítenek. A HM VGHÁT, a HM
VPVTHÁT és a HVKF az alárendeltségükbe tartozó szer-
vezetek felé intézkednek a – vertikálisan és horizontálisan
egyeztetett – beszámoló jelentés elkészítésére. A beszá-
moló jelentés – a feladatcsoportok jegyzékének struktúrá-
jában – tartalmazza a rövid távú tervben szereplõ, forrá-
sokkal alátámasztott, de a tervidõszak elsõ évében csak
részben végrehajtott, vagy végre nem hajtott feladatok le-
írását, a feladatról átcsoportosított forrás felhasználását,

valamint a tervtõl történõ eltérés indoklását és az azt meg-
alapozó döntést.

9. (1) A rövid távú tervezés folyamatában – tárca szinten
– a feladattervezést a HM VTF, az erõforrás-tervezést a
HM GTSZF koordinálja.

(2) A feladattervezõ szervezetek a feladattervezéssel
kapcsolatos dokumentumokat a HM VTF-re, az erõfor-
rás-tervezõ szervezetek erõforrásterveiket a HM GTSZF-
re küldik meg.

(3) A feladattervezõ és erõforrás-tervezõ szervezetek a
rövid távú tervezés folyamatában egyeztetnek a szakmai
követelménytámasztó, és szükség szerint egyéb, érintett
szervezetekkel.

(4) A Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban: HVKF)
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek feladatterve-
zéssel kapcsolatos dokumentumaikat a HVK Haderõterve-
zési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HTCSF) ré-
szére terjesztik fel. A dokumentumokat a HVK HTCSF,
a HVKF jóváhagyásával a 7. (2) bekezdése alapján meg-
küldi a HM VTF részére.

(5) A 89/2011. HM utasítással összhangban a HVKF
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek az erõforrás-
terveiket a HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a további-
akban: HVK LOGCSF) részére terjesztik fel. A HVK
LOGCSF az erõforrástervek felülvizsgálatát követõen
megküldi a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a to-
vábbiakban: HM FHH) részére. A HM FHH összeállítja
a HM fejezet integrált logisztikai erõforrás tervét és a
7. (2) bekezdése alapján megküldi a HM GTSZF részére.

A rövid távú terv kidolgozásának ütemezése

10. (1) A HM VTF a feladattervezõ szervezetek részére
tervezõi értekezletet tart, ahol pontosítja a tervezés mene-
tét és ütemezését.

(2) A feladattervezõ szervezetek forráskorlátok nélküli
feladatterveiket 2012. március 9-ig küldik meg a HM
VTF-re.

(3) A HM VGHÁT, a HM VPVTHÁT, a HVKF és az
elõzõek alárendeltségébe nem tartozó tervezõ szervezetek
a tárca-szintû prioritásokkal összhangban – annak fõ terü-
letein belül – szakterületi fontossági sorrendet állíttatnak
össze, amelynek 2012. március 28-ig HM VTF-re, illetve
tájékoztatásul a HM GTSZF-re történõ megküldésére in-
tézkednek.

(4) A HM GTSZF elkészíti az EFA-t, amelyet 2012. áp-
rilis 5-ig a HM VTB elé terjeszt. Ezt követõen a forrásallo-
kációt – a HM VTB állásfoglalásával – a HM VGHÁT jó-
váhagyásra felterjeszti a honvédelmi miniszternek.

(5) A HM GTSZF az erõforrás-tervezõ szervezetek ré-
szére tervezõi értekezletet tart a tervezés következõ fázisá-
ban végrehajtandó feladatokról.

(6) A NET tervezetek összeállítása érdekében, a HM
GTSZF – a jóváhagyott EFA alapján – 2012. április 11-ig
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kiadja az erõforráskereteket és a nagybani erõforrás-terve-
zõ táblázatokat az erõforrás-tervezõ szervezetek részére.

(7) Az erõforrás-tervezõ szervezetek a feladataik teljes
– kiadott keretszámokon belül végrehajtható feladatok for-
rásszükségletére és kereten felüli igényekre bontott – for-
rásszükségletét, valamint a determinált forrásszükségletet
tartalmazó nagybani tervezõ táblázataikat (NET tervezete-
iket) a feladattervezõ szervezetekkel egyeztetett szöveges
indoklással 2012. április 27-ig megküldik a HM GTSZF
részére.

(8) A feladattervezõ szervezetek a forráskorlátok közöt-
ti tervezés során, a felsõ szintû döntést igénylõ kérdésekrõl
kockázatelemzési jelentést készítenek. A HM VGHÁT, a
HM VPVT HÁT és a HVKF az alárendeltségükbe tartozó
szervezetek felé intézkednek a – vertikálisan és horizontá-
lisan egyeztetett – kockázatelemzési jelentés elkészítésére.
A jelentéseket 2012. április 30-ig, a HM VTF részére meg-
küldik.

(9) A HM VTF a kockázatelemzési jelentést, a HM
GTSZF a tárca NET tervezetét a HM VTB elé terjeszti.
A HM VTB ülésen a forráskorlátokból adódó és az egyes
szakterületeken jelentkezõ döntést igénylõ kérdések – a
döntéshez szükséges javaslatokkal és megvalósíthatósági
változatokkal együtt – kerülnek elõterjesztésre.

(10) A HM GTSZF – szükség szerint pontosítja a HM
tárca NET-jét és annak felsõszintû jóváhagyását követõen
– a honvédelmi miniszter által meghatározott eljárás sze-
rint, a tervezõ szervezetek adatszolgáltatása alapján össze-
állítja a tárca költségvetési javaslatát, melyet a HM
VGHÁT jóváhagyásra felterjeszt a honvédelmi miniszter-
nek.

(11) A HM GTSZF az Országgyûlésnek beterjesztett
költségvetési törvényjavaslat alapján, szükség szerint pon-
tosítja a NET-et, majd a részletes erõforrás-tervezés céljá-
ból 2012. október 8-ig megküldi a tervezési keretszámokat
az erõforrás-tervezõ szervezetek részére.

(12) A feladattervezõ szervezetek kidolgozzák a rövid
távú terv feladatcsoportjainak tartalmát és 2012. október
31-ig megküldik a HM VTF-re.

(13) Az erõforrás-tervezõ szervezetek a kitöltött részle-
tes erõforrás-tervezõ táblázatokat 2012. október 31-ig
megküldik a HM GTSZF részére. A HM GTSZF az adat-
szolgáltatások alapján összeállítja az adatbázis formátumú
RET-et.

(14) A HM GTSZF a 8. pont (2) bekezdése szerint
összeállított összegzett erõforrás táblát 2012. november
23-ig megküldi a HM VTF-re.

(15) A HM VTB állásfoglalásával a HM VTF 2012. no-
vember 30-ig összeállítja a rövid távú tervet, amelyet a
HM VPVTHÁT jóváhagyásra felterjeszt a honvédelmi mi-
niszternek.

(16) A HM VTF a jóváhagyott rövid távú tervet elektro-
nikus adathordozón 2012. december 21-ig megküldi a fel-
adat- és erõforrás tervezõ szervezeteknek, amely szerveze-
tek azt a tervezési- és utaltsági rend szerint az alárendelt
szervezeteik részére kivonatolt formában továbbküldik.

(17) A 2013. évre vonatkozó költségvetési törvény elfo-
gadását követõen a HM GTSZF az erõforrás-tervezõ szer-
vezetek bevonásával szükség szerint pontosítja a RET-et.

(18) A tervezõ szervezetek a 8. pont (4) bekezdésével
összhangban 2014. február 15-ig megküldik a beszámoló
jelentéseiket a HM VTF-re.

(19) A HM VTF 2014. március 31-ig jelentést készít a
honvédelmi miniszternek a rövid távú tervben tervesített
feladatok 2013. évi megvalósításának helyzetérõl.

Budapest, 2012. március 27.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát

A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Köz el 15 000 szó cikk-
ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt, ma gya ráz za a fo-
ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az euró pai jog, va la mint a nem zet kö zi jog ál tal hasz nált
fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az egyes jog ága kon be lül is, egy más tól
el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság, el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame-
lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma-
gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi könyv,
ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 1400 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren -
del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 1400 Ft áfával) .................  példányban, és kér jük, juttassák
el az aláb bi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .......................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ......................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na-
pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

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 zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás

558 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



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
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1500 fo rint áfával) .................................. példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


