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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
4/2012. (IV. 5.) HM

rendelete
a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási

támogatásokról szóló
19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjá-
ban, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény 287. § (2) bekezdés f) pont fa)–fc) alpontjában, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, valamint (7) be-
kezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, 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. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben el-
járva a következõket

rendelem el:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási tá-
mogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) E rendelet állapítja meg a Magyar Honvédség hivatá-
sos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 126. §-ában
meghatározott lakhatási támogatásokra – beleértve a lakások
és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonat-
kozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Lakástörvény) hatálya alá tartozó lakások
és személygépkocsi-tároló helyiségek (állóhelyek) bérletére
és elidegenítésére – vonatkozó szabályoknak a honvédele-
mért felelõs miniszter által vezetett minisztériumban (a to-
vábbiakban: HM), továbbá a honvédelemért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe, valamint közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeteknél, továbbá a Magyar Honvédség kato-
nai szervezeteinél (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerv)
történõ alkalmazását.”

2. §

(1) Az R. 3. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(9) Az e rendeletben meghatározott
a) HM központi lakásgazdálkodási szerv;

b) lakáscélú támogatási szerv;
c) helyi lakásgazdálkodási szerv;
d) fõvárosi helyi lakásgazdálkodási szerv;
e) HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv
feladatait ellátó honvédelmi szerveket a lakhatási támo-

gatásokkal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló HM uta-
sítás határozza meg.”

(2) Az R. 3. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A szolgálati járandóságban részesülõ személyekre

a szolgálati nyugállományú katonákra vonatkozó szabá-
lyokat kell alkalmazni.”

3. §

Az R. 5. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(HM rendelkezésû lakásra jogosult)
„d) az állomány hõsi halottá nyilvánított tagjának özve-

gye és a c) pont szerinti feltételeknek megfelelõ élettársa,
ezek hiányában a hõsi halott saját háztartásában eltartott
gyermeke.”

4. §

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

„(3) A lakás karbantartási költségtérítés mértéke nem
haladhatja meg a visszaadott lakásra az e rendelet szerint
megállapítható részleges felújítási átalány összegének
50%-át, de legfeljebb a 150 ezer forintot.”

5. §

Az R. 62. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) Ha a lakásbérlet megszüntetésekor a felek pénzbeli
térítésben is megállapodtak, a szerzõdéshez a HM köz-
ponti lakásgazdálkodási szerv jóváhagyása is szükséges.
A pénzbeli térítés kifizetésérõl a megállapodás jóváhagyá-
sát követõen a lakáscélú támogatási szerv gondoskodik.”

6. §

Az R. 64. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„64. § (1) A térítés mértékének alapja a lakásra vagy la-
kásokra a 81. § (1) bekezdése alapján kiszámított lakbér-
nek megfelelõ összeg vagy összegek különbözete.
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(2) A kiürítési térítés a lakbér egy évre kiszámított
összegének

a) helyi lakásgazdálkodási szerv székhelye szerinti tele-
pülésen a negyvenötszöröse,

b) más helységben – a (4) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – a harmincegyszerese.

(3) A cseretérítés a két lakás egy évre kiszámított lakbé-
reinek különbözetét képezõ összegnek

a) helyi lakásgazdálkodási szerv székhelye szerinti tele-
pülésen a harminchatszorosa,

b) más helységben – a (4) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – a huszonhétszerese.

(4) A térítés mértékének megállapítása során a (2) bekez-
dés a) pontját és a (3) bekezdés a) pontját kell alkalmazni a
fõvárosi helyi lakásgazdálkodási szervhez az 1. melléklet-
ben utalt Budaörs és Budakeszi települések vonatkozásá-
ban is.”

7. §

Az R. 65. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A 30. § (1) bekezdés vagy a 31. § (1) bekezdés szerinti
feltétel bekövetkezéséig szóló lakásbérlet megszüntetése-
kor a kiürítési térítésben akkor lehet megállapodni, ha
a bérlõ]

„b) a lakást legalább öt éve folyamatosan bérli.”

8. §

Az R. 75. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A megállapodáshoz a HM központi lakásgazdálko-
dási szerv jóváhagyása szükséges. A térítés kifizetésérõl a
megállapodás jóváhagyását és a lakás kiürítésének igazo-
lását követõen a lakáscélú támogatási szerv gondoskodik.”

9. §

(1) Az R. 106. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(1) Az állami tulajdonú, HM rendelkezésû személy-
gépkocsi-tároló helyiség havi – általános forgalmi adó nél-
küli – bérleti díja 200 Ft/m2.

(2) Az állóhely havi – általános forgalmi adó nélküli –
bérleti díja 100 Ft/m2.

(3) A lakóépülethez tartozó zárt területen lévõ olyan
személygépkocsi várakozó helyet, amelynek hasznosítá-
sára a honvédelmi szerv jogosult, a helyi lakásgazdálko-
dási szerv vezetõje kérelemre, a lakóépületben lévõ lakás
személygépkocsi tároló helyiséggel (állóhellyel) nem ren-
delkezõ bérlõje vagy vele jogszerûen együttlakó hozzátar-
tozója tulajdonában lévõ – lakásonként egy darab – sze-
mélygépkocsi parkolására kijelölheti és kizárólagos hasz-

nálatba adhatja. A várakozó hely havi – általános forgalmi
adó nélküli – használati díja 60 Ft/m2.”

(2) Az R. 106. §-a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti bérleti díj összegét az

épület (gépkocsi tároló helyiség, állóhely) létesítésétõl
(mûszaki átadásától) számított tizedik év végéig 15%-kal
növelni kell.”

10. §

Az R. „A lakásbérleti szerzõdés megkötésével kap-
csolatos feladatok” alcímet megelõzõen a következõ
164/A. §-sal egészül ki:

„164/A. § Az állomány hõsi halottá nyilvánított tagja
hozzátartozójának a honvédelmi szerv bérlõkijelölése
folytán határozatlan idõtartamra bérbe adott önkormány-
zati lakás elidegenítése esetén a lakás bérlõkijelölési jogá-
ról térítésmentesen le kell mondani a tulajdonos önkor-
mányzat javára, feltéve, hogy az elidegenítés a hõsi halott
özvegye, 5. § (1) bekezdés c) pont szerinti feltételeknek
megfelelõ túlélõ élettársa vagy a hõsi halott gyermeke ja-
vára történik.”

11. §

Az R. 171. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A szállóbérlet a honvédelmi szerv állományába tar-
tozó személy és vele elhelyezett hozzátartozója esetében a
168. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogosult hely-
õrségben betöltött beosztásának megszûnéséig, minden
más esetben legfeljebb egy év meghatározott idõtartamra
szólhat.”

12. §

Az R. a következõ 181/A. §-sal egészül ki:
„181/A. § (1) Tulajdoni formától függetlenül – a (2) be-

kezdésben foglaltak figyelembevételével – nyújtható la-
kásvásárlás céljából vissza nem térítendõ juttatás az állo-
mány hõsi halottá nyilvánított tagjának özvegye, vagy az
5. § (1) bekezdés c) pont szerinti feltételeknek megfelelõ
túlélõ élettársa, illetve annak hiányában a hõsi halott saját
háztartásában eltartott gyermeke részére.

(2) Amennyiben a hõsi halott saját háztartásában eltar-
tott gyermeket hagyott hátra, a vissza nem térítendõ jutta-
tás csak akkor nyújtható, ha a lakás tulajdonjogát az eltar-
tott gyermek szerzi meg.

(3) A vissza nem térítendõ juttatás összege a lakás vétel-
árának az igénylõ részére megállapítható személyi jövede-
lemadóval és az egyéni társadalombiztosítási járulékkal
megnövelt összege.

(4) A vissza nem térítendõ juttatás nyújtására e rendelet
sorrendiségi szabályainak mellõzésével kerülhet sor.”
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13. §

Az R. 197. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kölcsönbõl fennálló tartozás 30%-a, mint lakás-

célra nyújtott hitel törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabály alapján elengedett részének minõsülõ kedvez-
mény illeti meg azt a munkáltatói kölcsönben részesülõ
személyt, aki legkésõbb 2012. június 30-ig bejelenti a tar-
tozás egyösszegû, határidõ elõtti kiegyenlítése iránti szán-
dékát. Ez esetben az (1) bekezdésben foglalt feltételt nem
kell alkalmazni. A kérelem benyújtására és elbírálására a
(3)–(4) bekezdés az irányadó azzal, hogy az igazolásban
a kölcsöntartozás határidõ elõtti egyösszegû kifizetésére
– az igazolás kiállításától számított – a 30 napnál hosszabb
jogvesztõ határidõt nem lehet meghatározni.”

14. §

Az R. 199. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„199. § (1) A munkáltatói kölcsön iránt benyújtott ké-

relmeket a lakáscélú támogatási szerv a beérkezés sorrend-
jében, az e célra rendelkezésre álló pénzügyi fedezet figye-
lembevételével bírálja el.

(2) Az (1) bekezdés szerint e célra rendelkezésre álló
pénzügyi fedezet legfeljebb 30%-át a HM Központi La-
kásbizottság javaslatára a honvédelemért felelõs miniszter
egyes helyõrségeket érintõ, a honvédség átalakításával
összefüggõ, vagy más központi lakásgazdálkodási feladat
megvalósítására lakáscélú támogatásra összpontosíthatja,
illetve átcsoportosíthatja.

(3) Amennyiben az igénylés okirati hiányosság miatt ér-
demben nem bírálható el, a lakáscélú támogatási szerv a
kérelmezõt az igénylés nyilvántartásba vételét követõ 30
napon belül hiánypótlásra felhívja. A hiánypótlási határ-
idõ legfeljebb a kérelem nyilvántartásba vételétõl számí-
tott 6 hónap lehet, amelyet a lakáscélú támogatási szerv in-
dokolt esetben, kérelemre egy alkalommal, legfeljebb to-
vábbi 6 hónappal hosszabbíthat meg. A hiánypótlási határ-
idõ további meghosszabbítását – kérelemre, különös mél-
tánylást érdemlõ esetben, a lakáscélú támogatási szerv ja-
vaslatára – a HM központi lakásgazdálkodási szerv veze-
tõje engedélyezheti. A hiánypótlási határidõ összességé-
ben – a hosszabbításokkal együtt – nem haladhatja meg az
igénylés nyilvántartásba vételétõl számított 3 évet.”

15. §

Az R. 224. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„224. § A HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv a

HM rendelkezésû lakások és lakóépülethez tartozó, nem
lakáscélú helyiségek hasznosításával kapcsolatos, e rende-
letben és a lakhatási támogatásokkal összefüggõ feladatok
ellátásáról szóló HM utasításban részére meghatározott
feladatok ellátásával közremûködik a honvédelmi ágazat

lakásgazdálkodásában. E feladatait a HM központi lakás-
gazdálkodási szerv szakmai irányításával, önálló hatáskör-
ben, az ország egészére kiterjedõ illetékességgel látja el.”

16. §

Az R. 226. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(A HM központi lakásgazdálkodási szerv lakásgazdál-
kodási feladatai:)

„d) ellenõrzi a helyi lakásgazdálkodási szervek, vala-
mint a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv lakha-
tástámogatással és lakásgazdálkodással összefüggõ tevé-
kenységét,”

17. §

Az R. 229. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(8) A bizottság alakuló ülésén saját tagjai közül elnö-
köt választ. A titkári teendõk ellátására a helyõrségi lakás-
gazdálkodási elõadót, illetve a keretgazda lakásbizottság-
nál arra alkalmas személyt kell – feladatainak munkaköri
leírásban történõ rögzítésével – kijelölni.”

18. §

(1) Az R. 237. § (4) bekezdés helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A honvédelmi szerv állományába tartozó közszol-
gálati munkavállalót az általa köztisztviselõi, kormány-
tisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszony alapján meg-
szerzett lakhatási támogatás jogfolytonosan megilleti.
A jogviszony változása elõtt, lakhatási támogatás iránt be-
nyújtott és még nem teljesített kérelmét, igénylését pedig
jogfolytonosan kell az állománycsoportjába átsorolni, il-
letve azon belül nyilvántartani.”

(2) Az R. 237. § (8) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(8) Az igényjogosult részére juttatott HM rendelkezé-
sû lakás és személygépkocsi-tároló helyiség honvédelmi
szervvel fennálló kormánytisztviselõi vagy közalkalma-
zotti, továbbá a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló
2010. évi LVIII. törvény hatályba lépése elõtt létesített
köztisztviselõi jogviszony megszûnéséig szóló, bérleti
szerzõdésben kikötött feltételét a munkavállaló esetében a
jogviszonyban beállt változást követõen a honvédelmi
szervvel fennálló munkaviszony megszûnéséig szóló fel-
tételnek kell tekinteni. Az igényjogosult részére jutatott
HM rendelkezésû lakás és személygépkocsi-tároló helyi-
ség honvédelmi szervvel fennálló köztisztviselõi jogvi-
szony megszûnéséig szóló bérleti szerzõdésben kikötött
feltételét, amennyiben a bérlõ honvédelmi szervvel fenn-
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álló köztisztviselõi jogviszonya a kormánytisztviselõk
jogállásáról szóló törvény alapján kormánytisztviselõivé
alakult át, a honvédelmi szervvel fennálló kormánytisztvi-
selõi jogviszony megszûnéséig szóló feltételnek kell te-
kinteni.”

(3) Az R. 237. § (11) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(11) A lakhatási támogatásra való jogosultság, továbbá
a 34. § (1) bekezdés a) pontjában, a 68. § (3) bekezdés
a) pontjában, valamint a 201. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott idõtartam megállapításakor a fennálló jog-
viszony idõtartamába be kell számítani a honvédelmi
szervnél szolgálati, kormánytisztviselõi, köztisztviselõi,
közalkalmazotti, munkavállalói jogviszonyban folyama-
tosan eltöltött idõt.”

19. §

Az R. 242. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A 2010. január 1-jét megelõzõen benyújtott, de ad-
dig nem teljesített vissza nem térítendõ juttatás iránti kére-
lem esetén a 181. § szerinti maximális mérték és a szemé-
lyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adómentesen
juttatható összeg közötti különbözet juttatása helyett – a
188. §-ban és a 189. §-ban foglaltakat meghaladó mérték-
ben – kiegészítõ munkáltatói kölcsön nyújtható, amennyi-
ben azt az igénylõ kéri. Az igénylést benyújtó személyt
2010. január 1-jét követõen – az adójogi változásokra ki-
terjedõ tájékoztatással – 30 napos határidõvel haladéktala-
nul nyilatkoztatni kell arról, hogy a vissza nem térítendõ
juttatás iránti kérelmét változatlan formában fenntartja,
vagy a kiegészítõ munkáltatói kölcsönre tér át. A kérelem
elmulasztását a korábban benyújtott igénylés változatlan
formában történõ fenntartásának kell tekinteni.”

20. §

Az R. a következõ 244/A. §-sal egészül ki:
„244/A. § (1) A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott

lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM
rendelet módosításáról szóló 4/2012. (IV. 5.) HM rendelet
(a továbbiakban: R1) 3. §-ával megállapított 5. § (1) bekez-
dés d) pontját, 10. §-ával megállapított 164/A. §-át, vala-
mint 12. §-ával megállapított 181/A. §-át az állomány
2010. január 1-jét követõen elhunyt és hõsi halottá nyilvá-
nított tagjának özvegye, túlélõ élettársa, vagy gyermeke
vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) Az R1 9. § (2) bekezdésével megállapított 106. §
(5) bekezdését az R1 9. §-ának hatálybalépését követõen
kötött garázsbérleti szerzõdések vonatkozásában kell al-
kalmazni.

(3) Amennyiben 2011. január 1-je és e rendelet R1

14. §-ával megállapított 199. §-ának hatályba lépése között

az igénylések I–II. kategóriákba sorolása megtörtént, azokat
– amennyiben a kérelmezõre nézve az új besorolás nem hát-
rányosabb – haladéktalanul újra be kell sorolni, és az új be-
sorolás tényérõl és indokairól a kérelmezõt tájékoztatni kell.

(4) Az állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú sze-
mélygépkocsi tároló helyiségek, beállók bérleti, használati
díjában bekövetkezõ változásokról a helyi lakásgazdálko-
dási szerv a lakóházkezelõ szervvel együttmûködve az R1

kihirdetését követõ hónap utolsó napjáig tájékoztatja a
bérlõket, használókat.

(5) Az R1 4–6. §-aival megállapított 57. § (3) bekezdést,
62. § (5) bekezdést, valamint 64. §-t az R1 hatálybalépését
követõen benyújtott kérelmek vonatkozásában kell alkal-
mazni.”

21. §

(1) Az R.
a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „köztisztviselõjére”

szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõjére”,
b) 5. § (4) bekezdésében, 10. § (6) bekezdés b)–c) pont-

jában, 30. § (1) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében,
34. § (1) bekezdés f) pontjában, 36. § (2) bekezdésében,
61. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 68. § (3) bekezdés a)
és f)–i) pontjában, 76. § (2) bekezdésében, 79. § (2) bekez-
dés b) pontjában, 115. § (3) bekezdésében, 123. § (1) és
(5) bekezdésében, 130. § (1) bekezdésében, 138. § (1) be-
kezdés a) pontjában, 182. § (1) bekezdés b) pontjában,
188. § (3) bekezdés a) pontjában, 196. § (1) és (4) bekezdé-
sében, 201. § (1) bekezdés a) és f)–i) pontjában,
205. §-ában, 206. § (3) bekezdés a) pontjában, 209. §
(2) bekezdésében, 237. § (9) és (10) bekezdésében, 238. §
(1) bekezdésében a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe a
„kormánytisztviselõi”,

c) 5. § (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés b) pontjában,
34. § (2) bekezdésében, 172. § (1) bekezdésében, 182. §
(1) bekezdésében, 204. §-ában, 219. § (1) és (2) bekezdé-
sében, 237. § (10) bekezdésében a „köztisztviselõ” szö-
vegrész helyébe a „kormánytisztviselõ”,

d) 16. § (1) bekezdés c) pontjában a „köztisztviselõk”
szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõk”,

e) 30. § (1)–(2) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében a
„köztisztviselõnek” szövegrész helyébe a „kormánytiszt-
viselõnek”,

f) 101. § (1) bekezdés c) pontjában a „köztisztviselõjé-
nek” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõjének”,

g) 168. § (2) bekezdésében, 237. § (10) bekezdésében a
„köztisztviselõje” szövegrész helyébe a „kormánytisztvi-
selõje”,

h) 30. § (8) bekezdésében, 80. § (1) bekezdésében,
123. § (4) bekezdésében a „köztisztviselõi” szövegrészek
helyébe a „kormánytisztviselõi”,

i) 219. § (4) bekezdésében a „köztisztviselõ” szövegré-
szek helyébe a „kormánytisztviselõ”
szöveg lép.
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(2) Az R. 3. § (8) bekezdés a) pontjában, 89. § (1) és
(2) bekezdésében, 99. § (2) és (3), valamint (5) bekezdésé-
ben, 100. § (2) bekezdésében, 120. § (2) bekezdésében,
130. § (1) bekezdésében, 147. § (2) bekezdés b) pontjában,
151. §-ában, 158. § (2) bekezdésében, 159. §-ában, 169. §
(7) bekezdésében és 227. § (3) bekezdésében a „területi la-
kásgazdálkodási szerv” szövegrész helyébe a „HM va-
gyonkezelõi feladatokat ellátó szerv” szöveg lép.

(3) Az R.
a) 120. § (1) bekezdésében a „területi lakásgazdálkodási

szervnél” szövegrész helyébe a „HM vagyonkezelõi fel-
adatokat ellátó szervnél”,

b) 137. § (2) bekezdésében a „területi lakásgazdálkodási
szervnek” szövegrész helyébe a „HM vagyonkezelõi fel-
adatokat ellátó szervnek”,

c) 150. §-ában a „területi lakásgazdálkodási szervet”
szövegrész helyébe a „HM vagyonkezelõi feladatokat el-
látó szervet”, továbbá

d) 160. § (2) bekezdésében a „területi lakásgazdálkodási
szervhez” szövegrész helyébe a „HM vagyonkezelõi fel-
adatokat ellátó szervhez”
szöveg lép.

(4) Az R.
a) 7. § (3) bekezdés b) pontjában a „területi lakásgazdál-

kodási szerv lakásügyi egységének” szövegrész helyébe a
„fõvárosi helyi lakásgazdálkodási szerv”,

b) 21. § (3) bekezdésében a „területi elhelyezési és fenn-
tartási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: területi la-
kásgazdálkodási szerv) lakásügyi egységét” szövegrész
helyébe a „fõvárosi helyi lakásgazdálkodási szervet”,

c) 21. § (4) bekezdésében a „területi lakásgazdálkodási
szerv lakásügyi egységét” szövegrész helyébe a „fõvárosi
helyi lakásgazdálkodási szervet”, továbbá

d) 222. §-ában a „budapesti helyi lakásgazdálkodási
szerv” szövegrész helyébe a „fõvárosi helyi lakásgazdál-
kodási szerv”
szöveg lép.

(5) Az R.
a) 13. § (3) bekezdésében a „területi lakásgazdálkodási

szerv és lakhatás-támogatási egységének, valamint a buda-
pesti helyi lakásgazdálkodási szerv” szövegrész helyébe a
„lakáscélú támogatási szerv, valamint a fõvárosi helyi la-
kásgazdálkodási szerv”, továbbá

b) 226. § j) pontjában a „helyi és területi lakásgazdálko-
dási szervek” szövegrész helyébe a „helyi lakásgazdálko-
dási szervek és a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó
szerv”
szöveg lép.

(6) Az R. 30. § (4) bekezdésében a „területi lakásgazdál-
kodási szerv lakhatás-támogatási egységének” szövegrész
helyébe a „HM központi lakásgazdálkodási szerv” szöveg
lép.

(7) Az R.
a) 161. §-ában a „területi lakásgazdálkodási szerv lak-

hatás-támogatási egységétõl” szövegrész helyébe a „la-
káscélú támogatási szervtõl”,

b) 185. § (1) bekezdésében a „területi lakásgazdálkodási
szerv lakhatástámogatási egységéhez” szövegrész helyébe
a „lakáscélú támogatási szervhez”,

c) 193. § (1) bekezdésében a „területi lakásgazdálkodási
szerv lakhatástámogatási egységénél” szövegrész helyébe
a „lakáscélú támogatási szervhez”,

d) 196. § (6) bekezdésében a „területi lakásgazdálkodási
szerv lakhatás-támogatási egységét” szövegrész helyébe a
„lakáscélú támogatási szervet”,

e) 197. § (3) bekezdésében a „területi lakásgazdálkodási
szerv lakhatástámogatási egységével” szövegrész helyébe
a „lakáscélú támogatási szervvel”,

f) 198. § (1) bekezdésében a „területi lakásgazdálkodási
szerv lakhatástámogatási egységéhez” szövegrész helyébe
a „lakáscélú támogatási szervhez”,

g) 204. §-ában a „területi lakásgazdálkodási szerv lak-
hatás-támogatási egységét” szövegrész helyébe a „lakás-
célú támogatási szervet”, továbbá

h) 238. § (1) bekezdés b) pontjában a „területi lakásgaz-
dálkodási szerv lakhatástámogatási egységét” szövegrész
helyébe a „lakáscélú támogatási szervet”
szöveg lép.

(8) Az R.
a) 162. § (2) bekezdésében, 206. § (2) bekezdésében,

223. § (1) és (2) bekezdésében és 226. § i) pontjában a „te-
rületi lakásgazdálkodási szerv lakhatástámogatási egysé-
ge” szövegrész helyébe,

b) 193. § (3) bekezdésében, 196. § (6) bekezdésében,
197. § (3) bekezdésében a „területi lakásgazdálkodási
szerv lakhatás-támogatási egysége” szövegrész helyébe,
továbbá

c) 193. § (4) bekezdésében a „területi lakásgazdálkodási
szerv lakhatástámogatási egysége” szövegrészek helyébe
a „lakáscélú támogatási szerv” szöveg lép.

(9) Az R. 181. § (1) bekezdésben az „az adóterhet nem
viselõ járandóság törvényben megállapított” szövegrész
helyébe az „a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerint adómentesen juttatható lakáscélú munkáltatói tá-
mogatás” szöveg lép.

(10) Az R.
a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. § (7) bekezdés b)

pontjában, 16. § (1) bekezdés b) pontjában, 169. § (3) be-
kezdés a) pontjában, 172. § (2) bekezdésében a „tiszthe-
lyettesi” szövegrész helyébe az „altiszti,

b) 38. § (1) bekezdésében, 169. § (5) bekezdésében,
194. § (1) bekezdés g) pontjában, 211. § (1) bekezdésében,
213. § (1) bekezdésében, 241. § (3) bekezdésében a „tiszt-
helyettes” szövegrész helyébe az „altiszt”,

c) 101. § (1) bekezdés a) pontjában a „tiszthelyettesnek”
szövegrész helyébe az „altisztnek”,

d) 168. § (1) bekezdés b) pontjában az „a tiszthelyettesi”
szövegrész helyébe az „az altiszti”,
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e) 213. § (2) bekezdésében a „tiszthelyettest” szöveg-
rész helyébe az „altisztet”
szöveg lép.

22. §

Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

23. §

(1) Hatályát veszti az R.
a) 221. § (1) bekezdése,
b) 240. § (2) bekezdése és
c) 241. § (13) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az R. 197. § (6) bekezdése.

24. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A 9. § e rendelet kihirdetését követõ második hónap
elsõ napján lép hatályba.

(3) A 23. § (2) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép ha-
tályba.

25. §

Ez a rendelet 2012. szeptember 2-án hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 4/2012. (IV. 5.) HM rendelethez

„1. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

A helyi lakásgazdálkodási szervek és az azokhoz utalt települések

Helyi lakásgazdálkodási szerv Utalt település

1. Debrecen helyõrség-parancsnokság Erdõbénye,

Gönc,

Hajdúsámson,

Hajdúhadház,

Mátészalka,

Mezõkövesd,

Miskolc,

Nyíregyháza,

Sárospatak,

Telkibánya,

Tiszavasvári,

2. Gyõr helyõrség-parancsnokság Körmend,

Kõszeg,

Mosonmagyaróvár,

Szombathely,

3. Hódmezõvásárhely helyõrség-parancsnokság Békéscsaba,

Szeged

4. Kalocsa helyõrség-parancsnokság Baja,

Öregcsertõ-Csornapuszta

5. Kaposvár helyõrség-parancsnokság Homokszentgyörgy,



Helyi lakásgazdálkodási szerv Utalt település

Kapoly,

Marcali,

Nagyatád,

Nagykanizsa,

Pécs,

Pincehely,

Siklós,

Tab,

Taszár

6. Kecskemét helyõrség-parancsnokság Izsák,

Jánoshalma,

Kiskõrös,

Kiskunfélegyháza,

Kiskunhalas,

Szabadszállás

7. Pápa helyõrség-parancsnokság Celldömölk,

Kup

8. Pusztavacs helyõrség-parancsnokság Táborfalva

9. Szentendre helyõrség-parancsnokság Esztergom

10. Szentes helyõrség-parancsnokság Csongrád,

Orosháza

11. Székesfehérvár helyõrség-parancsnokság Alcsútdoboz,

Balatonkenese,

Dunaújváros,

Mór,

Pét,

Sárbogárd,

Szekszárd,

Várpalota,

Velence

12. Szolnok helyõrség-parancsnokság Boconád,

Cegléd,

Eger,

Gyöngyös,

Jászberény,

Kál,
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Helyi lakásgazdálkodási szerv Utalt település

Mátraháza,

Mezõtúr,

Salgótarján

13. Tata helyõrség-parancsnokság Kisbér,

Tatabánya

14. Tápiószecsõ helyõrség-parancsnokság

15. Veszprém helyõrség-parancsnokság Balatonfüred,

Devecser,

Hévíz,

Lenti,

Tapolca,

Újdörögd,

Zalaegerszeg

16. Fõvárosi helyi lakásgazdálkodási szerv Aszód,

Budakeszi,

Budaörs,

Buják,

Dunakeszi,

Dunavarsány,

Ercsi,

Gödöllõ,

Gyömrõ,

Jobbágyi,

Nagyoroszi,

Nagytarcsa,

Százhalombatta,

Szigethalom,

Vác,

Verõce”
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
22/2012. (IV. 5.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti

és készenléti szolgálatok mûködésérõl szóló
20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és ké-
szenléti szolgálatok mûködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. §-a helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen aláren-
deltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen
irányítása alá tartozó szervezetre, valamint a Magyar Hon-
védség katonai szervezeteire.”

2. §

(1) Az Ut. 4. § a) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

(Készenléti szolgálat)
„a) a HM szervezet ügyeletes készenléti szolgálata

(a továbbiakban: SZÜKSZ),”
(2) Az Ut. 4. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:
(Készenléti szolgálat)
„l) Tûzvizsgálati Készenléti Szolgálat (a továbbiakban:

TKSZ).”

3. §

Az Ut. 9. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„A HM szervezet ügyeletes

9. § (1) A miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetnél mûködõ SZÜKSZ rendeltetése a szervezet
vezetõje távollétében, a szervezetet érintõ, az MH KÜ alá-
rendeltségébe tartozó ügyeletes hatáskörét meghaladó kér-
désekben döntéshozatal és a szükséges intézkedések meg-
tétele.

(2) A szervezetenként egy fõ SZÜKSZ a szervezet veze-
tõi állományából – heti váltással – kerül kijelölésre.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ügyeletes szolgálata lakáson
eltöltött készenléti szolgálatnak minõsül.

(4) Feladatát a szervezet vezetõje szolgálati intézkedés-
ben határozza meg.”

4. §

(1) Az Ut. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezé-
sének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM rendelet 31. § (1) bekezdése alapján a HM-ben a ka-
tasztrófavédelemmel kapcsolatos azonnali intézkedések
megtétele, a kormányzati koordinációs szerv munkaszerve
mûködésének biztosítása, valamint a Honvédelmi Kataszt-
rófavédelmi Rendszer operatív irányító szervének megala-
kítása érdekében:

a) a Védelmi- és Közigazgatási Csoport (a továbbiak-
ban: VKCS) tagjai (3 fõ),

b) a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ
(a továbbiakban KKB NVK) kijelölt ágazati képviselõk
(2 fõ),

c) valamint a Katasztrófavédelmi Operatív Törzs (a to-
vábbiakban: KOT) tagjai (9 fõ)
heti váltással Katasztrófavédelmi Készenléti Szolgálatot
lát el.”

(2) Az Ut. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A szolgálat feladatát, az eligazítás és felkészülés
rendjét:

a) a VKCS tagjai részére a közigazgatási államtitkár,

b) az ágazati képviselõk részére a HM tervezési és koor-
dinációs fõosztályvezetõ,

c) a KOT tagjai részére az MH Vezetési és Doktrinális
Központ parancsnoka szabályozza.”
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5. §

Az Ut. a következõ 16/D. §-sal, és az azt megelõzõ al-
címmel egészül ki:

„Tûzvizsgálati Készenléti Szolgálat
16/D. § (1) A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó

szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról és a tûzvédelemmel
foglalkozók kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról szóló
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, va-
lamint a tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet 6. § (1) bekezdése
alapján, mint elsõfokú hatóság az MH, a miniszter közvet-
len irányítása alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló
létesítmények tekintetében lefolytatott tûzvizsgálati eljá-
rások azonnali megkezdésének személyi és tárgyi feltéte-
lei biztosítása érdekében a HM HH heti váltással két fõ
Tûzvédelmi Készenléti Szolgálatot – lakáson eltöltött ké-
szenléttel – lát el.

(2) A TKSZ közvetlenül a HM HH igazgatójának van
alárendelve, a TKSZ a megkezdett vizsgálatról és a hely-
színi szemle befejezésérõl tájékoztatja az MH KÜ-t.

(3) A szolgálat vezénylésére a HM HH igazgatója intéz-
kedik.

(4) A szolgálat ellátásával összefüggõ követelménye-
ket, különösen a szolgálat feladatait, eligazítását, felkészü-
lésének rendjét, együttmûködését más szolgálatokkal, tar-
tózkodási helyét, szolgálati helyre történõ beérkezését a
HM HH igazgatója intézkedésében szabályozza.”

6. §

Az Ut.
a) 5. § (1) bekezdésében „A Magyar Köztársaság Kato-

nai Felderítõ Hivatal és a Magyar Köztársaság Katonai
Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe az „A Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat”,

b) 5. § (2) bekezdésében és 7. § (3) bekezdésében a „ka-
tonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a
„Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat”,

c) 7. § (5) bekezdésében az „MH Mûveleti és Doktriná-
lis Központ” szövegrész helyébe az „MH Vezetési és
Doktrinális Központ”,

d) 7. § (5) bekezdésében az „a tiszthelyettesi” szöveg-
rész helyébe az „az altiszti”,

e) 16/B. § (6) bekezdésében, valamint 16/C. § (5) bekez-
désében az „MH Mûveleti és Doktrinális Központ” szö-
vegrész helyébe az „MH Vezetési és Doktrinális Központ”
szöveg lép.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
23/2012. (IV. 5.) HM

u t a s í t á s a
a katasztrófavédelmi költségvetési elõirányzatok

tervezésérõl, biztosításáról és felhasználásáról szóló
61/2010. (V. 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 következõ HM

utasítást

adom ki:

1. §

A katasztrófavédelmi költségvetési elõirányzatok terve-
zésérõl, biztosításáról és felhasználásáról szóló 61/2010.
(V. 20.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„1. § Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a mi-
niszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezetre, továbbá
a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továb-
biakban együtt: honvédelmi szervezet).”

2. §

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

„(3) A katasztrófavédelmi elõirányzatot felhasználó
honvédelmi szervezetek az idõarányos felhasználásról a
tárgyév július 31-éig tájékoztatják a HM katasztrófavédel-
mi tevékenységét koordináló szervezetét, az éves felhasz-
nálásról pedig a tárgyévet követõ február 15-éig a HM ka-
tasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezete út-
ján tájékoztatják a HM közigazgatási államtitkárt.”

3. §

Az Ut. 2. §-ában a „HM államtitkár” szövegrész helyébe
a „HM közigazgatási államtitkár” szöveg lép.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
24/2012. (IV. 5.) HM

u t a s í t á s a
a Harcászati Értékelõ Programok alkalmazásáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

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

2. §

A Harcászati Értékelõ Programok (a továbbiakban:
CREVAL/TACEVAL) a szövetségesi kötelezettségekbõl
adódó feladatokra való felkészültség ellenõrzésének és
felmérésének eszközei. A CREVAL/TACEVAL követel-
ményrendszere a Szövetséges Mûveleti Parancsnokság
Erõk Szabványai dokumentumaira épül, megvalósítása
NATO és a nemzeti CREVAL/TACEVAL ellenõrzések
keretében történik.

3. §

(1) A CREVAL/TACEVAL végrehajtásáért a Honvéd
Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) felelõs.

(2) A CREVAL/TACEVAL-lal kapcsolatos feladatok
végrehajtását a HVKF intézkedésben szabályozza.

4. §

(1) A CREVAL/TACEVAL feladatait a HVKF javasla-
tára a HM Éves Ellenõrzési Terve, valamint 1+2+2 éves
gördülõ tervezéssel, a HM Stratégiai Ellenõrzési Terve
tartalmazza.

(2) A CREVAL NATO és nemzeti végrehajtásával kap-
csolatosan felmerült hazai költségeket az érintett honvé-
delmi szervezetek elemi költségvetésében külön célelõ-
irányzatként, a „Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények
Programja” keretén belül a Hazai gyakorlatokon és kikép-
zéseken, a CRK: 302 és a CRK: 402 címrendkódokon kell

tervezni a haderõnemi szintû szervezetek felügyelete és
koordinációja mellett.

(3) A CREVAL NATO és nemzeti végrehajtásával kap-
csolatosan felmerült külföldi költségeket az érintett hon-
védelmi szervezetek részére külön célelõirányzatként, a
„Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja” ke-
retén belül a Nemzetközi gyakorlatokon és kiképzéseken,
a CRK: 510 és a CRK: 610 címrendkódokon és elkülöní-
tett projektkódon kell tervezni a haderõnemi szintû szerve-
zetek felügyelete és koordinációja mellett

(4) A TACEVAL NATO és nemzeti végrehajtásával
kapcsolatos költségeket az érintett honvédelmi szerveze-
tek részére külön célelõirányzatként, a „Gyakorlatok és
Kiképzési Rendezvények Programja” keretén belül a
Nemzetközi gyakorlatokon és kiképzéseken, a CRK: 510
és a CRK: 610 címrendkódokon és elkülönített projektkó-
don kell tervezni a haderõnemi szintû szervezetek felügye-
lete és koordinációja mellett.

5. §

(1) A haderõnemi szintû szervezetek a CREVAL/TA-
CEVAL NATO és nemzeti végrehajtásáról, valamint a
végrehajtás tapasztalatairól a kiképzés helyzetérõl szóló
éves jelentés részeként összefoglaló jelentést készítenek.

(2) Az adott NATO vagy nemzeti CREVAL/TACE-
VAL ellenõrzéseirõl készült hivatalos jelentés alapján, az
ellenõrzés során feltárt hiányosságok felszámolására a ha-
derõnemi szintû szervezeteknek részletes intézkedési ter-
vet kell készíteniük.

(3) A NATO kötelezettségvállalásban szereplõ erõk in-
tézkedési tervben rögzített hiányosságainak felszámolására,
az érintett honvédelmi szervezetek intézkedni kötelesek.

(4) Az erõforrás és költségigény terveit olyan idõszám-
vetéssel kell készíteni, hogy a (2) bekezdés szerinti intéz-
kedési tervben szereplõ feladatok költségvonzata, a had-
erõtervezés szerves részeként priorizáltan a költségvetés
tervezési folyamatában jelenjen meg. A CREVAL/TACE-
VAL végrehajtásához szükséges erõforrás és/vagy költség-
fedezet hiányában a kötelezettségvállalást módosítani kell.

6. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti a Harcászati Értékelõ Programok al-
kalmazásáról szóló 42/2004. (HK 10.) HM utasítás, vala-
mint a Harcászati Értékelõ Programok végrehajtásáról
szóló 43/2004. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intéz-
kedés.

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

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

18/2012. (HK 6.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2012. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

19/2012. (HK 6.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a „NATO CWIX 2012” informatikai
interoperabilitási rendszergyakorlatának

elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokról*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

20/2012. (HK 6.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Honvédelmi Tanács, valamint a Kormány speciális
mûködési feltételei biztosításával kapcsolatos „Fejér

2012 Speciális” törzsgyakorlás feladatairól*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
17/2012. (HK 6.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a „Fejér 2012” védelmi igazgatási gyakorlaton

történõ honvédségi részvételrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésére 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 és 11. § p) pontja alapján – figye-
lemmel az MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények
Programjának „A 560/12.” folyószámára – a „Fejér 2012”
védelmi igazgatási gyakorlaton történõ honvédségi rész-
vételrõl a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM), a HM Védelmi Hivatal (a továb-
biakban: HM VH), a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továb-
biakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vek, a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság (a továbbiakban: MH ÖHP), valamint a Magyar Hon-
védség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság (a továbbiakban: MH HKNYP) gyakorlat elõké-
szítésében és végrehajtásában résztvevõ állományára ter-
jed ki.

2. A „Fejér 2012” védelmi igazgatási gyakorlat (a to-
vábbiakban: Gyakorlat) a Fejér Megyei Védelmi Bizottság
(a továbbiakban: FMVB) vezetésével kerül végrehajtásra,
amelyben a HM, a HVKF közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó, az MH ÖHP, valamint az MH HKNYP kijelölt kato-
nai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédségi szer-
vezetek) közremûködõ, támogató feladatokkal vesznek
részt. A Gyakorlathoz kapcsolódik a „Fejér 2012/spec.”
védelmi igazgatási gyakorlás, melyben a Honvédelmi
Tanács és a Kormány mûködésével kapcsolatos együtt-
mûködési feladatok gyakorlására kerül sor. A „Fejér
2012/spec.” elõkészítése érdekében külön intézkedés ke-
rül kiadásra.

3. A Gyakorlat tárgya: az Alaptörvényben meghatáro-
zott különleges jogrend esetén végrehajtandó tevékenység
gyakorlása.

4. A Gyakorlat alapadatai:
a) a Gyakorlat szintje: harcászati;
b) a Gyakorlat típusa: törzsvezetési gyakorlat, egyes

mozzanataiban alegységek bevonásával végrehajtásra ke-
rülõ gyakorlati módszertani bemutató;

c) a Gyakorlat ideje: 2012. április 24.;
d) A Gyakorlat helyszíne: Bakonycsernye;
e) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrend-

jébe tartozó katonai szervezetek Gyakorlaton való részvé-
telét elrendelõ parancsnok: HVKF;

f) az MH hadrendjébe tartozó katonai szervezetek Gya-
korlaton való tevékenységét vezetõ parancsnok: MH ÖHP
parancsnok.
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5. A Gyakorlat elõkészítésében és végrehajtásában részt
vevõ honvédségi szervezetek:

a) HM VH;
b) HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály;
c) HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiak-

ban: HVK HDMCSF);
d) HVK Kiképzési Csoportfõnökség (a továbbiakban:

HVK KIKCSF);
e) HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban:

HVK SZCSF);
f) MH HKNYP;
g) MH ÖHP kijelölt szervezetei.

6. A Gyakorlat végrehajtásában résztvevõ honvédségi
szervezetek együttmûködnek a következõ szervezetekkel:

a) FMVB;
b) Móri Helyi Védelmi Bizottság;
c) Fejér Megyei Rendõrkapitányság;
d) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
e) Fejér Megyei Védelmi Bizottság által felkért további

szervezetek.

7. A Gyakorlat célja:
a) a FMVB és a Móri Helyi Védelmi Bizottság döntés-

elõkészítésének és döntéshozatalának, valamint a résztve-
võ szervek feladatrendszerének vizsgálata a területi védel-
mi igazgatási szervek tevékenységét szabályozó sarkala-
tos törvények alapján;

b) a lakosságvédelmi intézkedési, döntési jogkörök jog-
szabályok szerinti alkalmazásának vizsgálata az Alaptör-
vényben meghatározott különleges jogrend esetén;

c) a települések önmentõ képességének, a polgári védel-
mi szervezetek alkalmazhatóságának vizsgálata és gyako-
roltatása;

d) a feladat-végrehajtásban résztvevõ polgári, rendvé-
delmi és katonai szervek, szervezetek közötti együttmûkö-
dési rend kialakítása és bemutatása, a kommunikáció töké-
letesítése, javítása;

e) a gyakorlati bemutatók során a veszélyhelyzet kiala-
kulását követõen végrehajtandó lakosságvédelmi rendsza-
bályok megvalósításában résztvevõ szervek feladatainak
módszeres begyakorlása.

8. A Gyakorlat honvédelmi célkitûzései:
a) az Országgyûlés és a Kormány által különleges jog-

rendben kiadott rendkívüli intézkedések területi és helyi
feladatainak végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megalkotásának és a területi szervek részére történõ továb-
bításának gyakorlása;

b) a hadkötelezettség fennállása idején végrehajtandó
hadkiegészítései és meghagyási feladatokkal kapcsolatos
területi honvédelmi igazgatási feladatok gyakorlása;

c) az MH és a rendvédelmi szervek részére szükséges
gazdasági anyagi szolgáltatások igénybevételének elren-
delésével kapcsolatos hatósági feladatok gyakorlása;

d) ellenõrzõ-áteresztõ pont létesítésével és fenntartásá-
val a honvédség jelenlétének demonstrálása, a védelmi

igazgatás területi szerveivel való együttmûködés kérdései-
nek feldolgozása;

e) fõzõpont telepítésével a lakosság ellátásában való
részvétel modellezése, valós tevékenységként a gyakorlat
végrehajtó állományának és meghívott vendégek ellátásá-
nak támogatása;

f) a gazdasági anyagi szolgáltatások igénybevétele
rendjének bemutatása;

g) a sorozás intézményének bevezetésével kapcsolatos
feladatok bemutatása;

h) a médiával történõ együttmûködés gyakorlása;

9. A Gyakorlat honvédségi részvételét Központi Terve-
zõ Csoport (a továbbiakban: KTCS) tervezi meg és hajtja
végre. A KTCS vezetõje a HM VH fõigazgatója, helyet-
tese a HVK KIKCSF megbízott csoportfõnöke.

10. A KTCS összetétele:
a) védelmi igazgatási szakértõ: a HM VH képviselõje;
b) gyakorlat-tervezési szakértõ: a HVK KIKCSF képvi-

selõje;
c) hadmûveleti tervezési szakértõ: a HVK HDMCSF

képviselõje;
d) személyügyi szakértõ: a HVK SZCSF képviselõje;
e) hadkiegészítési szakértõ: az MH HKNYP képviselõi;
f) kommunikációs szakértõ: a HM Sajtóiroda képviselõje;
g) csapatok tevékenységéért felelõs – mûveleti, logiszti-

kai – szakértõk: MH ÖHP képviselõi.

11. A KTCS-be szakértõket delegáló szervezetek veze-
tõi a szakértõk kijelölését, nevük és elérhetõségük meg-
küldését a KTCS vezetõje részére az intézkedés hatályba-
lépését követõen 8 napon belül végrehajtják.

12. A KTCS feladatai:
a) közremûködés az FMVB Gyakorlatra történõ felké-

szülésében;
b) a Gyakorlaton részt vevõ honvédségi szervezetek fel-

készülésének vezetése és tevékenységének koordinálása;
c) a honvédségi szervezetek Gyakorlaton történõ tevé-

kenységének részletes rendjét tartalmazó Levezetési Terv
kidolgozása és a HVKF egyetértésével a HM KÁT részére
történõ felterjesztése jóváhagyásra 2012. március 30-ig;

d) a Gyakorlaton módszertani jelleggel bemutatásra ke-
rülõ, a honvédségi szervezetek hatáskörébe tartozó minta-
okmányok kidolgozása, illetve részvétel a Gyakorlat for-
gatókönyvét támogató dokumentumok, elõadások elkészí-
tésében;

e) a honvédségi szervezetek felkérése elõadók kijelölé-
sére és az elõadások megtartására;

f) a Gyakorlaton a sajtónyilvánosság megteremtése és a
honvédelem komplex rendszere bemutatását szolgáló, va-
lamint a közremûködõ honvédségi szervezetek tevékeny-
ségét demonstráló tevékenységek szakszerû kommuniká-
ciója a jelen lévõ média részére, markáns üzenetet tartal-
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mazó sajtóközlemény kiadása a Gyakorlat végrehajtásá-
ról, annak céljairól és tartalmáról;

g) a Gyakorlaton végrehajtott honvédelmi tevékenység-
rõl összefoglaló jelentés készítése és felterjesztése jóváha-
gyásra a HVKF egyetértésével a HM KÁT részére a Gya-
korlat befejezését követõ 30 napon belül.

13. A Gyakorlat tervezésének fõbb idõpontjai:
a) Levezetési Terv felterjesztése jóváhagyásra: 2012.

március 30.;
b) Mintaokmányok elkészítése, átadása az FMVB ré-

szére: 2012. március 30.;
c) Az elméleti elõadások ellenõrzése, fõpróbája: 2012.

április 16.;
d) A gyakorlati tevékenységek fõpróbája: 2012. április 23.

14. Az MH résztvevõ erõi az MH ÖHP alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek állományából kerülnek kijelö-
lésre.

15. Az MH ÖHP feladatai:
a) Felkészül 2012. április 23-24-én ellenõrzõ-áteresztõ

pont telepítésére és üzemeltetésének módszertani jelleggel
történõ bemutatására Bakonycsernye térségében, az Alap-
törvényben meghatározott megelõzõ védelmi helyzet kü-
lönleges jogrendi idõszak kihirdetését követõen;

b) Felkészül ellátó pont és étkezõ sátor telepítésére, va-
lamint az FMVB által biztosított nyersanyagból mintegy
400 fõ ellátására 2012. április 24-én;

16. Az FMVB igényeivel összhangban a Gyakorlaton
részt vevõ honvédelmi szervezetek tevékenységének ko-
ordinációját a HM VH fõigazgatója végzi.

17. A Gyakorlat résztvevõinek kijelölésérõl az érintett
HM és MH szervezetek vezetõi rendelkeznek.

18. A Gyakorlat költségvetése az MH Gyakorlatok és
Kiképzési Rendezvények Programjában a Gyakorlat vég-
rehajtására meghatározott keretnek megfelelõen biztosí-
tott.

19. A Gyakorlaton részt vevõ honvédségi szervezetek
tevékenységérõl szóló tapasztalatok feldolgozása az MH
Tapasztalat-feldolgozó Rendszerében történik.

20. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép ha-
tályba* és 2012. december 31-én hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2012. március 29.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
22/2012. (HK 6.) HM KÁT–HVKF

e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá

nyilvánított ünnepek megtartásáról szóló 46/2008.
(HK 10.) HM KF-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 a nem-
zeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek
megtartásáról szóló 46/2008. (HK 10.) HM KF–HVKF
együttes intézkedés módosításáról a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. A nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvání-
tott ünnepek megtartásáról szóló 46/2008. (HK 10.) HM
KF-HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban: Intézke-
dés) 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. Az együttes intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés)
hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelmi mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe, valamint közvetlen
irányítása alá tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.”

2. Az Intézkedés 10. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„10. Az állami, nemzeti ünnepek és a Magyar Honvéde-
lem Napja központi rendezvényeivel összefüggõ, a nyilvá-
nos tiszt- és altiszt-avatás, valamint az ünnepélyes katonai
eskü- és fogadalomtétel feladatait a vonatkozó HM utasí-
tás figyelembevételével a Honvéd Vezérkar fõnöke (a to-
vábbiakban: HVKF) külön parancsban szabályozza.”

3. Az Intézkedés 12. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„12. A fegyvernemi napok és csapatünnepek változásá-
ra vonatkozó javaslatot minden év december l-jéig kell – a
HVK Személyzeti Csoportfõnökség útján – a HVKF-hez
felterjeszteni.”

4. Az Intézkedés melléklete helyébe ezen intézkedés
1. melléklete lép.
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5. Ez az együttes intézkedés a közzétételét követõ na-
pon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

1. melléklet
a 22/2012. (HK 6.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedéshez

„1. melléklet
a 46/2008. (HK 10.) HM KF–HM HVKF

együttes intézkedéshez”

KATONAI ÜNNEPEK

I. Önkéntes haderõ napja: november 3., 2004-ben
ezen a napon szerelt le az utolsó sorkatona.

II. Haderõnemi napok:
1. Repülõk napja: augusztus 15., Nagyboldogasszony

ünnepe;
2. Szárazföldi csapatok napja: szeptember 29., a magyar

alkotmány fegyveres felszámolását célzó inváziós haderõt
visszaverõ és a honvédsereg megszervezését lehetõvé tevõ
pákozdi gyõzelem (1848.) évfordulója;

3. Logisztikusok napja: december 1., ezen a napon ala-
kult meg az Anyagi Technikai Fõcsoportfõnökség.

III. Fegyvernemi napok:
1. Katonai térképészet napja: február 4., 1919-ben ezen

a napon alakult meg az önálló magyar katonai térképezõ
csoport;

2. Rádiótechnikai csapatok napja: február 6., 1946-ban
magyar radarral ezen a napon mérték meg elõször a
Föld–Hold közötti távolságot;

3. Informatikai szolgálat napja: február 8., Neumann Já-
nos halálának évfordulója;

4. Haditechnikai kutatók és fejlesztõk napja: március l.,
a Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet megala-
kulásának (1930.) évfordulója;

5. Ejtõernyõsök napja: március 23.; a 1918-ban ezen a
napon hajtotta végre az elsõ magyar, sikeres ejtõernyõs
ugrást Bocskai Antal repülõ hadnagy;

6. Ûrhajózás napja: április 12., az elsõ ûrhajós ûrrepülé-
sének (1961.) évfordulója;

7. Mûszakiak napja: április 25., a szabadságharc seregé-
nek hidászai Komáromnál megépítették az elsõ tutajhidat;

8. Magyar katonazene napja: április 30., Lehár Ferenc
születésének évfordulója;

9. Vegyivédelmiek napja: május 4., Szent Flórián napja;
10. Jogi és Igazgatási Szolgálat Napja: május 19.: Szent

Ivó, a jogászok védõszentjének napja;
11. Magyar Békefenntartók Napja: május 29., az ENSZ

2002. december 11-i határozata értelmében ez a nap az
ENSZ Békefenntartók Nemzetközi Napja;

12. Katonai közlekedés napja: június 6., Baross Gábor
születésnapja;

13. Elhelyezési szolgálatok napja: június második
szombatja;

14. Lövészek napja: június 27., Szent László napja;
15. Honvédségi egészségügyi dolgozók napja: július l.,

Semmelweis Ignác születésnapja;
16. Repülõ-mûszakiak napja: július 2., Adorján János

repülõgép konstruktõr halálának napja;
17. Harckocsizók napja: július 25., Szent Kristóf napja;
18. Hadihajózás napja: július 25., a Mészáros Lázár ha-

digõzös vízre bocsátásának (1848.) évfordulója;
19. Fegyverzettechnikai szolgálat napja: augusztus 1., a

Tüzér Ellátó Csoportfõnökség megalakulásának (1950.)
évfordulója;

20. Katonai adminisztráció napja: augusztus 10., Szent
Lõrinc napja, az ügyviteli szakterület napja;

21. Katonai meteorológia napja: augusztus 14.,
Dr. Hille Alfréd születésnapja;

22. Személyügyi igazgatás napja: szeptember 1., a sze-
mélyügyi és toborzó év kezdete;

23. Haderõtervezés napja: szeptember 1., a HVK Had-
erõtervezési Csoportfõnökség jogelõd szervezetének
megalakulása;

24. Híradók és elektronikai szervezetek napja: szeptem-
ber 17., Puskás Tivadar születésnapja;

25. Tartalékos honvédek napja: október 4., 1848-ban
Kossuth Lajos ezen a napon mondta el Szeged népéhez in-
tézett toborzóbeszédét;

26. Hadmûveletiek napja: október 15., ezen a napon ala-
kult meg a Hadmûveleti Fõcsoportfõnökség;

27. Felderítõk napja: november 11., Szent Márton napja;
28. Katonai Pénzügy Napja: november 16., 1996-ban

ezen a napon vált önállóvá a pénzügyi szolgálat;
29. Tüzérek napja: december 4., Szent Borbála napja;
30. EHC nap: december 16., az elektronikai hadviselési

szervek szervezeti feltételeinek kialakítását elrendelõ pa-
rancs kiadási napjának évfordulója (1974.).

IV. Csapatünnepek:
1. MH Támogató Dandár: január 16., a jogelõd szerve-

zet megalakulásának évfordulója;
2. MH Ludovika Zászlóalj: február 1., a megalakulás

idõpontja;
3. MH Geoinformációs Szolgálat: február 4., a jogelõd

megalakulásnak évfordulója;
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4. MH Légi Vezetési és Irányítási Központ: március l.,
a NATO Légtér Mûveleti Szuverenitási Központ szolgá-
latba lépésének (1999.) évfordulója;

5. MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred: április
15., a jogelõd MH 7. Légvédelmi Rakétaezred megalaku-
lásának (1950.) évfordulója;

6. MH Logisztikai Ellátó Központ: április 17., a jogelõd
megalakulásának idõpontja;

7. MH 5. Bocskai István Lövészdandár: április 20.,
a névadó fejedelemmé választásának (1605.) évfordulója;

8. MH 25. Klapka György Lövészdandár: április 22.,
ezen a napon vonultak be a névadó parancsnoksága alatt
harcoló I. hadtest katonái az ostrom alatt álló Komáromba;

9. MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis: április 28.,
az alakulat ezen a napon (1990.) vette fel a legendás pilóta
nevét;

10. MH Béketámogató Kiképzõ Központ: május 24., az
alakulat megalakulásának napja;

11. MH 86. Szolnok Helikopter Bázis: május 27., az ala-
pító okirat aláírásának napja;

12. MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámo-
gató Ezred: május 28., az alapító okirat aláírásának napja;

13. MH Altiszti Akadémia: június 1., az intézményes
képzés kezdete a jogelõd szervezetnél;

14. MH 54. Veszprém Radarezred: június 15., a megala-
kulás napja;

15. MH Honvédkórház: június 30., a jogelõd megalaku-
lásának (1899.) évfordulója;

16. MH Pápa Bázisrepülõtér: július 1., a megalakítás
napja;

17. MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti
Zászlóalj: augusztus 3., a névadó születésnapja;

18. MH Civil-Katonai Együttmûködési és Lélektani
Mûveleti Központ: július 1., a központ megalakításának
évfordulója;

19. MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred: jú-
lius 14., a tiszabecsi csata évfordulója;

20. MH 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj: szeptem-
ber 1., a jogelõd megalakulásának évfordulója;

21. MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Köz-
pont: szeptember 1., a jogelõd szervezet megalakításának
évfordulója;

22. MH Vezetési és Doktrinális Központ: szeptem-
ber 1., a jogelõd szervezet megalakulásának évfordulója;

23. MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság: szeptember 13., 1848-ban ezen a napon ren-
delte el Batthyány Lajos miniszterelnök a honvédtoborzás
újrakezdését, megteremtve a honvédsereg tömeghadsereg-
gé fejlõdésének lehetõségét;

24. MH Bakony Harckiképzõ Központ napja: szeptem-
ber 19., Kossuth Lajos születésének évfordulója;

25. MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred:
szeptember 28., az elsõ honvéd aknász szakasz megalaku-
lásának évfordulója;

26. MH Veszélyesanyag Ellátó Központ: október 15.,
a jogelõd megalakulásának évfordulója;

27. MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj: no-
vember 1. a megalakulás évfordulója, a névadó életútjáról
való megemlékezés évfordulója;

28. MH Légijármû Javítóüzem napja: november 15.,
a megalakulás (1950.) évfordulója;

29. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum: november 16.,
a megalakulás idõpontja;

30. MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Támo-
gató Ezred: december 1., a névadó születésnapja;

31. HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal: decem-
ber 1., a Magyar Köztársaság elnöke 2008-ban ezen a na-
pon adományozott csapatzászlót a jogelõd szervezet ré-
szére.

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

7/2012. (HK 6.) HM VGHÁT
s z a k u t a s í t á s a

a 2012. évi idõközi mérlegjelentések
elkészítésének rendjérõl

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 utasítás 26. § (1) bekezdésére –
a 2012. évi idõközi mérlegjelentéseinek elkészítésének
rendjérõl a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya kiterjed:
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),

a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: mi-
niszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ka-
tonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek);

b) a 2012. évi intézményi-, a fejezeti kezelésû elõirány-
zatok-és a HM költségvetési fejezet idõközi mérlegjelen-
téseinek (a továbbiakban: mérlegjelentés) összeállítására.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szervezete
vonatkozásában a jelen szakutasításban foglaltak végre-
hajtását tegye lehetõvé.
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3. A HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosz-
tály az Ávr. 170. § (6) bekezdésében meghatározott felada-
tok végrehajtása érdekében a Magyar Államkincstár (a to-
vábbiakban: Kincstár) által közzétett ûrlapnak megfelelõ
formában adatszolgáltatást készít a HM által alapított gaz-
dasági társaságokra és a nonprofit korlátolt felelõsségû tár-
saságokra vonatkozóan, melynek egy példányát az Ávr.
170. §-ában foglalt határidõket figyelembe véve a HM
KPH részére megküld.

4. Az Ávr. 170. § (6) bekezdése szerinti, a részesedések
és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó
adatszolgáltatást a KNBSZ és a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) készít.

5. A mérlegjelentések összeállításához szükséges Tájé-
koztatót, mérlegjelentés garnitúrát, továbbá a mérlegjelen-
tések átadás-átvételének ütemtervét a HM KPH elektro-
nikus úton biztosítja.

6. A honvédelmi szervezetek a mérlegjelentéseket a
Kincstár által rendelkezésre bocsátott és a HM KPH által a
HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (a
továbbiakban: HM KGIR) szerveren biztosított rögzítõ és
ellenõrzõ program felhasználásával készítik el.

7. Az intézményi mérlegjelentések honvédelmi szerve-
zetnél maradó irattári példányához – a fõkönyvi, illetve
analitikus egyezõség igazolása végett – minden esetben
csatolni kell a mérlegjelentés alátámasztásául szolgáló fõ-
könyvi kivonatokat, valamint annak alapját képezõ, a fõ-
könyvvel egyeztetett analitikus nyilvántartásokat is.

8. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyv-
vezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet elõírásai alapján az elõfinanszí-
rozással nyújtott támogatások vonatkozásában az átadott
pénzeszközöket egyéb követelésként kell nyilvántartani
annak elszámolásáig. A támogatott kör szakmai felügyele-
tét ellátó honvédelmi szervezet a kedvezményezett elszá-
moltatását követõen a felhasználás összegérõl a HM
KPH-t 5 napon belül tájékoztatja annak érdekében, hogy a
felhasznált pénzeszköz, mint egyéb követelés kivezetésre
kerüljön és így a mérlegjelentés elkészítéséhez a minden-
kor aktuális helyzetnek megfelelõ adatok álljanak rendel-
kezésre.

2. Az intézményi mérlegjelentések összeállítása

9. A HM KPH által a honvédelmi szervezetek részére
készített mérlegjelentések címlapján:

a) a kapcsolattartó, felvilágosítást nyújtó szövegrészt
„készítõ” megnevezéssel kell kiegészíteni;

b) a „Készítõ, kapcsolattartó, felvilágosítást nyújtó”
személy nevét és telefonszámát, okleveles könyvvizs-

gálói, vagy mérlegképes könyvelõi képesítésének regiszt-
rációs számát, valamint az intézményi mérlegjelentés el-
készítéséért kijelölt felelõs személy okleveles könyvvizs-
gálói, vagy mérlegképes könyvelõi képesítésének regiszt-
rációs számát is fel kell tüntetni.

10. A mérlegjelentést a honvédelmi szervezetek mûkö-
désének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ sza-
bályairól szóló 346/2009. (XII.30.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Korm. rendelet) 8. § (2) bekezdésében és
17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a hon-
védelmi szervezet vezetõje mellett a pénzügyi gazdasági
vezetõ és a készítõ együttesen írja alá.

11. A pénzügyi gazdasági vezetõ aláírásával igazolja,
hogy a készítõ rendelkezésére bocsátott, a mérlegjelenté-
seket alátámasztó HM KGIR rögzített és az ûrlapok kitöl-
téséhez szükséges egyéb adatok, információk a valódiság
elvének megfelelnek.

12. A készítõ személy kivételével az aláírásra kötelezett
személyek bélyegzõlenyomatukkal hitelesítik. Az aláírók
egyértelmû beazonosítása érdekében a neveket olvas-
hatóan – gépelve, vagy nyomtatott betûkkel – is fel kell
tüntetni.

13. A mérlegjelentés egyik példánya a HM KPH-t, má-
sik példánya az aláíró honvédelmi szervezetet illeti meg,
melyeket az érintettek az általános ügyviteli szabályok
szerint nyilvántartásba vesznek.

14. Az MH Honvédkórház:
a) csapat és központi költségvetésérõl külön-külön mér-

legjelentéseket készít;
b) a nyilvántartási számmal ellátott mérlegjelentés cím-

lapján a „Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó sze-
mély” nevét és telefonszámát, valamint a mérlegjelentés
elkészítéséért kijelölt felelõs személy okleveles könyv-
vizsgálói, vagy mérlegképes könyvelõi képesítésének re-
gisztrációs számát rögzíti;

c) mérlegjelentéseit a 10.-13. pontoknak megfelelõen
aláírással látja el, hitelesíti és nyilvántartásba veszi.

15. A KNBSZ a minõsített adat védelmérõl szóló 2009.
évi CLV. törvény elõírásai szerint – megfelelõ minõsítés-
sel ellátott – mérlegjelentéseket:

a) készít egy-egy példányban;
b) a 10–12. pontokban és a 14. pont b) alpontjában meg-

határozottaknak megfelelõen aláírással látja el, hitelesíti
és ezt követõen – a mérlegjelentés készítésére szolgáló
programból kinyomtatott ellenõrzési listákkal együtt –
egyeztetés és felülvizsgálat céljából bemutatja a HM KPH
részére.

16. A mérlegjelentések átvétele során, azok analitikus alá-
támasztottságát a HM KPH szúrópróbaszerûen ellenõrzi.
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3. A fejezeti kezelésû elõirányzatok
mérlegjelentésének összeállítása

17. A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdál-
kodásról szóló mérlegjelentéseket a HM KPH állítja össze.

18. A HM FHH fõigazgatója a 8 fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok cím, 1 beruházás alcímrõl – a HM KPH által –
összeállított mérlegjelentéseket, mint a gazdálkodó honvé-
delmi szervezet vezetõje, továbbá a 10. pont szerinti készí-
tõ és pénzügyi gazdasági vezetõ – a 11–12. pontok elõírá-
sait alkalmazva – írja alá.

4. A HM költségvetési fejezet mérlegjelentésének
összeállítása

19. A HM KPH a felülvizsgált mérlegjelentéseket a
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés b) alpontjában megha-
tározottaknak megfelelõen összesíti és az Ávr. 170. §
(5) bekezdésében meghatározott határidõig – elektronikus
úton – megküldi a Kincstár részére.

20. A 19. pont szerint összesített mérlegjelentéseket a
Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében meghatározott sze-
mélyek írják alá.

5. Záró rendelkezések

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

22. Hatályát veszti a 2011. évi idõközi mérlegjelentések
elkészítésének rendjérõl szóló 28/2011. (HK 5.) HM KPH
fõigazgatói szakutasítás.

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

*A szakutasítás aláírásának napja 2012. április 4.

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

8/2012. (HK 6.) HM VGHÁT
s z a k u t a s í t á s a

a tiszti és altiszti állomány ruházati
illetménygazdálkodásának egyes szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján

a tiszti és altiszti állomány ruházati illetménygazdálkodá-
sának egyes szabályairól az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Magyar Honvédség központi
és önálló csapat ruházati gazdálkodást folytató katonai
szervezeteire, valamint a tiszti és altiszti állományra terjed
ki. E szakutasítás rendelkezéseit – a rájuk vonatkozó mér-
tékben – a honvéd tisztjelöltekre, a honvéd altiszt-jelöltek-
re, az állományból nyugállományba helyezett vagy nyug-
állományba vonult személyekre, a szolgálati járandóság-
ban részesülõ személyekre és a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) állományára is alkal-
mazni kell.

2. A tiszti és az altiszti állomány (továbbiakban együtt:
igényjogosult) az állományba vételének napjától az állo-
mányviszonya megszûnése idõpontjáig ruházati illet-
ményre jogosult, melynek mértékét az adott év ruházati il-
letménynormáját megállapító HM utasítás (a továbbiak-
ban: norma) határozza meg. Az igényjogosult ellátása ru-
házati utalványfüzetek idõszakos kibocsátásával valósul
meg. A ruházati illetmények fajtái az alábbiak:

a) alapfelszerelési illetmény,
b) kiegészítõ illetmény,
c) utánpótlási illetmény.

3. Az alapfelszerelési illetmény az igényjogosult alapel-
látmánya, mely a norma alapján alapfelszerelési ruházati
utalványfüzet keretösszegének érvényesítésével kerül ki-
adásra. Az igényjogosult a Magyar Honvédség Öltözködé-
si Szabályzatban (Ált/25) a részére meghatározott egyen-
ruházatot a bejegyzett összeg mértékéig az alábbiak sze-
rint köteles beszerezni és tisztíttatni:

a) hadi- (gyakorló-), köznapi és társasági öltözeti cik-
keit, valamint egyéb ruházati anyagokat a Katonai Ruhá-
zati Ellátó Pontokban (a továbbiakban: KREP) átvenni,

b) a mérték után készített ruházatot a központi közbe-
szerzési eljárás alapján kijelölt vállalkozónál (a továbbiak-
ban: vállalkozó) megrendelni,

c) egyenruházatának mosatását és vegytisztítását a köz-
ponti közbeszerzési eljárás alapján kijelölt szolgáltatónál
(a továbbiakban: szolgáltató) igénybe venni.

4. Alapfelszerelési ruházati illetményben részesül az ál-
lományviszony kezdetekor:

a) a honvéd tisztjelölt tiszti vagy altiszti állományba vé-
telekor,

b) a honvéd altiszt-jelölt altiszti állományba vételekor,
c) a polgári életbõl elsõ alkalommal állományba vett

igényjogosult,
d) legalább két év megszakítás után ismételten állo-

mányba vett igényjogosult,
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e) szerzõdéses altiszt legénységi állományból történõ
elõléptetésekor,

f) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény sze-
rinti fegyveres szervtõl állományba vett igényjogosult.

5. Alapfelszerelési idõszaknak számít:
a) hivatásos állományba vettek esetében a hivatásos ál-

lományba vétel évében az állományba vételtõl december
31-ig tartó idõszak,

b) szerzõdéses állományba vettek esetében a szerzõdé-
ses állományba vételtõl számított 12 hónap.

c) Az a) és a b) alpont szerinti ellátás esetében az elszá-
moláskor a jóváírt ruházati illetményekkel való ellátottság
48 hónapra vonatkozik.

6. Az alapfelszerelési ellátás idõszakára csak alapfel-
szerelési illetmény jár, az igényjogosult ebben a periódus-
ban kiegészítõ és utánpótlási illetményre nem jogosult.

7. A kiegészítõ illetmény az igényjogosult új állomány-
kategóriájának megfelelõ egyenruházat átszerelésére szol-
gáló, a normában meghatározott értékû ruházati illetmény.
Kiegészítõ illetmény kizárólag alapfelszerelési ruházati
utalványfüzetben érvényesíthetõ.

8. Kiegészítõ illetményben kell részesíteni:
a) az ezredest dandártábornoki kinevezésekor,
b) az õrmestert és a törzsõrmestert tisztté,
c) a fõtörzsõrmestert zászlóssá vagy tisztté történõ elõ-

léptetésekor.

9. Az utánpótlási illetmény az alapfelszerelési illet-
ményt követõ, a normában meghatározott értékû, egy évre,
éves rendszerességgel járó ruházati illetmény. Az igényjo-
gosult a bejegyzett vagy elõrenyomtatott összeg mértékéig
a KREP-ben és a vállalkozótól köteles egyenruházati cik-
keinek utánpótlását biztosítani, az újonnan rendszeresített
ruházati cikkeket beszerezni, valamint egyenruházatának
mosatását és vegytisztítását a szolgáltatónál végrehajtatni.

10. Utánpótlási illetményre jogosult az alapfelszerelési
idõszak lejártát követõen:

a) a tábornok, a kinevezését követõ év január l-jétõl
évente,

b) a hivatásos igényjogosult az állományviszony kezde-
tét követõ év január l-jétõl évente,

c) a szerzõdéses igényjogosult a 2. szerzõdéses év for-
dulónapjától, szerzõdéses évenként,

d) a 24 hónapnál rövidebb megszakítás után újból állo-
mányba vett igényjogosult, az állományba vétel napjától.

11. Nem jár utánpótlási ruházati illetmény:
a) az 1 évet meghaladó illetménynélküli szabadság idõ-

tartamára,

b) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.) 48. § (7) és 117. § (1) bekezdé-
sében meghatározott esetek idõtartamára, kivéve, ha az
érintett személyt az ellene emelt vád alól jogerõsen fel-
mentették, vagy a büntetõeljárást megszüntették (a továb-
biakban a)–b) együtt: egy évet meghaladó távollét).

12. Az igényjogosult állományba vételérõl, áthelyezé-
sérõl, állományból történõ kiválásáról, egy évet meghala-
dó távollétérõl, ezen felül a szerzõdéses igényjogosult
szerzõdéses idejének módosításáról, valamint hivatásos
állományba vételérõl készült parancsból, tábornoki kine-
vezés esetében a köztársasági elnöki határozatból (a továb-
biakban: parancs) az illetékes személyügyi szervnek az el-
látó katonai szervezet ellátásért felelõs ruházati logisztikai
tiszt vagy beosztott (a továbbiakban: ellátó) részére egy
példányt kell biztosítania.

13. Az igényjogosult részére a ruházati utalványfüzet
kiadását, nyilvántartását és elszámolását, a készpénzkifi-
zetések jogosságának megvizsgálását – a logisztikai utalt-
sági rendnek megfelelõen – az ellátónak kell végrehaj-
tania.

14. A ruházati utalványfüzetek fedõlapjának és keret-
összeg nyilvántartásának aláírással és a katonai szervezet
bélyegzõjével történõ érvényesítését az ellátásért felelõs
katonai szervezet logisztikai fõnökének vagy hadtápfõnö-
kének, vagy gazdasági vezetõjének (a továbbiakban: szak-
mai fõnök) kell végrehajtania. Az érvényesített ruházati il-
letmények jogosságáért, a ruházati utalványfüzetek kiadá-
sáért a szakmai fõnök felelõs.

15. A ruházati utalványfüzet és egyes részei másra át
nem ruházhatók. Megõrzéséért, rendeltetésszerû használa-
táért, a bejegyzések ellenõrzéséért, valamint a KREP-en
történt anyag átvételeket igazoló pénztárbizonylatok a ru-
házati utalványfüzet keretösszegének felhasználásáig tör-
ténõ megõrzéséért az igényjogosult felelõs.

16. A ruházati utalványfüzet keretösszeg nyilvántartá-
sába történõ bejegyzés szabályszerûségéért és számszaki
helyességéért, valamint annak elmulasztásáért a bejegy-
zésre jogosult KREP, szakmai fõnök, valamint érvényes
szerzõdés alapján az arra felhatalmazott vállalkozó és
szolgáltató felelõs.

17. A ruházati utalványfüzetet és részeit olvashatóan
kell kiállítani. Az érvényesítés és a ruházati anyag átvételi
utalványok nem javíthatók. A hibásan kiállított ruházati
anyag átvételi utalványt a füzethez rögzítetten kell a keret-
összeg felhasználásáig megõrizni. A keretösszeg nyilván-
tartás téves számszaki bejegyzését a bejegyzésre jogosult
szerv a következõ sorban helyesbítheti.
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Fokozott figyelmet kell fordítani a ruházati anyag átvé-
teli utalványok olvasható, pontos, maradéktalan kitöltésé-
re, az összegek helyi értékének megfelelõ bejegyzésére és
a felhasználás – a „ruházati anyagot átvettem” vagy a
„készpénzt felvettem” szövegrész áthúzásával – módjának
egyértelmû meghatározására, valamint a keretösszeg nyil-
vántartásban végzett bejegyzések igazolásának teljességé-
re, aláírással, bélyegzõvel történõ ellátására.

18. A ruházati illetmények keretösszegbõl és keret-
összegen felüli éves kifizetéseit a norma tartalmazza. Az
igényjogosult részére készpénz kifizetése csak a norma
közzétételét követõen lehetséges. Az igényjogosult szá-
mára a ruházati utalványfüzettel történõ ellátottságot kö-
vetõen – a természetbeni ellátás keretében – ruházati szak-
anyag kizárólag kiképzési vagy a Magyarország határain
kívüli nemzetközi válságreagáló és béketámogató mûvele-
tekkel kapcsolatos feladatok során biztosítható.

19. Az utánpótlási illetmény összege 12 x 1 havi részre
bontható. A jogosultságot hónapokra kerekítve kell meg-
állapítani. Minden megkezdett hónapot egésznek kell te-
kinteni és számítani.

20. A ruházati utalványfüzet csak 100 forinton felüli
5 vagy 10 forintra kikerekített összegû anyagátvételre,
megrendelés és szolgáltatás igénybevételére, valamint
készpénzfelvételre használható.

21. Ruházati illetménnyel kapcsolatos esemény alkal-
mával az ellátónak formanyomtatványt kell kitöltenie. Az
a)–c) alpontok esetében a kiállításkor fel kell tüntetni az
igényjogosult személyi adatait és ruházati utalványfüzete
számát. A nyomtatványt az igényjogosult aláírásával, a ka-
tonai szervezet alakulatazonosítójával, a szakmai fõnök
aláírásával és bélyegzõjével kell ellátni.

Az alábbi formanyomtatványokat kell alkalmazni:
a) „A” jelû adatlap (1. melléklet): alapfelszerelési ruhá-

zati utalványfüzet kiadásával egyidejûleg kell kiállítani,
melyen fel kell tüntetni az igényjogosult állományviszo-
nyának kezdetét, szerzõdéses esetén a vállalt idõszakot, a
keretösszeg nyilvántartásba bejegyzett illetményt, vala-
mint annak jogcímét.

b) „NY” jelû adatlap (2. melléklet): nyugdíjas ruházati
utalványfüzet kiadásával egyidejûleg kell kiállítani, me-
lyen fel kell tüntetni a jogosultság idõpontját, a keret-
összeg nyilvántartásába bejegyzett illetményt, valamint
annak jogcímét.

c) „V” jelû adatlap (3. melléklet): a ruházati illetmény
folyósításának változásakor kell kiállítani, a megfelelõ
rész kitöltésével, melyek az alábbiak lehetnek:

ca) Pótruházati utalványfüzet kiadása,
cb) Tényleges állományviszony megszûnése,
cc) egy évet meghaladó távollét esetén.
d) Ruházati utalványfüzet igénylés (4. melléklet): 4 pél-

dányban készülõ sorszámmal ellátott ruházati utalványfü-

zet igénylõ lap. Az igénylõ katonai szervezetnek fel kell
tüntetni az igényelt ruházati utalványfüzeteket fajtánként
és mennyiség szerint. A nyomtatványt a szakmai fõnök
aláírásával és bélyegzõjével kell ellátni. Az MH Logiszti-
kai Ellátó Központnak (a továbbiakban: MH LEK) a ki-
adott ruházati utalványfüzetek mennyiségét és sorszámát
kell feltüntetni az igénylésen.

e) Kimutatás ruházati utalványfüzetek átadásáról
(5. melléklet): a meghatározott ruházati utalványfüzet
adott igényjogosultnak való kiadását tanúsító okmány,
melyen fel kell tüntetni az igényjogosult személyi adatait,
rendfokozatát, állománykategóriáját, a részére kiadott új
ruházati utalványfüzet számát és idõpontját, valamint
amennyiben van, az elõzõ ruházati utalványfüzet – tárgy-
évet megelõzõ év december 31-i, szerzõdéses igényjogo-
sult esetében a fordulónapot megelõzõ hó végi – keret-
összeg maradványát. A ruházati utalványfüzet záró szelvé-
nyének elszámoló részét a nyomtatvány megfelelõ részébe
be kell ragasztani. Az okmány egy példányban készül, az
eredeti másolatát az MH LEK részére a ruházati utalvány-
füzetek elszámolásakor mellékelni kell.

f) Pótszelvény: sorszámmal ellátott önálló záró szel-
vény, melyet az igényjogosult állományba visszavétele,
ruházati utalványfüzetének elvesztése, vagy KNBSZ-tõl
történõ áthelyezése esetén az MH LEK-nek az ellátó részé-
re kell kiadnia. Az igényjogosult részére a fenti esetekben
az ellátó új ruházati utalványfüzetet kizárólag pótszelvény
ellenében biztosíthat,

g) Kimutatás ruházati utalványfüzetek meghosszabbítá-
sáról (12. melléklet): az ellátó katonai szervezet által meg-
hosszabbított utalványfüzetek nyilvántartására szolgál.
A tárgyévet megelõzõ év december 31-i helyzetnek meg-
felelõen lezárt kimutatást –, amennyiben nem történt
hosszabbítás, akkor is – az MH LEK részére minden tárgy-
év április 15-ig tájékoztatásul meg kell küldeni.

22. A ruházati utalványfüzetek érvényesítési rendje, ki-
adásának határideje és érvényességi ideje:

a) alapfelszerelési ruházati utalványfüzet: az alapfelsze-
relés idõszakára jár, a normában meghatározott alapfelsze-
relési illetmény folyósításához keretösszegre érvényesítve
az állományba vételt – szerzõdéses igényjogosult esetében
a próbaidõt – követõ 8 napon belül kell kiadni az igényjo-
gosultnak.

Érvényes: hivatásos igényjogosult esetében: a kiállítás
idõpontjától számított 24 hónapot követõ december 31-ig,
szerzõdéses igényjogosult esetében: a kiállítást követõ
3 évig.

b) hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüzet: naptári
évenként változó színû nyomtatással készül. A naptári
évre a norma szerint meghatározott ruházati utánpótlási il-
letmény folyósítása céljából a keretösszegre érvényesítve,
tárgyév január 1-jétõl, de legkésõbb a norma közzététele
napjától számított 30 napon belül kell kiadni a hivatásos
igényjogosultnak. A 37. pont szerinti illetmény elõrehozás
esetén a következõ naptári évek ruházati utalványfüzetét
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kell az elõrehozáskor érvényben lévõ utánpótlási illet-
ményösszegre érvényesíteni.

Érvényes: 3 évig, a fedõlapon elõrenyomtatva. Elõreho-
zás esetén a kiállítás idõpontjától a fedõlapon elõrenyom-
tatott idõpontig.

c) szerzõdéses utánpótlási ruházati utalványfüzet: a
szerzõdéses szolgálat 2. évétõl kezdõdõen szerzõdéses
évenként, fordulónapot követõ 8 napon belül kell kiadni a
szerzõdéses igényjogosult részére. Illetmény elõrehozás
esetén a következõ évi ruházati utalványfüzetet kell az elõ-
rehozáskor érvényben lévõ utánpótlási illetményösszegére
érvényesíteni. A norma közzététele elõtt kiadott utalvány-
füzetet az elõrehozott utalványfüzet szabályai szerint kell
kezelni, abból készpénz kifizetése csak a norma közzététe-
lét követõen lehetséges.

Érvényes: 3 évig, a fordulónapjának idõpontjáig.
d) pót ruházati utalványfüzet: az ellátási idõszakokra ki-

adott ruházati utalványfüzetek betelte esetén, 8 napon, va-
lamint az érvényességi idõn belül kell kiadni, amennyiben
az igényjogosult illetménymaradvánnyal rendelkezik. Az
utalványfüzet csak az ellátási idõszakra kiadott ruházati
utalványfüzet folytatásaként, azzal együtt érvényes.

Érvényes: a betelt ruházati utalványfüzet érvényességi
idejéig.

e) nyugdíjas ruházati utalványfüzet: elõre nyomtatott
keretösszeg nélküli ruházati utalványfüzet, mely az
anyagátvételek nyilvántartásának végrehajtására szolgál.
A 36. pontban meghatározott esetek szerint a honvédelem
érdekében rendszeres munkát végzõ és tevékenységét
egyenruhában ellátó nyugállományú és szolgálati járandó-
ságban részesülõ katona részére engedélyezett ruházati il-
letményt az engedélyezést követõ 8 napon belül kell bizto-
sítani.

Érvényes: a tárgyévet követõ év december 31-ig.
f) Az igényjogosult köteles a régebben kiadott utalvány-

füzetet felhasználni.

23. A ruházati utalványfüzetek részei:
a) fedõlap: az igényjogosult azonosítási adatainak a ka-

tonai szervezet általi igazolására és az érvényesség megha-
tározására, valamint annak meghosszabbítására szolgáló
rész.

b) keretösszeg nyilvántartás: az esedékes ruházati illet-
mény nyitó keretösszegének, felhasználásának és marad-
ványának nyilvántartására szolgáló rész. A katonai szerve-
zet által végzett kiegészítéseket és csökkentéseket a szak-
mai fõnöknek, az anyag átvételre, a mérték utáni megren-
delésre, a mosatásra és vegytisztításra vonatkozó keret-
összeg csökkentéseket a KREP-nek, a vállalkozónak és a
szolgáltatónak kell igazolnia. A keretösszeg nyilvántartás
bejegyzései csak aláírással és bélyegzõvel igazoltan érvé-
nyesek.

c) ruházati anyag átvételi utalvány: anyag átvétel, mér-
ték utáni megrendelés, mosatás és vegytisztítás ellenérté-
kének kiegyenlítésére szolgáló rész. Külön szabályozott

esetekben – a Készpénzfelvétel résszel kiegészítve – kész-
pénz felvételére is szolgálhat.

d) megrendelés szelvényrész: a vállalkozónak a mérték
utáni cikk, a szolgáltatónak a mosatás és vegytisztítás szol-
gáltatás megrendelésekor kell kiállítania. A vállalkozónak
és a szolgáltatónak a keretösszeg nyilvántartásban a meg-
rendeléskor le kell vonnia a térítési összeget, a megren-
delés szelvényrészt a megrendeléskor, a ruházati anyag
átvételi utalványrészt az elkészült cikk átadásakor kell át-
vennie.

e) készpénzfelvétel szelvényrész: csak készpénzfelvé-
telkor kell kitölteni. Az ellátó pénzügyi szerv az igényjo-
gosult ruházati illetményébõl a normában meghatározott
összegben, külön szabályozott esetekben, valamint állo-
mányból történt kiválás esetében teljesít készpénzkifize-
tést. A keretösszeg csökkentést a szakmai fõnöknek kell
igazolni.

f) utalvány új ruházati utalványfüzetre szelvény: kitöl-
tése után, a szelvény ellenében kell kiadni az igényjogosult
részére a következõ ellátási idõszakra érvényes ruházati
utalványfüzetet. A szelvény letéphetõ kis része a ruházati
szolgálat bizonylata, az új ruházati utalványfüzet kiadá-
sáról.

g) feljegyzések rész: keretösszegen felüli készpénz kifi-
zetésekre és egyéb szakmai bejegyzésekre szolgáló rész.

h) pót ruházati utalványfüzet kiadása rész: pót ruházati
utalványfüzet kiadásának rögzítésére szolgáló rész.

24. Az ellátónak 30 napon belül személyesen kell elszá-
molnia az MH LEK felé az alábbi esetekben:

a) alapfelszerelési ruházati utalványfüzet kiadásakor:
parancs másolattal, „A” jelû adatlappal és a kimutatás ru-
házati utalványfüzet átadásáról nyomtatvány hiteles máso-
latával,

b) utánpótlási ruházati utalványfüzet kiadásakor: kimu-
tatás ruházati utalványfüzet átadásáról nyomtatvány hite-
les másolatával és az elõzõ ruházati utalványfüzet utal-
vány új ruházati utalványfüzetre szelvény utalvány ré-
szével,

c) nyugdíjas ruházati utalványfüzet kiadásakor: „NY”
jelû adatlappal és a kimutatás ruházati utalványfüzet át-
adásáról nyomtatvány hiteles másolatával,

d) pót ruházati utalványfüzet kiadásakor: „V” jelû adat-
lappal és a kimutatás ruházati utalványfüzet átadásáról
nyomtatvány hiteles másolatával,

e) tényleges állományviszony megszûnésekor: parancs
másolattal, „V” jelû adatlappal, a ruházati anyag átvételi
utalványokkal, és az utalványfüzetekkel,

f) egy évet meghaladó távollét esetén: parancs másolat-
tal, „V” jelû adatlappal, a ruházati anyag átvételi utalvá-
nyokkal, az utolsó utánpótlási ruházati utalványfüzetének,
ha nincs, akkor az alapfelszerelési ruházati utalványfüze-
tének utalvány új ruházati utalványfüzetre szelvényével,

g) készpénz kifizetésekor: a ruházati anyag átvételi utal-
vánnyal,
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h) utalványfüzet megsemmisítésekor: a jegyzõkönyv
egy példányával,

i) KNBSZ-hez történõ áthelyezéskor: parancs másolat-
tal, a tárgyévi utánpótlási ruházati utalványfüzetének, ha
nincs, akkor az alapfelszerelési ruházati utalványfüzeté-
nek utalvány új ruházati utalványfüzetre szelvényével, és
illetménycsökkentés esetén a kiemelt ruházati anyag
átvételi utalvánnyal,

j) KNBSZ-tõl történõ áthelyezéskor: parancs másolat-
tal, kimutatás ruházati utalványfüzet átadásáról nyomtat-
vány hiteles másolatával és a pótszelvény utalvány
részével,

k) elveszett ruházati utalványfüzetet követõ új ruházati
utalványfüzet kiadásakor: kimutatás ruházati utalványfü-
zet átadásáról nyomtatvány hiteles másolatával és a pót-
szelvény utalvány részével,

l) állományba visszavételt követõen: parancs másolat-
tal, valamint új ruházati utalványfüzet kiadása esetén a ki-
mutatás ruházati utalványfüzet átadásáról nyomtatvány hi-
teles másolatával és a pótszelvény utalvány részével,

m) a hibásan kitöltött és az érvényességét vesztett fel
nem használt hivatásos utánpótlási ruházati utalványfüze-
tekkel a tárgyév december 31-ig,

n) szerzõdéses állomány részére a próbaidõt követõ
alapfelszerelési utalványfüzet kiadásakor: parancs máso-
lattal, „A” jelû adatlappal, a kimutatás ruházati utalvány-
füzet átadásáról nyomtatvány hiteles másolatával, a ki-
emelt ruházati anyag átvételi utalvánnyal és a tulajdonba
adásról szóló ESZKÖZ utalvány másolatával,

o) honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt részére
alapfelszerelési ruházati utalványfüzet kiadásakor: pa-
rancs másolattal, „A” jelû adatlappal és a kimutatás ruhá-
zati utalványfüzet átadásáról nyomtatvány hiteles másola-
tával, a kiemelt ruházati anyag átvételi utalvánnyal és a
tulajdonba adásról szóló ESZKÖZ utalvány másolatával.

25. A katonai szervezetek elszámolását követõen az
MH LEK-nek a ruházati utalványfüzeteket igényjogosul-
tanként, keretösszeg és érvényességi idõ alapján kell nyil-
vántartania, valamint a keretösszeget az alábbi eseteket
követõen a nyilvántartásában kell módosítania:

a) a KREP-ben történt anyag átvétel,
b) a vállalkozónál történt mérték utáni ruházat készítés,
c) a szolgáltatónál végrehajtott mosatási és vegytisztítá-

si szolgáltatás,
d) ruházati illetménykeret terhére történõ kifizetés,
e) ruházati illetménykeret növelés, csökkentés és jóvá-

írás.

26. Az igényjogosultnak a KREP-ben történt anyag át-
vételre, a vállalkozónál történt mérték utáni ruházat készí-
tésére és a szolgáltatónál végrehajtott mosatási és vegy-
tisztítási szolgáltatásra való igényjogosultságát a szolgála-
ti igazolványának bemutatásával, ruházati utalványfüzet-
tel nem rendelkezõ nyugállományú és szolgálati járandó-
ságban részesülõ katonának a KREP-ben történt anyag át-

vételre való jogosultságát a katonai nyugdíjas vagy a szol-
gálati járandóságot igazoló igazolványának bemutatásával
kell igazolnia. Az igényjogosult az átvett anyag, a megren-
delt ruházat és az igénybevett szolgáltatás ellenértékét a
részére kiadott érvényes ruházati utalványfüzet utalvány-
szelvényének kitöltésével és átadásával, valamint kész-
pénzzel egyenlítheti ki.

27. Abban az esetben, ha az igényjogosult minõségileg
kifogásolja az általa használt ruházati terméket, akkor az
alábbi eljárást kell alkalmazni:

a) a KREP-tõl átvett terméket az igényjogosultnak a
KREP részére vissza kell szolgáltatnia. Az igényjogosult-
nak a termék KREP-tõl történt átvételét pénztári bizony-
lattal kell igazolnia. A KREP-nek az átvételrõl jegyzõ-
könyvet kell készítenie, mely alapján a terméket az MH
LEK részére továbbítania kell. Az MH LEK-nek a termé-
ket közvetlenül a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
Haditechnikai Intézet (a továbbiakban: HM FHH HTI)
felé bevizsgálásra meg kell küldenie. A HM FHH HTI a
bevizsgálást követõen a termék vonatkozásában az aláb-
biak szerint dönthet:

aa) a minõségi kifogás megalapozott: a garanciát az MH
LEK érvényesíti a gyártó felé. Amennyiben a hibás termék
javítható, azt a gyártó által elvégzett javítást követõen az
igényjogosult részére kifogástalan állapotban kell vissza-
adni. Ha a hibás termék nem javítható, a gyártó által bizto-
sított másik új terméket kell az igényjogosult részére bizto-
sítani. Abban az esetben, ha a gyártó vagy az MH LEK a
fenti cikkel nem rendelkezik, az MH LEK parancsnokának
vagy helyetteseinek az igényjogosult tárgyévi ruházati
utalványfüzet keretösszegébe a termék átvételének idõ-
pontjában megállapított bruttó egységárral megegyezõ ér-
tékû jóváírást kell végrehajtania,

ab) a minõségi kifogás megalapozatlan: a terméket az
igényjogosult részére vissza kell juttatni, az MH LEK ré-
szérõl csere kötelezettség nem áll fenn.

b) az igényjogosult által a vállalkozótól átvett mérték
után készített termék garanciáját az igényjogosultnak a vá-
sárlói nyilatkozat alapján a vállalkozó felé önállóan kell
érvényesítenie.

c) A KREP-ek rendeltetésérõl, jogállásáról, feladatáról,
mûködésérõl, vezetési és okmányolási rendjérõl az MH
LEK által kiadott Mûködési utasítás rendelkezik.

28. A katonai szervezeteknek a következõ évi ellátás-
hoz szükséges utánpótlási ruházati utalványfüzeteket a
tárgyév október 15-ig, az alapfelszereléshez, az utánpótlás
elõrehozásához, pót-, és a nyugdíjas ruházati utalványfü-
zet kiadásához a felmerülés idõpontjában a 21. pont d) al-
pont szerint meghatározott nyomtatványon kell az MH
LEK-tõl igényelni. A tábornoki utánpótlási ruházati utal-
ványfüzetet az igénylésben külön sorban kell feltüntetni.
A hibásan kiállított vagy érvényesített ruházati utalvány-
füzetek pótlására 1–20 darab tényleges szükséglet esetén
1 darab, 21–50 darab esetén 2 darab, 51–100 darab esetén
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3 darab és 100 darab igényen felül 2% tartalékot kell igé-
nyelni. Pót ruházati utalványfüzetbõl az állomány után
5%-ot kell igényelni és készletezni.

29. Az igényelt, de az igényjogosult számára ki nem
adott, valamint a tartalék ruházati utalványfüzeteket biz-
tonságosan zárható helyen – így különösen: vas iratszek-
rényben – fajtánként külön kell tárolni.

30. A ruházati illetmények folyósításával, kezelésével és
elszámolásával kapcsolatos nyilvántartásokat, okmányokat
minden érintett szervezet 10 évig köteles megõrizni.

31. A ruházati utalványfüzeteket a vételezést követõen
számadásköteles nyomtatványokra vonatkozó elõírások
szerint, fajtánként elkülönítve, sorszám szerint a 21. pont
e) alpontban meghatározott nyomtatványon kell nyilván-
tartani, valamint a katonai szervezet analitikus nyilvántar-
tásán át kell vezetni. A kiadott ruházati utalványfüzeteket
az analitikus nyilvántartásban havonta végleges kiadásba
kell helyezni és az ESZKÖZ utalványon fel kell tüntetni a
kimutatás nyilvántartási számát és folyószámát. A kimuta-
tást minden év december 31-i állapotnak, az ügyviteli elõ-
írásoknak megfelelõen le kell zárni.

32. Az igényjogosultnak a keretösszeg maradványt nem
tartalmazó és az érvényességét vesztett ruházati utalvány-
füzeteit le kell adnia az ellátónak. Az így leadott, valamint
a rontott ruházati utalványfüzeteket évenként a sorszámu-
kat tartalmazó jegyzõkönyv alapján, az ügyviteli elõírá-
soknak megfelelõen helyrehozhatatlan roncsolással, bi-
zottságilag kell megsemmisíteni.

33. A hivatásos igényjogosult a próbaidõ tartamára a
normában meghatározott illetményre jogosult és az így ki-
állított alapfelszerelési ruházati utalványfüzetet a próbaidõ
idõszakára kell érvényesíteni. A ruházati utalványfüzet
„Feljegyzések rész” rovatába a próbaidõ tartamát be kell
jegyezni. A ruházati utalványfüzet kiadásáról „A” jelû
adatlapot kell kiállítani a meghatározott próbaidõ tartal-
mának feltüntetésével és a kiadást követõen az ellátónak a
24. pont a) alpont szerint kell elszámolnia. A próbaidõ le-
teltét követõen az elõzõleg jóváírt illetmény és az állo-
mányba vétel idõpontjának megfelelõ normában meghatá-
rozott alapfelszerelési illetmény különbözetét jóvá kell
írni az alapfelszerelési ruházati utalványfüzetben és azt a
kiállítás idõpontjától számított 24 hónapot követõ decem-
ber 31-ig kell érvényesíteni. Az illetménykülönbözet jóvá-
írását követõen „A” jelû adatlapot kell kiállítani a próba-
idõ leteltével véglegesítve megjelöléssel és a kiadást köve-
tõen az ellátónak a 24. pont a) alpont szerint kell elszámol-
nia. Ha a próbaidõ a következõ évre is átnyúlik, akkor a
próbaidõ leteltekor a tárgyév elején esedékes utánpótlási
ruházati utalványfüzetet is ki kell adni. Az alapfelszerelés-
re való jogosultság idõpontja megegyezik a próbaidõ meg-
kezdésének idõpontjával.

A hivatásos igényjogosult próbaidejére beszerzendõ
cikkek listáját a 6. melléklet tartalmazza.

34. A szerzõdéses igényjogosult próbaidejére ruházati
utalványfüzet nem adható ki, helyette az ellátó katonai
szervezet csapatkészletébõl a 7. mellékletben meghatáro-
zott alapfelszerelést kell természetben biztosítani. A pró-
baidõ lejártát követõen részére alapfelszerelési ruházati
utalványfüzetet kell kiadni. Az utalványfüzet keretössze-
gét az ellátónak a próbaidõ idõtartama alatt természetben
biztosított ruházati anyagok bruttó gazdálkodási egység-
áraival kell csökkentenie. Az alapfelszerelésre való jogo-
sultság idõpontja megegyezik a próbaidõ megkezdésének
idõpontjával. Az utalványfüzet biztosítását követõen a
próbaidõ tartama alatt természetben biztosított alapfelsze-
relés a szerzõdéses igényjogosult tulajdonába kerül.

35. A KNBSZ-tõl áthelyezett hivatásos igényjogosult
részére az átvevõ katonai szervezet ellátójának az áthelye-
zés idõpontjától idõarányos ruházati illetményt kell bizto-
sítania. Az utánpótlási ruházati utalványfüzet kiadásához
az ellátónak az MH LEK-tõl pótszelvényt kell igényelnie.
A ruházati ellátás idõszakáról és az elszámolás megtörtén-
térõl az átadó katonai szervezet ellátója igazolást ad ki az
áthelyezett részére. Amennyiben az áthelyezett katona a
KNBSZ által a tárgyév teljes idõszakára ruházati illet-
ménnyel ellátásra került, akkor az igényjogosultat a tárgy-
év hátralevõ részére ellátottnak kell tekinteni, számára
utánpótlási ruházati illetmény csak a tárgyévet követõ év
elsõ napjától biztosítható.

36. A honvédelem érdekében rendszeres munkát végzõ
és tevékenységét egyenruhában ellátó nyugállományú
vagy szolgálati járandóságban részesülõ katona (a továb-
biakban: a honvédelem érdekében munkát végzõ katona) a
vonatkozó HM rendelet alapján térítésmentes kiegészítõ
egyenruházati ellátásban részesíthetõ. Elsõsorban tobor-
zás, katonai igazgatási feladatok, kegyeleti gondoskodás-
sal kapcsolatos egyes teendõk, katonai hagyományápolás,
honvédelmi nevelés és oktatás, valamint a nyugállományú
katonák és a honvédségi nyugdíjasok társadalmi szerveze-
tei mûködésének szervezése területeken végzett tevékeny-
ségeket lehet figyelembe venni.

A honvédelem érdekében munkát végzõ katona részére
tervezhetõ illetményt a norma tartalmazza.

Az ellátás körébe kizárólag a társasági öltözet cikkei
vonhatók be. A kiegészítõ egyenruházati ellátás felügyele-
te és az ellátásról való döntés a HVK Személyzeti Csoport-
fõnökség csoportfõnökének (a továbbiakban: csoportfõ-
nök) hatásköre.

A honvédelem érdekében munkát végzõ katonának a
tárgyév február 15-ig a szolgálati út betartásával igényt
kell megküldeni a csoportfõnök részére, melynek tételesen
tartalmaznia kell az igénylõ személyes adatait, az igénylés
okát, az igényelt ruházati cikkeket és az illetménykeret
összegét.
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A csoportfõnök engedélyezését követõen a ruházati illet-
mény nyugdíjas ruházati utalványfüzetben történõ jóváírását
a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervnél kell
végrehajtani. Nyugdíjas ruházati utalványfüzet illetményma-
radványának kifizetése vagy következõ évi ruházati utal-
ványfüzetbe történõ jóváírása nem engedélyezhetõ.

37. Az éves utánpótlási illetmény összege indokolt eset-
ben elõrehozható, megelõlegezhetõ. Az elõrehozást egy év
idõtartamra az MH Összhaderõnemi Parancsnokság had-
tápfõnöke, ezt meghaladó mértékben pedig a HM Fegy-
verzeti és Hadbiztosi Hivatal Hadfelszerelési Igazgatóság
(a továbbiakban: HM FHH HFI) hadtáp osztályvezetõje
engedélyezheti. Elõrehozni csak az éves utánpótlási illet-
mény teljes összegét lehet. Az elõrehozás a következõ évre
vonatkozó érvényesített utánpótlási ruházati utalványfüzet
kiadásával történik. Az elõrehozott ruházati utalványfüzet
keretösszeg nyilvántartásába a normában 1 évre meghatá-
rozott utánpótlási illetményt kell bevezetni. A tárgyévet
követõ illetmény növekedés különbözetét az elõrehozott
utalványfüzetben az ellátónak jóvá kell írnia. Amennyiben
a tárgyévet követõ utánpótlási illetmény nem változik, az
elõrehozott év(ek)ben keretösszegen felül készpénz kifi-
zetés csak keretösszeg terhére engedélyezhetõ. Ha az
igényjogosult nem rendelkezik a kifizetéshez szükséges
fedezettel, számára csak a keretmaradvány összege fizet-
hetõ ki. Az elõrehozással a jogosultat a következõ év(ek)re
ruházati illetménnyel ellátottnak kell tekinteni.

A KNBSZ tekintetében az éves utánpótlási illetmény
elõrehozását és kifizetését a KNBSZ fõigazgató saját ha-
táskörben szabályozza.

38. A ruházati utalványfüzetek a 22. pont szerinti idõ-
tartamig, de legfeljebb a tényleges állományviszony befe-
jezésének napjáig érvényesek, azt követõen érvényességü-
ket vesztik. A ruházati utalványfüzet érvényességének le-
jártát követõ 3 hónapig 12 hónappal, de legfeljebb az
igényjogosult utolsó munkában eltöltött napjáig meg-
hosszabbítható. Szerzõdéses igényjogosult esetében a
meghosszabbítás kizárólag a szolgálati viszony fennállá-
sát igazoló parancsban foglalt jogviszony végéig, de leg-
feljebb 12 hónapig lehetséges. Meghosszabbítás kizárólag
1000 forint feletti illetmény maradvány esetén engedé-
lyezhetõ. A meghosszabbított ruházati utalványfüzetbõl
készpénz nem fizethetõ ki. A már meghosszabbított ruhá-
zati utalványfüzet újbóli meghosszabbítása, valamint
nyugdíjas ruházati utalványfüzet meghosszabbítása nem
engedélyezhetõ. A ruházati utalványfüzet meghosszabbí-
tott érvényességi idejének bejegyzésére a szakmai fõnök
jogosult. Az ellátó a meghosszabbított utalványfüzetekrõl
készült kimutatást a 21. pont g) alpontban meghatározot-
tak szerint megküldi az MH LEK parancsnokának, aki
egyben intézkedik a saját nyilvántartásának módosítására
is. A 3 hónapot meghaladó lejárt érvényességû ruházati
utalványfüzet meghosszabbítását, egyéni kérelem alapján
a HM FHH HFI hadtáp osztályvezetõ engedélyezheti.

39. Ruházati utalványfüzet elvesztését a károsultnak és
a katonai szervezetnek együttesen (8. melléklet) az MH
LEK felé írásban, haladéktalanul, szolgálati úton be kell
jelentenie. Az MH LEK-nek körlevél formájában kell in-
tézkednie a KREP-ek, a vállalkozó és a szolgáltató felé a
ruházati utalványfüzet letiltása érdekében (9. melléklet).
Az elvesztést követõen az MH LEK-nek pótszelvényt kell
kiadnia az ellátó részére, mely alapján adható ki az igény-
jogosult következõ évi utánpótlási ruházati utalványfüze-
te. Az elvesztett ruházati utalványfüzet keretmaradványá-
nak jóváírását az MH LEK parancsnokának vagy helyette-
seinek a 25. pont szerinti nyilvántartás alapján, valamint
az igényjogosult ellátó pénzügyi szervének az elveszett il-
letmény idõpontjában kifizetett ruházati illetmény igazo-
lásának birtokában az elvesztés bejelentését követõ
12–18 hónapig, az igényjogosult tárgyévi utánpótlási ru-
házati utalványfüzetében kell jóváírnia. Amennyiben az
elveszett ruházati utalványfüzet a bejelentést követõ
12 hónapon belül megkerül, ugyanilyen formában kell in-
tézkedni a ruházati utalványfüzet tiltásának feloldására
(10. és 11. melléklet). Abban az esetben, ha az elveszett
utalványfüzet a pótszelvény kiadását követõen megkerül,
de az ellátó a következõ évi utánpótlási ruházati utalvány-
füzetet még nem adta ki az igényjogosult részére, a pót-
szelvényt a 32. pont szerint kell megsemmisíteni. Az elve-
szett ruházati utalványfüzet jóváírt keretmaradványának
kifizetése abban az esetben nem engedélyezhetõ, ha az il-
letmény jóváírása a kifizetés idõpontjában már érvényes-
ségét vesztõ utalványfüzetbõl történt.

40. Állományból történõ kiválás esetén az igényjogo-
sult ruházati illetményét az utolsó munkában eltöltött nap-
jáig el kell számolni. Az elszámoláskor, függetlenül annak
idõpontjától, az igényjogosult részére kizárólag az utolsó
munkában eltöltött napon érvényben lévõ, meg nem
hosszabbított ruházati utalványfüzet számolható el.

41. Ha az igényjogosult szolgálati viszonya az alapfel-
szerelést követõ 48 hónapon belül önhibájából, valamint a
42. pontban szabályozott esetek szerint szûnik meg, akkor
számára – ruházati illetmény járandóságként – a tárgyidõ-
szakra megállapított alapfelszerelési és utánpótlási illet-
mények együttes összegének a szolgálatban eltöltött idõre
járó hányadát kell elszámolni. Az igényjogosult számára
az idõarányos illetménymaradványt – kizárólag utánpótlá-
si ruházati utalványfüzetbõl – ki kell fizetni, az illetmény-
túllépést pedig a munkáltató részére vissza kell téríttetni.

42. A szolgálati viszony megszûnéséig számítható idõ-
arányos ruházati illetmény – érvényességi idejét nem vesz-
tett ruházati utalványfüzetben nyilvántartott – maradvá-
nyát ki kell fizetni, a túllépést pedig vissza kell térítenie
annak, akinek a szolgálati viszonya a Hjt. 56. § b), e) és
f) pontja, az 59. § (2) bekezdés c) pontja, a 62. § (1) bekez-
dés b), d)–g), i) és k) pontja, vagy a 247. § (6) bekezdés
a) pontja alapján szûnt meg.
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43. Amennyiben az elszámoltatott tényleges szolgálati vi-
szonyának megszûnési idõpontja a tárgyévet meghaladja, a
következõ évi illetmény idõarányos részét a tárgyévi utánpót-
lási ruházati utalványfüzet keretösszeg nyilvántartásába –
maradvány emeléseként – kell bejegyezni. A jóváírandó
utánpótlási illetmény összege megegyezik a normában meg-
határozott utánpótlási illetmény idõarányos összegével.

44. A 42. pontban fel nem sorolt esetekben a szolgálati
idõre járó idõarányos illetménymaradványt ki kell fizetni
és a jóhiszemû túllépést nem kell megtéríttetni.

45. A KNBSZ-hez áthelyezett hivatásos igényjogosult
ruházati illetményét az átadó katonai szervezet ellátójának
kell elszámolnia. Az áthelyezést követõ idõszakra vonat-
kozó idõarányos ruházati illetményt meg kell vonni és a jó-
hiszemû túllépést nem kell megtéríttetni. Ruházati utal-
ványfüzet illetménymaradványának kifizetése részére
nem engedélyezhetõ. A ruházati ellátás idõszakáról és az
elszámolás megtörténtérõl az átadó katonai szervezet ellá-
tója igazolást ad ki az áthelyezett részére.

46. Az elszámoláskor a ruházati illetmény túllépése ab-
ban az esetben tekinthetõ jóhiszemûnek, ha a szolgálati vi-
szony megszûnése az igényjogosult által elõre nem látható
idõpontban következett be, és a túllépés nem a tudomás-
szerzést követõen keletkezett.

47. Az egy évet meghaladó távollét esetén a tárgyévre
érvényesített utánpótlási illetménynek a járandóságot
meghaladó részét elõrehozásnak kell tekinteni és az állo-
mányviszony folytatásakor az esedékes utánpótlási illet-
ményt ezzel az összeggel csökkenteni kell. Az érvényesí-
tett keretösszeg maradványt a szabadság hónapokra kere-
kített idõtartamára számított illetményhányaddal – illet-
ménycsökkentés címen – ruházati anyag átvételi utalvány
alapján kell csökkenteni és az ellátónak a 24. pont f) alpont
szerint kell elszámolnia. A csökkentés összegét a norma
alapján kell kiszámítani. Az illetmény elszámolását a sza-
badság letöltését követõen kell végrehajtani. Az egy évet
meghaladó távollét miatt az alapfelszerelés ellátási idõ-
szak tartama és az alapfelszerelés vagy az utánpótlási ru-
házati utalványfüzet érvényességi határideje nem módo-
sul, a ruházati utalványfüzet illetménymaradványának ki-
fizetése vagy következõ évi ruházati utalványfüzetbe tör-
ténõ jóváírása nem engedélyezhetõ. Annak az igényjogo-
sultnak a ruházati illetményjárandóságát, akinek a tényle-
ges állományviszonya az egy évet meghaladó távollét
alatt, vagy annak befejeztével szûnik meg, a szabadság
kezdõ idõpontjáig kell elszámolni.

48. A szolgálati viszony megszûnése esetén alapfelsze-
retési illetménybõl, az elszámoláskor érvényességi idejét
vesztett, valamint a meghosszabbított ruházati utánpótlási
ruházati utalványfüzetbõl történõ kifizetés nem engedé-
lyezhetõ.

49. Tárgyévi hivatásos utánpótlási ruházati utalványfü-
zetben az elõrenyomtatott keretösszegen felül illetményt –
a norma általános elõírásait, valamint a külön szabályozott
eseteket kivéve – kizárólag központilag lehet jóváírni.

50. Az állományba visszavett igényjogosult ruházati il-
letményre a visszavétel napjától jogosult. A szolgálati vi-
szony megszûnését követõ 24 hónapon belül állományba
visszavett igényjogosult utánpótlási illetményre, azt meg-
haladóan alapfelszerelési illetményre jogosult. 24 hóna-
pon belüli állományba visszavétel esetén az idõarányos
utánpótlási illetményt elsõsorban a már meglévõ – részére
korábban biztosított, de nullára zárt utolsó – tárgyévi ruhá-
zati utalványfüzetbe kell jóváírni. Az állományba vissza-
vett igényjogosultnak a kiváláskor részére kifizetett ruhá-
zati illetménnyel nem kell elszámolnia, azt jóhiszemûnek
kell tekinteni. Amennyiben a visszavétel során próbaidõ
került kikötésre és az állományba visszavétel a szolgálati
viszony megszûnését követõ 24 hónapot meghaladja, úgy
a szakutasítás 33. és 34. pontjai szerint kell eljárni.

51. A 36. pont hatálya alá nem tartozó a Hjt. 46. § (3) be-
kezdés g)-l) pontjai szerinti szerveknél szolgálatot teljesítõ
nyugállományú és szolgálati járandóságban részesülõ ka-
tona ruházati ellátását, egyedi esetekben, a Honvéd Vezér-
kar fõnöke külön kérelem elbírálásával engedélyezheti.

52. A szakutasítás által nem szabályozott, a ruházati il-
letménygazdálkodással kapcsolatban felmerülõ szakmai
kérdésekben a HM FHH HFI hadtáp osztályvezetõ jogo-
sult szakmai véleményt adni.

53. Honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt jogvi-
szonyból hivatásos vagy szerzõdéses állományba vettek
alapfelszereléssel történõ ellátását külön intézkedés szabá-
lyozza.

54. A KNBSZ fõigazgató e szakutasítás irányelveinek
figyelembevételével, saját hatáskörben szabályozza szer-
vezete ruházati illetménygazdálkodását.

55. Ez a szakutasítás 2012. május 1-jén lép hatályba.

56. Hatályát veszti
a) a Magyar Honvédség állományából kivált hivatásos

és szerzõdéses tábornokok, fõtisztek, tisztek, zászlósok és
tiszthelyettesek ruházati anyagleadásáról szóló 144/2007.
(HK 22.) HM VTISZÁT intézkedés,

b) a tábornoki, fõtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi
beosztást betöltõ hivatásos és szerzõdéses állomány ruhá-
zati illetménygazdálkodásának egyes szabályairól szóló
14/2009. (HK 5.) HM VTISZÁT intézkedés.

Márki Gábor s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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4. melléklet a 8/2012. (HK 6.) számú HM VGHÁT szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT
Nyt.szám:

RUHÁZATI UTALVÁNYFÜZET IGÉNYLÉS

Raktári szám Megnevezés Me.
Igényelt

mennyiség
Kiadott

mennyiség

A kiadott
utalványfüzetek

sorszáma
Megjegyzés

52-2083/ év Tábornoki utánpótlási ruházati
utalványfüzet

52-2076/ év Hivatásos utánpótlási ruházati
utalványfüzet

52-2077 Szerzõdéses utánpótlási ruházati
utalványfüzet

52-2075 Alapfelszerelési ruházati
utalványfüzet

52-2078 Pót ruházati utalványfüzet

52-2079 Nyugdíjas utalványfüzet

52-2076/ év Hivatásos utánpótlási ruházati
utalványfüzet

52-2076/ év Hivatásos utánpótlási ruházati
utalványfüzet

52-2084 A adatlap

52-2085 NY adatlap

52-2081 V adatlap

52-2082 Utalványfüzet borító

Dátum: __________________ 20 ___ év ______________ hó ___ nap

P.H.
______________________

igénylõ aláírása Átadó: ______________

Átvevõ:______________

Dátum: __________________ 20 ___ év ______________ hó ___ nap

P.H.
______________________

engedélyezõ
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5. melléklet a 8/2012. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasításhoz

……………………………………………
katonai szervezet megnevezése

Nyt.szám:

KIMUTATÁS
ruházati utalványfüzetek kiadására

Fsz.

Átvevõ neve,
Születési

ideje,
Anyja neve

Rend-
fokozata

Kiadott
utalványfüzet

száma

Állomány
kategória

Kiadás
kelte

December
31-i

állapotnak
megfelelõ
maradvány

Utalványfüzet elszámoló szelvénye
(beragasztva)

Megjegyzés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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6. melléklet a 8/2012. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasításhoz

Kimutatás a hivatásos katona próbaidõszakra kötelezõen beszerzendõ ruházati cikkeirõl

Fsz. Megnevezés Me. Mennyiség

1. 90 M nyári gyakorló sapka db 1

2. 90 M téli gyakorló sapka db 1

3. Csõsál fekete db 1

4. 90 M gyakorló zubbony db 2

5. 90 M gyakorló nadrág db 2

6. 90 M téli gyakorló kabát gombos db 1

7. 90 M téli gyakorló kabátbélés db 1

8. 2000 M gyakorló zubbony db 2

9. 2000 M gyakorló nadrág db 2

10. 93 M esõvédõ kabát húzózáras db 1

11. 93 M esõvédõ nadrág db 1

12. 93 M téli ing db 1

13. 93 M téli alsó db 1

14. Póló gyakorló ruhához db 2

15. Nyári gyakorló zokni fekete pár 2

16. Téli gyakorló zokni fekete pár 2

17. Kötött téli kesztyû fekete pár 1

18. 2008 M általános bakancs pár 1

19. 90 M hevederöv db 1

20. Hímzett névfelirat zöld db 6

21. Hímzett gyakorló paroli pár 6

22. Hímzett rendfokozati jelzés pólóra db 2

23. 96 M hímzett államjelzõ zöld db 6

24. Evõeszközkészlet db 1

25. Köznapi sapka db 1

26. Tropikál pantalló db 1

27. 95 M köznapi ing hu. db 2

28. Bokazokni pár 2

29. 95 M gyakorló pulóver zsebbel db 1

30. Félcipõ zárt bõrtalpú pár 1
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7. melléklet a 8/2012. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasításhoz

Kimutatás a szerzõdéses fõtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes próbaidõszakára biztosított
ruházati szakanyagokról

Fsz. Megnevezés Me. Mennyiség

1. 90 M nyári gyakorló sapka db 1

2. 90 M téli gyakorló sapka db 1

3. Csõsál fekete db 1

4. 90 M gyakorló zubbony db 2

5. 90 M gyakorló nadrág db 2

6. 90 M téli gyakorló kabát gombos db 1

7. 90 M téli gyakorló kabátbélés db 1

8. 2000 M gyakorló zubbony db 2

9. 2000 M gyakorló nadrág db 2

10. 93 M esõvédõ kabát húzózáras db 1

11. 93 M esõvédõ nadrág db 1

12. 93 M téli ing db 1

13. 93 M téli alsó db 1

14. Póló gyakorló ruhához db 2

15. Nyári gyakorló zokni fekete (1) pár 2

16. Téli gyakorló zokni fekete (1) pár 2

17. Kötött téli kesztyû fekete pár 1

18. 2008 M általános bakancs pár 1

19. 90 M hevederöv db 1

20. Hímzett névfelirat zöld db 6

21. Hímzett gyakorló paroli pár 6

22. Hímzett rendfokozati jelzés pólóra db 2

23. 96 M hímzett államjelzõ zöld db 6

24. Evõeszközkészlet db 1

25. Kulacs (2) db 1

26. Evõcsésze fedõvel (2) db 1

27. Málhazsák (2) db 1

28. Törülközõ legénységi (2) db 2

29. Rohamsisak (2) db 1

30. 90 M tereptarka sisakborító (2) db 1

Megjegyzés:
(1) Kiadást követõen saját tulajdonba kerül.
(2) Alapfelszerelési utalványfüzet terhére nem biztosítható, elszámolásköteles.
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8. melléklet a 8/2012. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasításhoz

…………………………………………. sz. példány
katonai szervezet megnevezése

Nyt. szám:

………………………………………….
MH Logisztikai Ellátó Központ

parancsnok

Budapest

Tárgy: elveszett ruházati utalványfüzet jelentése

Tisztelt Parancsnok Úr!

A fenti alakulat állományába tartozó …………………………….... rf ………...…..
20………..……..-n jelezte, hogy a 20......-……..……..….…számú ruházati utánpótlási utalványfüzetét elvesztette.

Ruházati utalványfüzet száma:
Születési év, hónap, nap:
Anyja neve:
Elveszett maradvány összege (kb.):

Kérem, a 20.....-………..….…számú ruházati utánpótlási utalványfüzet letiltását, és a 20… évi utánpótlási ruházati
utalványfüzet kiadásának engedélyezését.

Dátum:………. év …… hónap …… nap

………………..…………… ………………..……………
károsult aláírása ruházati tiszt aláírása

Tisztelettel:

…………………………….
parancsnok (vezetõ)

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

2. sz. pld: MH LEK
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9. melléklet a 8/2012. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG sz. példány
LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT

Nyt. szám:

számú körlevél

Állomáshelyén

Tárgy: elveszett ruházati utalványfüzetek letiltása

Értesítem a Katonai Ruházati Ellátó Pont állományát, hogy az alább felsorolt ruházati utalványfüzeteket tulajdonosaik
elvesztették, így azok érvényességét letiltom:

LETILTÁS:

A fenti ruházati utalványfüzetekre anyagot átadni TILOS!

Dátum:……….év…….hónap……..nap

Tisztelettel:

…………………………….
parancsnok

Készült: 3 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
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10. melléklet a 8/2012. (HK 6.) számú HM VGHÁT szakutasításhoz

………………………………………. sz. példány
katonai szervezet megnevezése

Nyt. szám:

………………………………………….
MH Logisztikai Ellátó Központ

parancsnok

Budapest

Tárgy: elveszett ruházati utalványfüzet elõtalálása

Tisztelt Parancsnok Úr!

A fenti alakulat állományába tartozó ……………………………....rf………...…..
20………..……..-n jelezte, hogy a …………..nyilvántartási számon jelentett 20......-……..……..….…számú ruhá-

zati utánpótlási utalványfüzetét elõtalálta.

Ruházati utalványfüzet száma:
Születési év, hónap, nap:
Anyja neve:
Az utalványfüzet maradványának összege:

Kérem, a 20.....-………..….…számú ruházati utánpótlási utalványfüzet letiltásának feloldását.

Dátum:……….év…….hónap……..nap

………………..…………… ………………..……………
károsult aláírása ruházati tiszt aláírása

Tisztelettel:

…………………………….
parancsnok (vezetõ)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.): ruházati tiszt (telefonszám)
Kapják: 1. sz. pld: Irattár

2. sz. pld: MH LEK
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11. melléklet a 8/2012. (HK 6.) számú HM VGHÁT szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG sz. példány
LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT

Nyt. szám:

számú körlevél

Állomáshelyén

Tárgy: Elveszett ruházati utalványfüzetek feloldása

Értesítem a Katonai Ruházati Ellátó Pont állományát, hogy az alább felsorolt ruházati utalványfüzeteket tulajdonosaik
elõtalálták, így azok érvénytelenítését feloldom:

FELOLDÁS:

A fenti ruházati utalványfüzetekre anyag átadást engedélyezek!

Dátum:……….év…….hónap……..nap

Tisztelettel:

…………………………………….
parancsnok

Készült: 3 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):

6. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 597



12. melléklet a 8/2012. (HK 6.) számú HM VGHÁT szakutasításhoz

………………………………………
katonai szervezet megnevezése

Nyt. szám:

KIMUTATÁS
ruházati utalványfüzetek érvényességi idejének meghosszabbításáról

Fsz.
Az igényjogosult Az utalványfüzet

neve rendfokozata születési ideje száma keretmaradványa

Lezárva:……….év…….hónap……..nap

…………………………….
parancsnok

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.): ruházati tiszt (telefonszám)
Kapják: 1. sz. pld: Irattár

2. sz. pld: MH LEK
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A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

9/2012. (HK 6.) HM VGHÁT
s z a k u t a s í t á s a

az önkéntes tartalékos állomány ruházati ellátásának
egyes szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
az önkéntes tartalékos állomány ruházati ellátásának egyes
szabályairól az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Magyar Honvédség központi
és önálló csapat ruházati gazdálkodást folytató, valamint
ellátásilag utalt katonai szervezeteire, továbbá az önkéntes
tartalékos állományra (a továbbiakban: katona) terjed ki.

2. A katonát a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 127. § (1) bekezdése
alapján a természetbeni ellátás keretében térítésmentes ru-
házati ellátás illeti meg. Ennek értelmében számára a tény-
leges katonai szolgálat megkezdésének idõpontjától az ön-
kéntes tartalékos szolgálati jogviszony megszûnéséig
alapfelszerelést kell biztosítani. Az általános önkéntes tar-
talékosi alapfelszerelés (a továbbiakban: alapfelszerelés)
tartalmazza azon ruházati szakanyagokat, melyben a kato-
na hazai területen, a szolgálatteljesítési helyének megfele-
lõ feladatát végrehajtja.

3. A logisztikai utaltsági rendnek megfelelõen az ellátó
szervezeti egység (a továbbiakban: ellátó) az egység ruhá-
zati raktári készletébõl a katonát alapfelszereléssel látja el.
Az alapfelszerelésrõl szóló kimutatást a szakutasítás mel-
léklete tartalmazza. Az alapfelszerelés összetételét és
mennyiségét a HVK Logisztikai Csoportfõnökség cso-
portfõnöke az igénybevételi alkalomnak, évszaknak és
idõjárásnak megfelelõen egységesen csökkentheti.

4. Az alapfelszerelés kiadásánál és a cikkek utánpótlá-
sánál, cseréjénél a következõ fõbb elveket kell betartani:

a) felsõruházat esetében: a készlettõl függõen haszná-
latba még nem vett (a továbbiakban: I. értékcsoportú) vagy
használt, de rendeltetésszerû használatra alkalmas (a to-
vábbiakban: II. értékcsoportú), kifogástalan állapotban
levõ ruházatot kell kiadni;

b) lábbeli esetében: lehetõség szerint I. értékcsoport-
ban kell biztosítani. Használt lábbeli csak karbanhelyezett
és fertõtlenített állapotban adható ki;

c) egyéb cikkek esetében: készletek összetételétõl füg-
gõen I. vagy II. értékcsoportban adhatók ki;

d) kiképzési feladatok végrehajtására a hadi- (gya-
korló-) öltözetet II. értékcsoportban kell kiadni.

5. A katona részére a tényleges katonai szolgálat meg-
kezdésekor biztosított ruházati szakanyagok személyhez
kötését a Részletes Felszerelési Könyvben történõ bejegy-
zéssel kell végrehajtani.

6. A ruházati szakanyagok rendszeres tisztításáért,
szükséglet és igény szerinti utánpótlásáért és cseréjéért az
ellátó a felelõs. A szolgáltatások igénybevételének gyako-
riságát az általános higiéniai és esztétikai követelmények
határozzák meg. Biztosítani kell, hogy az öltözetek tiszták,
jól karbantartottak legyenek, az elszennyezõdött ruházati
cikkek cseréje szükséglet szerint történjen.

7. A testtel érintkezõ fehérnemû tisztításáról a katona
egyénileg, saját mosószer biztosítása mellett köteles gon-
doskodni.

8. A katona a szolgálatteljesítési idõn túl hadi- (gya-
korló-) ruházat viselésére nem jogosult.

9. A katona kiképzéséhez elengedhetetlen kiegészítõ
hadfelszerelési cikkeket, valamint a pihentetéséhez szük-
séges ágyfelszerelést az ellátó az egység ruházati raktári
készletébõl biztosítja.

10. Az ellátó részére a ruházati szakanyagok utánpót-
lása az MH Logisztikai Ellátó Központ készletébõl, a jóvá-
hagyott pénzkerete terhére történik.

11. A tényleges katonai szolgálat megszûnését követõ-
en az ellátónak a katona részére biztosított ruházati szak-
anyagokat be kell vonnia.

12. A katona ellátásához szükséges alapfelszerelést az
ellátónak – a tényleges katonai szolgálat idõtartamát kivé-
ve – hadihasználható állapotban, külön raktári kódon, a
fenntartási készletektõl elkülönítetten, név szerint, az egy-
ség ruházati raktárban vagy az erre kijelölt zárható helyi-
ségben, a helyszínen kell tárolni.

13. Az ellátó parancsnoka (a továbbiakban: parancsnok) a
tényleges katonai szolgálat idõtartama alatt szabályozza a ka-
tonánál lévõ ruházati szakanyagok tárolásának rendjét, vala-
mint biztosítja a megõrzés tárgyi és anyagi feltételeit.

14. Amennyiben a katonának az önkéntes tartalékos
szolgálati jogviszonya megszûnik a részére biztosított
alapfelszerelést a fenntartási készletbe kell átforgatni.

15. A katona a tényleges katonai szolgálat idõtartama
alatt köteles a részére biztosított ruházati szakanyagokat a
rendeltetésének megfelelõen használni, a Magyar Hon-
védség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló
9/2005. (III. 30.) HM rendelet mellékletében (a továbbiak-
ban: Öltözködési Szabályzat) elõírt módon viselni, megõr-
zésérõl, karbantartásáról gondoskodni.
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16. A katona alapfelszerelésben a tényleges katonai szol-
gálat idõtartama alatt keletkezett hiányokat a káreljárás meg-
kezdésével egyidejûleg az ellátónak azonnal pótolni kell.

17. A katona ruházati szakanyagaiban és a felszerelései-
ben keletkezett kár összegének megállapításakor – tekintettel
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú ka-
tonái, valamint az önkéntes jelentkezés alapján tartalékos ka-
tonai szolgálatot teljesítõk kártérítési felelõsségének egyes
szabályairól szóló 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet 4. § (1) be-
kezdésének b) pontja elõírásaira –, az éves ruházati gazdálko-
dási árjegyzékben meghatározott általános forgalmi adóval
növelt ár 50 %-át, szándékos károkozás esetén 100%-át kell
figyelembe venni, illetve alkalmazni.

18. A katona külföldi szolgálatteljesítése esetén a Ma-
gyar Köztársaság határain kívüli nemzetközi válságrea-
gáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos feladatok
logisztikai támogatása végrehajtásának részletes szabá-
lyairól szóló 67/2011. (HK 17.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedést kell alkalmazni.

19. A katona a köznapi- és az ünnepi egyenruházati cik-
keket a Katonai Ruházati Ellátó Pontokban (a továbbiak-
ban: KREP) és a központi közbeszerzési eljárás alapján ki-

jelölt vállalkozónál (a továbbiakban: vállalkozó) egyéni
igénye alapján, saját költségére, készpénz ellenében vásá-
rolhatja meg, melyet köteles az Öltözködési Szabályzat-
ban elõírt módon viselni.

20. A címzetes önkéntes tartalékos állomány térítés-
mentes természetbeni ellátásban nem részesül, a társasági
egyenruházati cikkeket a KREP-ben és vállalkozónál
egyéni igénye alapján, saját költségére, készpénz ellené-
ben vásárolhatja meg, melyet köteles az Öltözködési Sza-
bályzatban elõírt módon viselni.

21. A honvédelmi szempontból fontos, illetve fokozott
védelmet igénylõ objektumok õrzését végzõ, az önkéntes
védelmi tartalékos állományba tartozó fegyveres biztonsá-
gi õrök ruházati ellátásakor a Honvédelmi Minisztérium és
a Magyar Honvédség objektumai õrzés-védelme átalakítá-
sával kapcsolatos logisztikai feladatok elõkészítésérõl és
végrehajtásáról szóló 1/2010. (HK 17.) HVK LCSF intéz-
kedést kell alkalmazni.

22. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Márki Gábor s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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Melléklet a 9/2012. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasításhoz

Kimutatás
az általános önkéntes tartalékosi alapfelszerelésrõl

Fsz. Anyag megnevezés Me. Mennyiség

1. 90 M nyári gyakorló sapka db 1

2. 90 M téli gyakorló sapka db 1

3. Csõsál fekete db 1

4. 90 M gyakorló zubbony db 2

5. 90 M gyakorló nadrág db 2

6. 90 M téli gyakorló kabát db 1

7. 90 M gyakorló kabátbélés db 1

8. 2000 M gyakorló zubbony db 2

9. 2000 M gyakorló nadrág db 2

10. Kötött téli kesztyû fekete pár 1

11. 93 M téli ing db 1

12. 93 M téli alsó db 1

13. Póló gyakorló ruhához db 3

14. Tartalékos szolgálati bakancs pár 1

15. 90 M hevederöv db 1

16. Nyári gyakorló zokni (1) pár 2

17. Téli gyakorló zokni (1) pár 2



Fsz. Anyag megnevezés Me. Mennyiség

18. Hímzett gyakorló paroli pár 2

19. Hímzett rendfokozati jelzés pólóra db 2

20. Hímzett név felírat zöld db 2

21. Hímzett államjelzés zöld db 2

22. Gyakorló csapatkarjelzés db 2

23. Szakmai sál db 1

24. PVC körgallér db 1

Megjegyzés: (1) a tényleges katonai szolgálat megkezdését követõen tulajdonba kerül.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
151/2012. (HK 6.) HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség személyi állománya

pihentetésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
153/2012. (HK 6.) HVKF

p a r a n c s a
a 2012. évi MH szintû oktató-módszertani

foglalkozások megtervezésére, megszervezésére
vonatkozó feladatok végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
156/2012. (HK 6.) HVKF

p a r a n c s a
a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfõnökség

csoportfõnöki beosztás átadás-átvételérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
154/2012. (HK 6.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk

2013 váltásába felajánlott erõk kijelölésérõl,
felkészítésérõl és szolgálatba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és a honvéde-
lemrõl 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 11. § g) és
p) pontjai alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség ki-
jelölt állományának a NATO Reagáló Erõkben történõ
részvételérõl szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. határozatra
és a Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló és
béketámogató mûveletekkel kapcsolatos Magyar Honvéd-
séget érintõ feladatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM uta-
sításra – a NATO Reagáló Erõk 2013. évi készenléti szol-
gálatában részt vevõ erõk kijelölésérõl, felkészítésérõl és
szolgálatba léptetésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
azon katonai szervezeteire terjed ki, amelyek a Magyar
Honvédség NATO Reagáló Erõk 2013. évi váltásába (a to-
vábbiakban: MH NRF 2013.) felajánlott erõk kijelölésé-
ben, felkészítésében és készenlétének fenntartásában érin-
tettek.



1. Az MH NRF 2013. évi készenléti szolgálatának
megalakítása

2. Az MH állományából az MH NRF 2013-ban részt ve-
võ erõk szervezete az MH Összhaderõnemi Parancsnok-
ság (a továbbiakban: MH ÖHP) jogi személyiségû szerve-
zeti egységeként létrehozott, az MH ÖHP parancsnok köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó, a készenlét idejére meg-
határozott létszámmal és jogállással rendelkezõ ideiglenes
katonai szervezet.

3. Az ideiglenes katonai szervezet megnevezése: Ma-
gyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 2013. Rövidített
megnevezése: MH NRF 2013.

4. Az MH NRF 2013. évi váltása önálló század jogállá-
sú katonai szervezet, készenléti feladatait 2013. január 01.
00.00-tól 2013. december 31. 24.00-ig hajtja végre. Alkal-
mazására közjogi döntést követõen külön HVKF intézke-
dés szerint kerül sor.

5. Az MH NRF 2013. évi váltása állománytáblával, fel-
szerelési jegyzékkel, valamint a HVKF által jóváhagyott
hatályos Mûveleti Utasítással rendelkezik.

6. Az MH NRF 2013. évi váltásának készenléti tartomá-
nya: magas készenlétû (high readiness). Összhangban az
ACO DIRECTIVE 80-96 NATO RESPONSE FORCE
irányelveivel a NATO elõzetes alkalmazási intézkedésé-
nek kiadását követõen az átcsoportosítást megelõzõen
végrehajtja a lehívott képesség összecsoportosítását. Az
alkalmazási intézkedés kiadása után végrehajtja – a köve-
telménykatalógusban meghatározott készenléti idõn be-
lül – a mûveleti területre történõ átcsoportosítást.

7. A feladat ellátására kijelölt állomány tagjai készenléti
szolgálatba történõ vezénylésére az állományilletékes pa-
rancsnokok parancsot készítenek.

8. A készenléti szolgálatba vezényelt állomány a belföl-
di szolgálat idejére készenléti díjra jogosult. Az állomány
külföldi igénybevétel esetén a Magyar Honvédség külföldi
szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató
személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmá-
nyon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007.
(VI. 20.) HM rendelet alapján kapja pénzbeli járandóságát.

9. A készenlét fokozása az MH központi riasztási okmá-
nya felhasználásával, a riasztási utaltsági rend szerint tör-
ténik. A szervezeti elem azonosítását a készenlétért felelõs
szervezet megalakítási folyószámát követõ „MH NRF
2013.” jelölés biztosítja. Az egyéni beosztásokba vezé-
nyelt állomány riasztását az MH NRF 2013. megalakításá-
ért felelõs katonai szervezet hajtja végre.

2. Az MH NRF 2013. évi készenléti szolgálatának
szervezete

10. Az MH NRF 2013. évi készenléti szolgálatának lét-
száma legfeljebb 136 fõ, összetétele:

a) Összhaderõnemi Logisztikai Támogató Csoport
Törzs (JLSG HQ): 2 fõ

b) Atom, Biológiai és Vegyi Hadmûveleti Értékelõ Cso-
port: 5 fõ

c) Egy CIMIC (Civil-katonai Együttmûködési) Cso-
port: 10 fõ

d) Víztisztító Szakasz: 42 fõ
e) ABV Felderítõ Szakasz: 22 fõ
f) Mozgáskoordináló Csoport: 10 fõ
g) Nemzeti Támogató Elem: 45 fõ
11. Az MH NRF 2013. készenléti szolgálata szervezeté-

nek fõ feladatai:
a) béketámogató mûveletekben;
b) kollektív védelemben;
c) katasztrófavédelmi feladatokban való részvétel.

3. Dokumentumok kidolgozása

12. Az MH ÖHP 2012. május 01-ig megküldi igényeit a
HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM GTSZF), HM Közgazdasági és Pénzügyi
Hivatal (a továbbiakban: HM KPH), a HM Fegyverzeti és
Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH), az MH
Honvédkórház (a továbbiakban: Honvédkórház) részére
az erõforrás-, a költségszükségleti és kiadási igénytervek
összeállítása érdekében. 2012. május 1-ig az MH ÖHP
összeállítja az állománytáblát és a felszerelési jegyzéket,
és jóváhagyásra felterjeszti azokat a HVK Haderõterve-
zési Csoportfõnök útján a HVKF részére.

13. Összhangban az ACO DIRECTIVE 80-96 NATO
RESPONSE FORCE irányelveivel, az MH ÖHP elkészíti
az MH NRF 2013. évi váltásának részletes feladatait, a ha-
tás- és jogköröket, az egyes szervezeti elemek feladatrend-
szerét, mûködésére vonatkozó részletes szabályokat tartal-
mazó Mûveleti Utasítást, és a HVK Hadmûveleti Csoport-
fõnök (a továbbiakban: HVK HDMCSF) útján 2012. szep-
tember 30-ig jóváhagyásra felterjeszti azt a HVKF részére.

14. Az MH ÖHP a HVKF illetékességébe tatozó továb-
bi terveket, szabályzókat a Honvéd Vezérkar szakmailag
illetékes szerve útján terjeszti fel jóváhagyásra a HVKF
részére.

15. Az NRF alkalmazására vonatkozó NATO tervezési
és döntéshozatali eljárás beindulásáról, valamint annak
eseményeirõl a NATO Stratégiai Parancsnoksághoz dele-
gált MH Nemzeti Katonai Képviselet soron kívül, a HVK
HDMCSF útján tájékoztatja a HVKF-et. A konkrét alkal-
mazásra vonatkozó szabályzók, dokumentumok kidolgo-
zását a HVKF rendeli el, illetve kezdeményezi.

4. Kiképzés, nemzetközi kapcsolatok

16. A HVK Kiképzési Csoportfõnök (továbbiakban:
HVK KIKCSF) 2012. május 30-ig szakutasítást ad ki az
MH NRF 2013. évi váltása kiképzési követelményeirõl, a
nemzeti felkészítését lezáró CREVAL ellenõrzésrõl, vala-
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mint a nemzetközi kiképzéssel összhangban intézkedik a
nemzeti kiképzés feladataira.

17. A HVK KIKCSF a HVK HDMCSF-fel és az MH
ÖHP-vel együttmûködve tervezi, koordinálja és biztosítja
a részvételt külföldi kiképzési rendezvényeken és gyakor-
latokon.

18. Az MH ÖHP kapcsolatot tart az NRF 2013. veze-
tésére kijelölt NATO parancsnoksággal (JFC Nápoly).
A nemzetközi parancsnokságok igénye szerint megadja az
MH NRF 2013-ra vonatkozó adatokat és szükség szerint
részt vesz a szakmai egyeztetéseken, konferenciákon.

5. Személyügyi, logisztikai,
egészségügyi és pénzügyi feladatok

19. Az MH ÖHP a HVK Személyzeti Csoportfõnökség-
gel, a HM Protokoll Rekreációs és Kulturális Fõigazgató-
sággal és az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó
Parancsnoksággal (a továbbiakban: MH HKNYP) együtt-
mûködve beszerzi, elõkészíti a diplomáciai engedélyeket
és mindazon úti okmányokat, személyi és kollektív doku-
mentumokat – így különösen a szolgálati útlevelet, szemé-
lyi igazoló jegyet, szolgálati igazolványt, NATO menetpa-
rancsot –, amelyekkel alkalmazás esetén a kihelyezettek-
nek rendelkezniük kell.

20. Az állományilletékes parancsnokok kezdeményezik
a kijelölt állomány biztonsági ellenõrzését.

21. Az MH ÖHP a hadfelszerelést alapvetõen saját
készleteinek felhasználásával tervezi és szervezi. A meg-
lévõ készletbõl nem biztosítható hadfelszerelésre illetve
szolgáltatásokra vonatkozó igényét a vonatkozó jogszabá-
lyokban és a közjogi szervezetszabályzó eszközökben
meghatározottak figyelembevételével megküldi a HM
FHH részére.

22. Az MH ÖHP szükség esetén igényli a HM Jogi
Fõosztálytól az éves határátlépéssel járó csapatmozgások
engedélyezésérõl szóló kormányhatározat módosítását.
A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezése ér-
dekében az átcsoportosítással összefüggõ adatokat meg-
küldi a HM FHH részére.

23. A Honvédkórházzal történt egyeztetést követõen az
MH ÖHP kezdeményezi az MH NRF 2013. készenléti
szolgálatba lépõ állományának alkalmassági vizsgálatát,
megelõzõ egészségügyi ellátását, egészségügyi és pszi-
chológiai felkészítését, egészségügyi eszközökkel és szak-
anyagokkal történõ ellátását. A Honvédkórház a készenlé-
ti szolgálatra való alkalmasság megállapítását követõen az
állomány vércsoport szerológiai leleteit a kiutazáshoz
szükséges okmányok kiállítása céljából megküldi az MH
HKNYP részére.

24. Az alkalmazási területre az ACO DIRECTIVE
80-96 NATO RESPONSE FORCE QQ mellékletének 1.
függeléke által javasolt védõoltásokat és az errõl szóló
nemzetközi oltási bizonyítványt a Honvédkórház, Egész-
ségügyi Hatósági és Haderõvédelmi Igazgatóság, Honvéd

Közegészségügyi és Járványügyi Intézet, Nemzetközi Ol-
tóközpont biztosítja. Védõoltásban csak az alkalmas minõ-
sítéssel rendelkezõ, kiutazó állomány részesíthetõ.

25. Az MH ÖHP igénye alapján a feladat erõforrás- és
költségtervének elkészítéséhez a HM FHH az infrastruktu-
rális, a Honvédkórház az egészségügyi, a HM KPH a pénz-
ügyi jellegû kiadási igényeit összeállítja és 2012. augusz-
tus 31-ig megküldi a HM GTSZF részére.

6. Záró rendelkezések

26. Az MH ÖHP parancsnoka 2012. december 15-ig je-
lent a készenlét elérésérõl.

27. Ez az intézkedés közzététele napján lép hatályba és
2014. január 31-én hatályát veszti.

28. Hatályát veszti:
a) 111/2008. (HK 11.) HM HVKF intézkedés a Magyar

Honvédség NATO Reagáló Erõk 11. váltás készenléti be-
sorolásáról és szolgálatba léptetésérõl;

b) 171/2008. (HK 20.) HM HVKF intézkedés a Magyar
Honvédség NATO Reagáló Erõk 11. váltás készenléti be-
sorolásáról és szolgálatba léptetésérõl;

c) 170/2008. (HK 20.) HM HVKF intézkedés a Magyar
Honvédség NATO Reagáló Erõk 12. váltás készenléti be-
sorolásáról és szolgálatba léptetésérõl;

d) 09/2007. (HK 12.) HM HVKF intézkedés a NATO
Reagáló Erõk (NATO Response Forces) 9. váltásának kö-
telékbe kijelölt erõk készenléti besorolásáról és szolgálat-
ba léptetésérõl;

e) 05/2006. (HK 22.) HVKF intézkedés a NATO Rea-
gáló erõk (NATO Response Forces) 8. váltásának kötelé-
kébe kijelölt erõk készenléti besorolásáról és szolgálatba
léptetésérõl;

f) 03/2006. (HK 12.) HVKF intézkedés a NATO Reagá-
ló Erõk (NATO Response Forces) 7. váltásának köteléké-
be kijelölt erõk készenléti besorolásáról és szolgálatba
léptetésérõl;

g) 06/2005. (HK 1/2006.) HVKF intézkedés a NATO
Reagáló Erõk (NATO Response Forces) 6. váltásának kö-
telékébe felajánlott erõk készenléti besorolásáról és szol-
gálatba léptetésérõl;

h) 04/2005. (HK 17.) HVKF intézkedés a NATO Rea-
gáló Erõk (NATO Response Forces) 5. váltásának kötelé-
kébe felajánlott erõk készenléti besorolásáról és szolgálat-
ba léptetésérõl;

i) 01/2005. (HK 3.) HVKF intézkedés a NATO Reagáló
Erõk (NATO Response Forces) 4. váltásának kötelékébe
felajánlott erõk készenléti besorolásáról és szolgálatba
léptetésérõl.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
155/2012. (HK 6.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség

katonai szervezeteinek
katasztrófavédelmi feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
52. § (1) bekezdése, valamint a honvédelmi ágazat kataszt-
rófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet (a továbbiakban:
HM rendelet), a Katasztrófavédelmi Operatív Törzs mû-
ködésének egyes szabályairól szóló 16/2012. HM KÁT-
HVKF együttes intézkedés, az Ágazati Katasztrófavédel-
mi Terv, a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer
Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján, figyelemmel
a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Kormányrende-
let 7. §-ának (1) bekezdésére, valamint a Magyar Honvéd-
ség Atom-, Biológiai, Vegyi-, Riasztási és Értesítési Rend-
szere mûködésének szabályozásáról szóló 308/2001. (HK
17.) HVK fõnöki intézkedésre, a Honvédelmi Katasztrófa-
védelmi Rendszer középszintû vezetõ szerveinek létreho-
zására, összetételére, mûködési rendjére, a HKR végrehaj-
tó erõi kijelölésére, a felkészítésük, és alkalmazásuk sza-
bályaira, az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Általános rendelkezések

1.1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó szervekre, valamint a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

1.2. A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer (a to-
vábbiakban: HKR) mûködése a Honvédelmi Katasztrófa-
védelmi Rendszer Szervezeti és Mûködési Szabályzata
(a továbbiakban HKR SZMSZ), az Ágazati Katasztrófavé-
delmi Terv (a továbbiakban: ÁKT), az MH Összhaderõne-
mi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP), az MH Tá-
mogató dandár (a továbbiakban: MH TD) és az MH Hon-
védkórház Katasztrófavédelmi Alkalmazási Terve (a to-
vábbiakban: KAT), valamint a kijelölt és veszélyeztetett
MH szervezeti elemek mûködési rendje alapján valósul
meg.

2. A felkészülés és megelõzés idõszakának
katasztrófavédelmi feladatai

2.1. A felsõszintû vezetõ szervek feladatai:
2.1.1. A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továb-

biakban: HVK HDMCSF)
a) végrehajtja a hatásköre szerinti feladatait,
b) részt vesz az illetékességébe tartozó szakterületek el-

lenõrzésében.
2.1.2. A HVK Híradó, Informatikai és Információvédel-

mi Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF)
a) kidolgozza a katasztrófavédelmi feladatok híradásá-

ra, informatikai és információvédelmi támogatására vo-
natkozó szakutasítást.

2.1.3. A HVK Kiképzési Csoportfõnökség (a további-
akban: HVK KIKCSF)

a) meghatározza a HKR-be kijelölt erõk kiképzési és
felkészítési követelményeit,

b) kidolgozza és felügyeli a katasztrófavédelmi felada-
tokhoz kapcsolódó általános- és szakkiképzés tervezését
és végrehajtását,

c) részt vesz az illetékességébe tartozó szakterületek el-
lenõrzésében.

2.1.4. A HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továb-
biakban: HVK LOGCSF)

a) kidolgozza a HKR-be kijelölt erõk logisztikai támo-
gatására vonatkozó felsõszintû szabályzók és tervek lo-
gisztikai fejezeteit,

b) kidolgozza a katasztrófavédelmi feladatok logisztikai
támogatására vonatkozó szakutasítást,

c) meghatározza a HKR-be kijelölt erõk logisztikai tá-
mogatás elveit,

d) meghatározza a védekezés költségei nyilvántartásá-
nak rendjét, a feladat végrehajtását követõen összesíti a lo-
gisztikai jellegû költségeket,

e) szakterület vonatkozásában részt vesz a védekezés-
ben érintett (tárcán kívüli) szervezetekkel történõ együtt-
mûködés megszervezésében,

f) részt vesz az illetékességébe tartozó szakterületek el-
lenõrzésében.

2.1.5. Az MH Vezetési és Doktrinális Központ (a továb-
biakban: MH VDK)

a) gondoskodik az ÁKT folyamatos naprakészen tartá-
sáról,

b) koordinálja a HVKF alárendeltségébe tartozó katonai
szervezetek katasztrófavédelmi tevékenységének adott,
várható feladatokra vonatkozó rövid távú tervezését,
összeállítja a mûveleti elgondolást,

c) összehangolja a középszintû vezetõ szervek, a HVKF
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, és a vég-
rehajtó erõk katasztrófavédelemmel kapcsolatos operatív
tervezõ és kidolgozó munkáját, irányítja azok katasztrófa-
védelmi felkészítését,
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d) biztosítja a Katasztrófavédelmi Operatív Törzs (a to-
vábbiakban: KOT) riasztási, aktivizálási és mûködési fel-
tételeit,

e) szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a KOT felké-
szítési tervét a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiak-
ban: HM KÁT) részére, megszervezi és végrehajtja a KOT
felkészítését,

f) kialakítja, és naprakészen tartja a várható feladatok
végrehajtásához szükséges adatbázisokat, elkészíti a KOT
mûködéséhez szükséges okmányrendszert,

g) felhasználásra biztosítja az MH ÖHP, MH TD és MH
Honvédkórház, valamint az MH Görgei Artúr Vegyivédel-
mi Információs Központ (a továbbiakban MH GAVIK) ré-
szére a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH) ál-
tal biztosított ágazati „veszélyes anyag és veszélyes objek-
tum” nyilvántartó adatbázist,

h) részt vesz a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi
gyakorlatok elõkészítésében és levezetésében, ennek kere-
tében elkészíti a gyakorlatok tárcaszintû levezetési tervét,

i) együttmûködik a HM katasztrófavédelmi feladatok-
kal foglalkozó, más tárcák és országos hatáskörû szerveze-
tek katasztrófavédelmi tevékenységet folytató, azonos
szintû szerveivel, valamint egyes kiemelt jelentõségû ve-
szélyes létesítményekkel,

j) ellenõrzi a HKR-be kijelölt erõk felkészültségét és al-
kalmazásuk feltételei meglétét,

k) feldolgozza a HKR mûködtetésével kapcsolatos ta-
pasztalatokat, kezdeményezi azok beépítését a tervekbe,
szabályozókba.

2.1.6. Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság (a továbbiakban: MH HKNYP)

a) kidolgozza az önkéntes tartalékos állomány kataszt-
rófavédelmi feladatokra történõ behívásának-, tényleges
szolgálatból történõ elbocsátásának szabályait,

b) végrehajtja az önkéntes tartalékos állomány behívása
elõkészítésével kapcsolatos katonai igazgatási szaktevé-
kenység szakmai irányítását, felügyeletét, ellenõrzését,

c) a megyei, fõvárosi védelmi bizottság (a továbbiak-
ban: MVB) tagságából, a HVKF képviseletében eljárva az
MVB munkájában további állandó meghívottként történõ
részvételébõl adódóan támogatja a HKR elemei együttmû-
ködését a védelmi igazgatás szerveivel,

d) a Katasztrófavédelmi Operatív Csoportok (a további-
akban: KOCS) és Katasztrófavédelmi Operatív Részlegek
(a továbbiakban: KOR) helyi védelmi bizottságokkal tör-
ténõ kapcsolattartását támogatja az állományába tartozó
katonai igazgatási összekötõkön keresztül.

2.2. MH ÖHP, MH TD, MH Honvédkórház, az MH
Ludovika zászlóalj, MH Altiszti Akadémia általános fel-
adatai

a) kidolgozzák, és naprakészen tartják a KAT-jaikat.
A KAT tartalmára és felépítésére vonatkozó követelmé-
nyeket az ÁKT tartalmazza,

b) biztosítják a KOCS-ok, Operatív Csoportok (a továb-
biakban: OCS) riasztási, aktivizálási és mûködési felté-
teleit,

c) hatáskörükben kijelölik a KOR-ok állományát, meg-
tervezik tevékenységük rendjét,

d) kijelölik, szükség esetén átcsoportosítják az aláren-
deltségükbe tartozó katonai szervezetekbõl kijelölendõ
katasztrófavédelmi munkacsoportokat,

e) irányítják az alárendelt katonai szervezetek kataszt-
rófavédelmi tervezõ, szervezõ munkáját,

f) intézkednek a munkacsoportok okmányai át- és kidol-
gozására, valamint naprakészen tartására,

g) megszervezik a saját-, és az alárendeltjeik katasztró-
favédelmi riasztását és értesítését,

h) felügyelik és irányítják az alárendeltek katasztrófavé-
delmi kiképzésének végrehajtását,

i) biztosítják az alárendeltek részére a HM HH által ren-
delkezésre bocsátott ágazati „veszélyes anyag és veszélyes
objektum” nyilvántartó adatbázisból a belsõ védelmi ter-
vek elkészítéséhez szükséges adatokat,

j) a HM Információ Kapcsolati Rendszerében (a továb-
biakban: HM IKR) és a kapcsolódó szabályozásban rögzí-
tett adatszolgáltatási feladataik végrehajtása.

2.3. Az MH ÖHP, az MH TD és az MH Honvédkórház
sajátos feladatai

a) Az MH ÖHP intézkedik az Ágazati Információs Köz-
pont (a továbbiakban: ÁIK) mûködtetési feltételeinek fo-
lyamatos fenntartására.

b) az MH TD a HVK HIICSF által kiadott, a katasztró-
favédelmi feladatok híradására, informatikai és informá-
cióvédelmi támogatására vonatkozó szakutasítás alapján,
részt vesz az HKR híradó-informatikai támogatásának ter-
vezésében és végrehajtásában.

c) az MH egészségügyi támogatását tervezõ, szervezõ
és végrehajtó szervezet, intézkedést dolgoz ki az MH szin-
tû katasztrófavédelmi feladatok egészségügyi biztosí-
tására.

2.4. A HKR-be kijelölt katonai szervezetek feladatai
a) végrehajtják a katasztrófavédelmi felkészítést az

alap- és szakkiképzés rendszerében,
b) kidolgozzák az OCS katasztrófavédelmi feladatait,
c) biztosítják a katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt

erõk, technikai eszközök folyamatos meglétérõl és alkal-
mazhatóságáról,

d) kidolgozzák, és naprakészen tartják a kijelölt munka-
csoportok okmányait, valamint a katasztrófavédelemmel
kapcsolatos adattárakat, nyilvántartásokat és terveket,

e) biztosítják saját állományuk riasztási, aktivizálási és
mûködési feltételeit,

f) kidolgozzák a HM HH szakvéleménye figyelembevé-
telével a belsõ védelmi tervüket, és arról tájékoztatják az
MH VDK és a segítségnyújtásra felkért külsõ helyi ka-
tasztrófavédelmi szerveket,

g) meghatározott idõszakonként begyakorolják a belsõ
védelmi tervben szereplõ feladataikat.
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2.5. A HKR-be kijelölt katonai szervezetek speciális
feladatai

2.5.1. Az MH Honvédkórház
a) Biztosítja a HKR-be kijelölt egészségügyi munkacso-

portjait, azok riasztásának és igénybevételének feltételeit,
megtervezi és szervezi azok állományának felkészítését,

b) ellátja az ÁKT-ben meghatározott, a jogszabályban
meghatározott ellátási kötelezettségei szerinti feladatait,

c) szakmai felügyeletet gyakorol az MH katasztrófavé-
delmi feladatokra kijelölt erõi egészségügyi ellátása és
egészségügyi tevékenysége felett, biztosítja az MH Jár-
ványügyi Védekezési Csoport mûködési feltételeit.

2.5.2. Az MH GAVIK feladatai
a) Kidolgozza és az MH ÖHP útján jóváhagyásra felter-

jeszti az ÁIK KAT-ját,
b) biztosítja az ÁIK riasztási, aktivizálási és mûködési

feltételeit,
c) elkészíti és naprakészen tartja mûködési okmányait,

adatbázisait,
d) részt vesz a szervezet rendeltetésével összhangban

levõ hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatok
elõkészítésében és levezetésében,

e) feldolgozza a HM HH által rendelkezésére bocsátott
ágazati „veszélyes anyag és veszélyes objektum” nyilván-
tartó adatbázist, és biztosítja a szükséges információk fel-
használhatóságát az ágazati döntéshozatali rendszer ré-
szére,

f) folyamatosan biztosítja a Magyarország területére vo-
natkozó vegyi, sugár- és biológiai helyzetre vonatkozó
adatokat.

2.5.3. Az MH Ludovika Zászlóalj (továbbiakban: MH
LZ) feladatai:

a) Kidolgozza, és naprakészen tartja KAT-ját. A KAT
tartalmára és felépítésére vonatkozó követelményeket az
ÁKT tartalmazza,

b) hatáskörében kijelöli az OCS állományát, megtervezi
tevékenysége rendjét,

c) kijelöli a katasztrófavédelmi munkacsoportokat,
d) intézkedik a munkacsoportok okmányai át- és kidol-

gozására, valamint naprakészen tartására,
e) megszervezi a szervezet katasztrófavédelmi riasztá-

sát és értesítését,
f) tervezi és irányítja az alárendeltek katasztrófavédelmi

kiképzésének végrehajtását,
g) végrehajtja adatszolgáltatási feladatait.
2.5.4. Az MH Altiszti Akadémia (továbbiakban: MH

AA) feladatai:
a) Kidolgozza, és naprakészen tartja KAT-ját. A KAT

tartalmára és felépítésére vonatkozó követelményeket az
ÁKT tartalmazza,

b) hatáskörében kijelöli az OCS állományát, megtervezi
tevékenysége rendjét,

c) kijelöli a katasztrófavédelmi munkacsoportokat,
d) intézkedik a munkacsoportok okmányai át- és kidol-

gozására, valamint naprakészen tartására,

e) megszervezi a szervezet katasztrófavédelmi riasztá-
sát és értesítését,

f) tervezi és irányítja az alárendeltek katasztrófavédelmi
kiképzésének végrehajtását,

g) végrehajtja adatszolgáltatási feladatait.

3. A védekezés idõszakának
katasztrófavédelmi feladatai

3.1. A felsõszintû vezetõ szervek feladatai
3.1.1. A HVK HDMCSF
a) Nyilvántartja az MH nem katasztrófavédelmi jellegû

feladatokat ellátó erõinek tevékenységét,
b) szakértõvel részt vesz a KOT mûködtetésében.
3.1.2. A HVK HIICSF
a) hatáskörében intézkedik a HKR-be kijelölt erõk hír-

adó és informatikai támogatásának folyamatos fenntartá-
sára,

3.1.3. A HVK LOGCSF
a) szakterülete vonatkozásában részt vesz a védekezés-

ben érintett (tárcán kívüli) szervezetekkel történõ együtt-
mûködés megszervezésében,

b) hatáskörében intézkedik a HKR-be kijelölt erõk lo-
gisztikai támogatásának folyamatos fenntartására.

c) szakértõvel részt vesz a KOT mûködtetésében.
3.1.4. Az MH VDK a védekezés idõszakában elõírt fel-

adatait a Védelmi- Közigazgatási Csoport (a továbbiak-
ban: VKCS) és a KOT munkájában való részvétel útján
valósítja meg.

a) a KOT vezetõ részt vesz a VKCS ülésein és vezeti a
KOT-ot,

b) saját bázisán biztosítja a KOT folyamatos mûködé-
sét, szakértõivel részt vesz a KOT mûködtetésében.

3.1.5. A KOT irányítási feladatait a kialakult helyzet
függvényében a KOCS-ok, összekötõk, az MH Központi
Ügyeleti Szolgálat (a továbbiakban: MH KÜ) a hadmûve-
leti ügyeleti szolgálatok útján valósítja meg.

a) riasztja a katasztrófavédelemre kijelölt honvédségi
erõket,

b) kezdeményezi a végrehajtó erõk igénybevételét,
c) a honvédelmi miniszter, a HVKF döntése alapján ki-

rendeli a riasztott erõket,
d) irányítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtá-

sába bevont honvédségi erõket,
e) irányítja a veszélyeztetett katonai szervezetek riasztá-

sát és biztonságos helyre történõ kivonását,
f) javaslatot tesz a katasztrófavédelembe bevonandó, to-

vábbi MH erõk kijelölésére, felkészítésére,
g) együttmûködik az ágazatok és országos hatáskörû

szervezetek irányító szerveivel, a veszélyes létesítmények
baleset-elhárítási szervezeteivel,

h) irányítja a várható és a bekövetkezett katasztrófák
felméréséhez, értékeléséhez szükséges információk gyûj-
tését és feldolgozását, az adatközlést (adatcserét),
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i) végrehajtja jelentési kötelezettségeit az MH kataszt-
rófavédelmi feladatairól.

3.1.6. Az MH HKNYP
a) végrehajtja az önkéntes tartalékos állomány behí-

vását,
b) szükség esetén szakértõvel részt vesz a KOT mûkö-

désében,
c) az MVB tagságából, a HVKF képviseletében eljárva

a MVB munkájában további állandó meghívottként törté-
nõ részvételébõl adódóan támogatja a HKR elemei együtt-
mûködését a védelmi igazgatás szerveivel,

d) a KOCS-ok és KOR-ok helyi védelmi bizottságokkal
történõ kapcsolattartását támogatja az állományába tarto-
zó katonai igazgatási összekötõkön keresztül.

3.1.7. Az MH Honvédkórház
a) ellátja az ÁKT-ben meghatározott, a jogszabályban

meghatározott ellátási kötelezettségei szerinti feladatait,
b) szakmai felügyeletet gyakorol az MH katasztrófavé-

delmi feladatokban résztvevõ erõi egészségügyi ellátása és
egészségügyi tevékenysége felett, biztosítja az MH Jár-
ványügyi Védekezési Csoport mûködési feltételeit,

c) szakértõvel részt vesz a KOT mûködtetésében.
3.2. A HKR középszintû vezetõ szerve a KOCS, amely

teljes állománnyal a KOT vezetõ intézkedése alapján ala-
kul meg, a védekezés idõszakában 24 órás készenléti szol-
gálati rendszerben mûködik. A végrehajtó erõk vezetése
érdekében KOCS-ot alakít meg és mûködtet az MH ÖHP
12 fõvel, az MH TD 3 fõvel és az MH Honvédkórház
3 fõvel.

3.2.1. A KOCS-ok feladatai
a) A KOT intézkedései alapján, a saját KAT-okban fog-

laltaknak megfelelõen vezetik alárendeltjeik katasztrófa-
védelmi tevékenységét,

b) amennyiben a védekezésben részt vevõ honvédségi
erõk nagysága megkívánja, a KOCS-ok – a KOT vezetõ
utasítására, engedélyével – a végrehajtó erõk helyszíni irá-
nyítása céljából KOR-t küldenek ki,

c) egyes katonai szervezeteknél, a szervezet katasztró-
favédelmi tevékenységének vezetésére, koordinálására
OCS mûködtetésére intézkednek,

d) felmérik az erõk, eszközök további alkalmazásának
lehetõségét,

e) felkészülnek további katasztrófavédelmi erõk, eszkö-
zök biztosítására,

f) végrehajtják a HM IKR-ben és a kapcsolódó szabá-
lyozásban rögzített adatszolgáltatási feladataikat,

g) összegyûjtik és elemezik a tapasztalatokat, javaslato-
kat terjesztenek fel a szükségesnek ítélt változtatásokról a
KOT részére,

h) együttmûködést szerveznek a védelmi igazgatás szer-
veivel, az országos hatáskörû szervek helyi képviselõivel,
valamint a helyi védelem vezetésével az ÁKT-ban megha-
tározottak szerint.

i) Az MH ÖHP, MH TD és MH Honvédkórház a KOT
intézkedései és a katasztrófavédelmi feladatok támogatá-
sára, biztosítására kiadott szakintézkedések alapján végzik

a védekezés idõszakára vonatkozó sajátos szakfelada-
taikat.

3.2.2. A HKR-be kijelölt végrehajtó erõk
a) A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását az MH

ÖHP, MH TD és MH Honvédkórház alárendeltségébe tar-
tozó katonai szervezetek állományából a HKR-be kijelölt
és felkészített munkacsoportok végzik a KOT, az elöljáró
KOCS feladatszabása alapján. A MH LZ és a MH AA
HKR-be kijelölt állománya csak a képzés és kiképzés fel-
függesztését követõen alkalmazható. Kijelölésük jelen in-
tézkedés 1. számú melléklete szerint történik. Részletes
összetételüket, képességeiket és szakfeladataikat az ÁKT
tartalmazza,

b) Az elöljáró KOCS vezetõjének intézkedésére, jóvá-
hagyásával, katasztrófavédelmi tevékenységük vezetésé-
re, koordinálására a katonai szervezetek OCS mûködtet-
hetnek. Felépítésüket, részletes feladataikat, tevékenysé-
gük rendjét a megalakító katonai szervezet elöljáró pa-
rancsnokság KAT-ja rögzíti,

c) Az ÁIK az MH GAVIK bázisán, az MH ÖHP aláren-
deltségében létrehozott szervezet. Szakmai információival
közvetlenül támogatja az ágazati döntéshozatali rendszert.
Feladatait az ÁKT, valamint az MH GAVIK által kidolgo-
zott KAT rögzíti. Összetételére az alábbiak szerint intéz-
kedem:

– MH GAVIK szakértékelõ csoport: 4 fõ
– MH Honvédkórház: 1 fõ
– MH Geoinformációs Szolgálat: 1 fõ
d) Amennyiben a HKR kijelölt végrehajtó erõi elégte-

lennek mutatkoznak a katasztrófavédelmi feladatok ellátá-
sára, megfelelõ felkészítést követõen további erõk is be-
vonhatók.

3.2.3. Az MH Atom-, Biológiai-, Vegyi Riasztási és Ér-
tesítési Rendszerbõl (a továbbiakban: MH ABV RIÉR) az
alábbi elemeket jelölöm ki a HKR-be:

a) az Automata Mérõ és Adatgyûjtõ Rendszert (a továb-
biakban: AMAR), a katonai szervezetek Atom – Biológiai
– Vegyi (továbbiakban: ABV) felderítõ erõit, az állandó és
mobil laboratóriumokat,

b) az MH GAVIK-ot (ÁIK), az MH ÖHP ABV Köz-
pontot,

c) az MH Vegyi-, Sugárfigyelõ és Helyzetértékelõ
Ügyeleti Szolgálatot (a továbbiakban: MH VSFHÉÜSZ),

d) MH ÖHP ABV Riasztási Értesítési Rendszer (továb-
biakban: RIÉR) regionális központot (MH LVIK).

4. A helyreállítás idõszakának
katasztrófavédelmi feladatai

4.1. A helyreállítás idõszakában az ágazat részvétele
speciális képességek igénybevételével, a HKR vezetési
rendszer alkalmazásával, a törvényi feltételeknek megfe-
lelõen történik.
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5. A katonai szervezetek tevékenysége közvetlen
katasztrófaveszély esetén

5.1. A katonai szervezetet érintõ súlyos szerencsétlen-
ség és katasztrófa, katasztrófa veszélye esetén a veszélyez-
tetett katonai szervezet vezetõje, állományilletékes pa-
rancsnoka (ügyeleti szolgálata):

a) azonnal értesíti a szolgálati elöljárót (elöljáró ügye-
leti szolgálatot) és a mentésben közremûködésre tervezett
külsõ szerveket,

b) haladéktalanul intézkedik a személyek mentésére, az
életveszély elhárítására, a technikai és anyagi eszközök
mentésére,

c) szervezetével képességei szerint részt vesz a követ-
kezmények felszámolásában.

6. A nukleárisbaleset-elhárítás speciális feladatai

6.1. A MH kötelezettségeit a nukleárisbaleset-elhárítás
országos rendszerében az Országos Nukleárisbaleset-elhá-
rítási Intézkedési Terv (a továbbiakban: OBEIT) rögzíti.
A honvédelmi ágazat részletes nukleárisbaleset-elhárítási
feladatait az ÁKT tartalmazza. E feladatok gyors megkez-
dése érdekében a HKR egyes munkacsoportjai speciális
készenlétet látnak el.

6.2. A nukleárisbaleset-elhárítási feladatokban való
részvétel haderõnemi szintû megtervezésére az érintett
MH ÖHP, MH TD és MH Honvédkórház külön tervet ké-
szítenek, amely a KAT-ok mellékletét képezi.

7. A HKR készenléti rendszere, a készenléti
szolgálatok és a katasztrófavédelmi riasztás

7.1. A KOT és KOCS-ok aktivizálása, a kijelölt és ve-
szélyeztetett csapatok riasztása, készenlétének elrendelése
az MH KÜ és a hadmûveleti ügyeleti szolgálatok útján tör-
ténik. A HKR aktivizálásának részletes szabályait az ÁKT
tartalmazza.

7.2. A KOT szolgálat megszervezésére, vezénylésére
és ellátására a 16/2012. KÁT-HVKF intézkedés kerül ki-
adásra.

7.3. A KOCS-ok, a speciális munkacsoportok állomá-
nya részére állandó jelleggel, munkaidõn kívül lakáson el-
töltött készenléti szolgálat ellátását rendelem el. Az állo-
mányilletékes parancsnokok intézkedjenek a készenléti
szolgálatok vezénylésének és ellátásának rendjére.

7.4. A készenléti szolgálatot ellátók kijelölését jelen in-
tézkedés 2. számú melléklete rögzíti.

7.5. A HKR készenléti rendszerének felépítését részle-
teiben az ÁKT tartalmazza.

8. Együttmûködés

8.1. A felkészülés, megelõzés idõszakában a HKR ele-
mei együttmûködést szerveznek a védelmi igazgatás szer-

veivel, az országos hatáskörrel rendelkezõ szervekkel, va-
lamint azok országos hatáskörû szervek helyi képviselõi-
vel. Az MH GAVIK együttmûködik a katasztrófavédelmi
feladatokban érintett tárcák ágazati információs központ-
jait mûködtetõ szervekkel.

8.2. A végrehajtás idõszakában a KOT és a KOCS-ok
saját, vagy a végrehajtó szervezetek állományából össze-
kötõ tisztet (tiszteket) küldhetnek ki a védekezést irányító
területi és helyi szervekhez.

a) A KOCS-ok és a KOR-ok a feladat végrehajtása so-
rán együttmûködnek a védekezést irányító területi és helyi
szervekkel (védelmi bizottságok, a megyei katasztrófavé-
delmi igazgatóságok, katasztrófavédelmi kirendeltségek,
vízügyi igazgatóságok, stb.).

b) Az ÁIK mûködése során együttmûködik a katasztró-
favédelmi feladatokban érintett tárcák Ágazati Informá-
ciós Központjaival, nukleárisbaleset-elhárítási feladatok
kapcsán az Országos Atomenergia Hivatal Baleseti Érté-
kelõ és Elemzõ Központtal (OAH CERTA), valamint a
BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Nukleá-
ris Baleseti Információs és Értékelõ Központtal (BM OKF
NBIÉK).

9. Az önkéntes tartalékos állománnyal kapcsolatos
feladatok

9.1. A behívással kapcsolatos katonai igazgatási szakte-
vékenység szakmai irányítását, felügyeletét, ellenõrzését
az MH HKNYP végzi.

9.2. A katasztrófavédelmi feladatokba bevont önkéntes
tartalékos állománnyal kapcsolatos feladatok végrehajtását
az MH õrzésvédelmi feladatokat ellátó önkéntes védelmi tar-
talékos állományba tartozók nyilvántartása, és a felkészítés
érdekében, továbbá a békeidõszakban végrehajtandó, elõre
megtervezett tényleges szolgálatra történõ behívása, vala-
mint kihirdetett veszélyhelyzetben történõ bevonultatása
rendjének részletes szabályozásáról szóló 121/2011. (HK 5.)
HVKF intézkedés alapján kell végrehajtani.

9.3. A bevonultatás a tartalékos szolgálati helyére törté-
nik, ahonnan a feladat végrehajtás helyszínére történõ ki-
szállításról – a felszerelést és felkészítést követõen – az ál-
lományilletékes katonai szervezet gondoskodik.

9.4. A bevonultatás tervezése esetén az MH HKNYP
képviselõje ágazati szakértõként bevonásra kerül az KOT
állományába.

10. Záró és átmeneti rendelkezések

10.1. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*
10.2. Hatályát veszti a Honvédelmi Katasztrófavédelmi

Rendszer katonai részének létrehozásáról, szerveinek mû-

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. április 5.
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ködésérõl és a közremûködõ erõk kijelölésérõl szóló
82/2005. (HK 20.) HVKF intézkedés.

10.3. A készenléti díjak, pótlékok folyósítása, a túlszol-
gálat díjazása a katonák illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról
szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet alapján történik.

10.4. A HVK HIICSF, HVK LOGCSF, az MH Honvéd-
kórház, a HKR középszintû vezetõ szervei és a végrehajtó
erõk az ÁKT-ban rögzített feladatok biztosítása érdekében
a híradó és informatikai, valamint logisztikai támogatásra,
az egészségügyi biztosításra vonatkozó szakutasításaikat,
intézkedéseket 2012. április 13-ig adják ki.

10.5. A KAT készítésére kötelezett szervezetek a tervei-
ket 2012. április 20-ig a szervezeti változásoknak és az ha-
tályos szabályzóknak megfelelõen módosítják, azokat az
MH VDK parancsnok útján jóváhagyásra felterjesztik.
A fenti szervezetek parancsnokai az átmeneti idõszak so-
rán a HKR mûködõképességének, riasztásának és a ké-

szenléti szolgálatok ellátása feltételeinek biztosítása érde-
kében ideiglenes intézkedést adnak ki.

10.6. Az MH ÖHP, MH TD és MH Honvédkórház
intézkedik az alárendeltségükbe tartozó szervezetek
HKR-be kijelölt munkacsoportjai terveinek, okmányainak
felülvizsgálatára, szükség esetén átdolgozására oly mó-
don, hogy az erõk és eszközök alkalmazására a készenlétet
2012. május 31-ig elérik.

10.7. Az ÁKT, valamint jelen intézkedés tartalmát az
érintettek részleteiben, a katasztrófavédelmi feladatokra
nem kijelölt állomány a vonatkozó mértékben ismerje
meg.

10.8. A készenlét eléréséig a HKR-be kijelölt erõk, és
eszközök igénybevételének rendje az hatályos tervek alap-
ján történik.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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1. melléklet a 155/2012. (HK 6.) HVKF intézkedéshez

A HKR végrehajtó munkacsoportjai kijelölése

Fsz.
Csoportok megnevezése

Rövidített Teljes MH ÖHP MH TD MH HK MH AA MH LZ

1. BÚVCS Búvár csoport 2 – – – –

2. EMGCS Emelõgép csoport 2 – – – –

3. EÜCS Egészségügyi csoport 9 – – – –

4. NFMGRCS Nehéz földmunkagép és gépi romeltakarító
csoport

1 – – – –

5. KFMGRCS Könnyû földmunkagép és gépi romeltakarító
csoport

1 – – – –

6. GENVCS Áramellátást és világítást biztosító csoport 4 1 – – –

7. KVMCS Könnyû vízi mentõ/szállító, vízi útbiztosító
csoport

4 – – – –

8. LCS Légi szállító csoport 1 – – – –

9. NKMCS Nehéz kétéltû mentõcsoport 6 – – – –

10. RENDCS Rendész csoport – 3 – – –

11. ROBCS Robbantó csoport 6 – – – –

12. SZVCS Szállító és vontató csoport 2 – – – –

13. SZZCS Szárazföldi utak, területek zárását biztosító
csoport

3 – – – –

14. TECS Tábori ellátó csoport 1 1 – – –



Fsz.
Csoportok megnevezése

Rövidített Teljes MH ÖHP MH TD MH HK MH AA MH LZ

15. TVFMCS Téli veszélyhelyzetet felszámoló és mentõ
csoport

12 – – – –

16. VSZCS Vízi szállítócsoport 3 – – – –

17. VRKMCS Védelmi romeltakarító és kézi munkát végzõ
csoport

13 1 – 2* 3*

18. VTCS Víztisztító csoport 2 – – – –

19. ABVFCS ABV felderítõ csoport 1 – – – –

20. ABVMCS ABV mentesítõ csoport 1 – – – –

21. LSFCS Légi sugárfelderítõ csoport 1 – – – –

22. HAVLAB HAVARIA laboratórium 1 – – – –

23. ÁIK Ágazati Információs Központ 1 – – – –

24. AMARTCS AMAR Támogató Csoport 1 – – – –

25. RIÉRRK MH ÖHP ABV RIÉR regionális központ (MH
LVIK)

1 – – – –

26. TMZSZD Tisza Mûszaki Zászlóalj Magyar század 1 – – – –

27. SEÜLAB Sugár-egészségügyi laboratórium – – 1 – –

28. ORVECS Orvosi ellátó csoport – – 1 – –

29. MOCS Mobil orvos csoport – 1 – – –

30. SZSZCS Személyszállító csoport – 1 – – –

31. EPIDCS Epidemológiai csoport – – 2 – –

32. OLTÓCS Oltócsoport – – 1 – –

33. DIAGNCS Diagnosztikai csoport – – 1 – –

34. KOTCS KOB szállító csoport – 1 – – –

35. JVCS Járványügyi Védekezési Csoport – – 1 – –

* Amennyiben a képzés, kiképzés felfüggesztésre kerül.
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2. melléklet a 155/2012. (HK 6.) HVKF intézkedéshez

A Honvéd Vezérkar fõnöke alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek
katasztrófavédelmi készenléti szolgálatai

A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer alább felsorolt egyes irányító szervei, valamint kijelölt munkacsoportjai
a rendszer mûködõképességének, valamint váratlanul bekövetkezõ katasztrófák azonnali kezelésének megkezdése érde-
kében, folyamatosan, havi szolgálatvezénylés alapján, 24 órás (munkaidõn kívül lakáson eltöltött1) készenléti szolgála-
tot látnak el2.

1. A Védelmi- Közigazgatási Csoport – VKCS: 1 fõ:
– MH Vezetési és Doktrinális Központ parancsnok, vagy ügyeletes parancsnok, egyben Katasztrófavédelmi Operatív

Törzs vezetõ.

2. A Katasztrófavédelmi Operatív Törzs – KOT – készenléti szolgálata, 6 fõ:
– HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség: 1 fõ;
– HVK Logisztikai Csoportfõnökség: 1 fõ;
– MH Honvédkórház: 1 fõ;
– MH Vezetési és Doktrinális Központ: 3 fõ.

3. A Katasztrófavédelmi Operatív Csoportok – KOCS – készenléti szolgálata, 18 fõ:
– MH Összhaderõnemi Parancsnokság KOCS: 12 fõ;
– MH Támogató Dandár KOCS: 3 fõ;
– MH Honvédkórház KOCS: 3 fõ.

4. Az Ágazati Információs Központ készenléti szolgálata, 6 fõ:
– MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ: 4 fõ;
– MH Honvédkórház: 1 fõ;
– MH Geoinformációs Szolgálat : 1 fõ.

5. Speciális munkacsoportok, 39 fõ:
– Nehéz földmunkagép és gépi romeltakarító csoport: 15 fõ;
– ABV felderítõ csoport: 4 fõ;
– ABV mentesítõ csoport: 7 fõ;
– Légi sugárfelderítõ csoport: 10 fõ;
– HAVARIA laboratórium: 3 fõ.

1 A 2001. évi XCV. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról 2. § (33) bekezdés szerint.
2 A szolgálatot ellátókat a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rende-
let 27. § (1) e) pontja szerint készenléti díj illeti meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
55/2012. (HK 6.) HVKFH

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

és hatályba léptetésérõl,
valamint témafelelõsök kijelölésérõl

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

szakutasítást

adom ki:

Az MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizott-
ság 2012. március 29-i ülésén elfogadott javaslat alapján a
következõ NATO dokumentumok kerülnek elfogadásra és
hatályba léptetésre:

I. STANAG 2451 CBRN (ED 4) ALLIED JOINT
DOCTRINE FOR CHEMICAL BIOLOGICAL, RA-
DIOLOGICAL AND NUCLEAR DEFENCE – AJP
3.8(A)

Elfogadás és jövõbeni bevezetés
A bevezetés idõpontja: 2014, a szárazföldi haderõ és lé-

gierõnél
Témafelelõs: HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség

II. STANAG 2296 LO (EDITION 1) – ALLIED
JOINT DOCTRINE FOR MILITARY POLICE
AJP-3.2.3.3

Elfogadás és bevezetés fenntartással;
A bevezetés idõpontja: 2012. július, a szárazföldi had-

erõnél és a légierõnél.
Fenntartás: A Magyar Honvédség szervezetében nincs

katonai rendõr alakulat és képesség. A lövész alegységek
képesek egyes feladatok korlátozott végrehajtására a beve-
zetett STANAG 2226 ED1 (NATO MILITARY POLICE
DOCTRINE AND PROCEDURES APP-12) dokumen-
tumban meghatározottak szerint.

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

1. TÉMAFELELÕS: Magyar Honvédség Összhaderõ-
nemi Parancsnokság

2. TÉMAKEZELÕ: Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Parancsnokság, Vezetési Fõnökség

3. A BEVEZETÉS TÉNYLEGES IDÕPONTJA: 2012.
július 1.

4. A BEVEZETÉS SZINTJE: szárazföldi haderõ és
légierõ

5. A BEVEZETÉS MÓDJA: MH ÖHP intézkedés ki-
adásával az egységesítési egyezmény kiadása teljes terje-
delemben, eredetiben angol nyelven.

III. STANAG 3700 AO (EDITION 7) – ALLIED JO-
INT DOCTRINE FOR AIR AND SPACE OPERAT-
IONS – AJP-3.3(A)

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2012. június a légierõnél.
Tekintettel arra, hogy a dokumentumot a NATO már ki-

hirdette és így hatályos, az egységesítési, szabványosítási
tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentu-
mok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasítás 4. § (2) bekezdés d) pontjában bizto-
sított jogkörömnél fogva egyúttal elrendelem a hatályba
léptetését az alábbiak szerint:

1. TÉMAFELELÕS: Magyar Honvédség Összhaderõ-
nemi Parancsnokság

2. TÉMAKEZELÕ: Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Parancsnokság, Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési
Fõnökség

3. A BEVEZETÉS TÉNYLEGES IDÕPONTJA: 2012.
június 1.

4. A BEVEZETÉS SZINTJE: légierõ
5. A BEVEZETÉS MÓDJA: Az egységesítési egyez-

mény kiadása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyel-
ven.

IV. STANAG 3703 AO (EDITION 8) – AIR MARI-
TIME CO-ORDINATION (AMC) – AJP-3.3.3
(ATP-34)

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2012. június, a légierõnél.
Tekintettel arra, hogy a dokumentumot a NATO már ki-

hirdette és így hatályos, az egységesítési, szabványosítási
tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentu-
mok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasítás 4. § (2) bekezdés d) pontjában bizto-
sított jogkörömnél fogva egyúttal elrendelem a hatályba
léptetését az alábbiak szerint:

1. TÉMAFELELÕS: Magyar Honvédség Összhaderõ-
nemi Parancsnokság

2. TÉMAKEZELÕ: Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Parancsnokság, Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési
Fõnökség

3. A BEVEZETÉS TÉNYLEGES IDÕPONTJA: 2012.
június 1.

4. A BEVEZETÉS SZINTJE: légierõ

5. A BEVEZETÉS MÓDJA: Az egységesítési egyez-
mény kiadása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyel-
ven.
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V. STANAG 3736 AO (EDITION 11) – ALLIED JO-
INT DOCTRINE FOR CLOSE AIR SUPPORT AND
AIR INTERDICTION – AJP-3.3.2(A)

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2012. június, a légierõnél.
Tekintettel arra, hogy a dokumentumot a NATO már ki-

hirdette és így hatályos, az egységesítési, szabványosítási
tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentu-
mok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasítás 4. § (2) bekezdés d) pontjában bizto-
sított jogkörömnél fogva egyúttal elrendelem a hatályba
léptetését az alábbiak szerint:

1. TÉMAFELELÕS: Magyar Honvédség Összhaderõ-
nemi Parancsnokság

2. TÉMAKEZELÕ: Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Parancsnokság, Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési
Fõnökség

3. A BEVEZETÉS TÉNYLEGES IDÕPONTJA: 2012.
június 1.

4. A BEVEZETÉS SZINTJE: légierõ
5. A BEVEZETÉS MÓDJA: Az egységesítési egyez-

mény kiadása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyel-
ven.

VI. STANAG 3771 AT (EDITION 4) – GROUND
SECURITY MEASURES AGAINST AIRCRAFT SA-
BOTAGE / HIJACKING

Elfogadás és jövõbeni bevezetés;
Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-

rancsnokság

VII. STANAG 3797 AO (EDITION 4) – MINIMUM
QUALIFICATIONS FOR FORWARD AIR CONT-
ROLLERS AND LASER OPERATORS IN SUPPORT
OF FORWARD AIR CONTROLLERS

Tekintettel arra, hogy a STANAG 3797 AO EDITION
4-et a Magyar Honvédség a 39/2008. (HK 19.) HM
HVKFH közleményben már ratifikálta, a NATO kihirdette
és így hatályos, az egységesítési, szabványosítási tevé-
kenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok fel-
dolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.)
HM utasítás 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított jog-
körömnél fogva egyúttal elrendelem a hatályba léptetését
az alábbiak szerint:

1. TÉMAFELELÕS: Magyar Honvédség Összhaderõ-
nemi Parancsnokság

2. TÉMAKEZELÕ: Magyar Honvédség Összhaderõ-
nemi Parancsnokság, Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési
Fõnökség

3. A BEVEZETÉS IDÕPONTJA: 2012. június 1.
4. A BEVEZETÉS SZINTJE: légierõ
5. A BEVEZETÉS MÓDJA: Az egységesítési egyez-

mény kiadása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyel-
ven.

VIII. STANAG 3880 AO (EDITION 6) – ALLIED
JOINT DOCTRINE FOR COUNTER-AIR OPERAT-
IONS – AJP-3.3.1(B)

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2012. június, a légierõnél.
Tekintettel arra, hogy a dokumentumot a NATO már ki-

hirdette és így hatályos, az egységesítési, szabványosítási
tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentu-
mok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasítás 4. § (2) bekezdés d) pontjában bizto-
sított jogkörömnél fogva egyúttal elrendelem a hatályba
léptetését az alábbiak szerint:

1. TÉMAFELELÕS: Magyar Honvédség Összhaderõ-
nemi Parancsnokság

2. TÉMAKEZELÕ: Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Parancsnokság, Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési
Fõnökség

3. A BEVEZETÉS TÉNYLEGES IDÕPONTJA: 2012.
június 1.

4. A BEVEZETÉS SZINTJE: légierõ
5. A BEVEZETÉS MÓDJA: Az egységesítési egyez-

mény kiadása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyel-
ven.

IX. STANAG 3896 CFR (EDITION 6) (RD1) –
AEROSPACE EMERGENCY RESCUE AND MIS-
HAP RESPONSE INFORMATION (EMERGENCY
SERVICES)

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: DOP + 12m a légierõnél
Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-

rancsnokság

X. STANAG 4635 (EDITION 1) THE NATO AR-
MAMENTS ERROR BUDGET

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2012. április, a szárazföldi had-

erõnél.
Tekintettel arra, hogy a dokumentumot a NATO már ki-

hirdette és így hatályos, az egységesítési, szabványosítási
tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentu-
mok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasítás 4. § (2) bekezdés d) pontjában bizto-
sított jogkörömnél fogva egyúttal elrendelem a hatályba
léptetését az alábbiak szerint:

1. TÉMAFELELÕS: HVK Hadmûveleti Csoportfõnök-
ség

2. TÉMAKEZELÕ: Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Hadtudományi Kar, Katonai Vezetõképzõ Intézet, Mûve-
leti Támogató Tanszék, tüzér szakcsoport

3. A BEVEZETÉS IDÕPONTJA: 2012. április
4. A BEVEZETÉS SZINTJE: szárazföldi haderõ
5. A BEVEZETÉS MÓDJA: Az egységesítési egyez-

mény kiadása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyel-
ven.
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XI. STANAG 6018 (ED3) AJOD AJP-3.6(B) ALLI-
ED JOINT DOCTRINE FOR ELECTRONIC WAR-
FARE DOCTRINE

Elfogadás és jövõbeni bevezetés;
A bevezetés szintje: szárazföldi haderõ és légierõ
Témafelelõs: HVK Felderítõ Csoportfõnökség

XII. STANAG 6025 NTG (EDITION 2) (Ratification
Draft 1) – FINANCIAL PRINCIPLES AND PROCE-
DURES FOR THE PROVISION OF SUPPORT AND
THE ESTABLISHMENT OF MULTINATIONAL
ARRANGEMENTS- AFinP-1

Elfogadás;
A bevezetés idõpontja: DOP + 3m, a szárazföldi haderõ

és légierõnél;
Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-

rancsnokság.

XIII. STANAG 7144 AO (EDITION 4) – TACTICS,
TECHNIQUES AND PROCEDURES FOR CLOSE
AIR SUPPORT AND AIR INTERDICTION –
ATP-3.3.2.1(C)

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2012. június, a légierõnél.
Tekintettel arra, hogy a dokumentumot a NATO már ki-

hirdette és így hatályos, az egységesítési, szabványosítási
tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentu-
mok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasítás 4. § (2) bekezdés d) pontjában bizto-
sított jogkörömnél fogva egyúttal elrendelem a hatályba
léptetését az alábbiak szerint:

1. TÉMAFELELÕS: Magyar Honvédség Összhaderõ-
nemi Parancsnokság

2. TÉMAKEZELÕ: Magyar Honvédség Összhaderõ-
nemi Parancsnokság, Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési
Fõnökség

3. A BEVEZETÉS TÉNYLEGES IDÕPONTJA: 2012.
június 1.

4. A BEVEZETÉS SZINTJE: légierõ
5. A BEVEZETÉS MÓDJA: Az egységesítési egyezmény

kiadása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven.

XIV. STANAG 7185 AO (EDITION 1) – AIR-MA-
RITIME COORDINATION PROCEDURES (AMCP)
– ATP-3.3.3.1

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: 2012. június, a légierõnél.
Tekintettel arra, hogy a dokumentumot a NATO már ki-

hirdette és így hatályos, az egységesítési, szabványosítási
tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentu-
mok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasítás 4. § (2) bekezdés d) pontjában bizto-
sított jogkörömnél fogva egyúttal elrendelem a hatályba
léptetését az alábbiak szerint:

1. TÉMAFELELÕS: Magyar Honvédség Összhaderõ-
nemi Parancsnokság

2. TÉMAKEZELÕ: Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Parancsnokság, Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési
Fõnökség

3. A BEVEZETÉS TÉNYLEGES IDÕPONTJA: 2012.
június 1.

4. A BEVEZETÉS SZINTJE: légierõ
5. A BEVEZETÉS MÓDJA: Az egységesítési egyezmény

kiadása teljes terjedelemben, eredetiben angol nyelven.

XV. STANAG 7197 AT (EDITION 1) – THE USE
OF NIGHT VISION GOGGLES (NVG) DURING
NATO AIR TRANSPORT OPERATIONS

Elfogadás és jövõbeni bevezetés;
Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-

rancsnokság

XVI. STANAG 7210 (EDITION 1) (RATIFICATI-
ON DRAFT 2) – GUIDANCE IN THE SELECTION
OF STANAGS FOR DEPLOYED AIR OPERATIONS
SERVICES

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: DOP + 6m, a légierõnél.
Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-

rancsnokság
Az MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizott-

ság 2012. március 29-i ülésén elfogadott javaslat alapján a
felsorolt STANAG-ek témafelelõseit és témakezelõit az
alábbiak szerint kijelölöm:

STANAG 1059 STANAG 2190
STANAG 2191 STANAG 2192
STANAG 2195 STANAG 2537
STANAG 2555 STANAG 2578
STANAG 3884 STANAG 4670
STANAG 6009 STANAG 6018
Témafelelõs: Honvéd Vezérkar Felderítõ Csoportfõ-

nökség
Témakezelõ: Honvéd Vezérkar Felderítõ Csoportfõ-

nökség

STANAG 3873
Témafelelõs: Honvéd Vezérkar Felderítõ Csoportfõ-

nökség
Témakezelõ: Magyar Honvédség, Összhaderõnemi Pa-

rancsnokság, Felderítõ Fõnökség

STANAG 2506 STANAG 2536
Témafelelõs: Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõ-

nökség
Témakezelõ: Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõ-

nökség

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

A Honvéd Vezérkar
Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség csoportfõnökének
5/2012. (HK 6.) HVK HIICSF

s z a k u t a s í t á s a
az egyes elektronikus dokumentum formátumok

használatáról

A 1479/2011. (XII. 23.) Korm. határozatban foglaltakra
tekintettel az egyes közigazgatási szervek által használt
elektronikus dokumentumok formátumáról és a nyílt for-
ráskódú irodai szoftverek használata és a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény 52. § (2) alapján a következõ

szakutasítást

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a honvédelmi tárca informati-
kai üzemeltetõ szervezeteire, szakállományára, illetve a
számítástechnikai eszközökkel támogatott elektronikus
ügyintézést végzõ, elektronikus dokumentumokat kezelõ,
elõállító vagy feldolgozó felhasználókra terjed ki.

2. A szakutasítás csak a közigazgatási szervek irányába
továbbítandó elektronikus dokumentumokra terjed ki.

3. Külsõ informatikai üzemeltetés esetén a szervezet sa-
ját hatáskörben intézkedjen a szakutasításban foglaltak
betartására.

4. A központi hibabejelentõ szolgáltatást biztosító szer-
vezetek (MH Támogató Dandár MH HIRFK OHFK, MH
43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred,
MH 54. Veszprém Radarezred) készüljenek fel a nyilváno-
san hozzáférhetõ, korlátozás nélkül alkalmazható, nemzet-
közi szabványügyi szervezet által elfogadott szabványú
(a továbbiakban: Szabványok) dokumentumok kezelésé-
vel kapcsolatos feladatok végrehajtására és 0–24 órában
biztosítsanak konvertálási segítséget a bejövõ ügydarabok
kapcsán.

5. A kormányzati kommunikáció során biztosítani kell a
Szabványoknak megfelelõ dokumentumok küldésének és
fogadásának lehetõségét.

2. A Szabványoknak megfelelõ dokumentumok
fogadása

6. Az informatikai üzemeltetõ szervezetek készüljenek
fel a Szabványoknak megfelelõ dokumentumok kezelését
lehetõvé tevõ programok biztosítására.

a) A pdf dokumentumok esetén megfelelõ térítésmentes
olvasó szoftver biztosítása;

b) Az OXML szabvány (docx, xlsx, ppsx) esetén a kon-
verter program telepítésére;

c) Az ODF szabvány esetén a konvertálást lehetõvé tevõ
szoftvernek az informatikai üzemeltetõ állomány telephe-
lyén történõ alkalmazására.

7. Minden szervezet ügyvitelének kijelölt munkaállo-
mására telepítsen az informatikai üzemeltetõ állomány
konvertáló csomagot.

8. A Microsoft szabványú OXML dokumentumok meg-
felelõ kezelése (olvasása) érdekében minden, MS Office
2003 – vagy régebbi verziót futtató munkaállomásra kerül-
jön feltelepítésre a Microsoft által kiadott átalakító alkal-
mazás.

9. Az informatikai üzemeltetõ szervezetek biztosítsák a
felhasználók részére a beérkezett elektronikus ügyiratok
helyben vagy távkapcsolat (e-mail) útján történõ konvertá-
lásának lehetõségét.

3. A Szabványoknak megfelelõ dokumentumok
küldése

10. A közigazgatási szervekkel történõ kommunikáció
során kizárólag a Szabványoknak megfelelõ elektronikus
dokumentumok használhatóak.

11. Az elektronikus dokumentumok elõállítása során tö-
rekedni kell az OXML vagy a pdf szabványoknak történõ
megfelelésre.

12. Azon felhasználók részére, akik nem rendelkeznek a
Szabványoknak megfelelõ elektronikus dokumentum elõ-
állítására képes alkalmazással, az informatikai üzemeltetõ
állomány biztosítsa a dokumentum Szabványoknak meg-
felelõen történõ átalakítását.

4. Záró rendelkezés

13. Az MH TD, mint kiadmányozó és az MH ÖHP, mint
bedolgozó üzemeltetõk együttmûködve adjanak ki a fel-
használók részére elektronikus tájékoztatót, mely a jelen
szakutasításban megfogalmazott, felhasználókra vonatko-
zó irányelveket tartalmazza.

14. Ez a szakutasítás 2012. március 31-én lép hatályba.
15. A szakutasítás hatálybalépésével egy idõben hatá-

lyát vesztik a 43-136/2011. HVK HIICSF körlevélben az
informatikai eszközrendszereken alkalmazott fájl kiter-
jesztések használatára vonatkozó intézkedések.

Vass Sándor mk. ezredes s. k.,
mb. csoportfõnök
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A Honvéd Vezérkar
Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség csoportfõnökének
6/2012. (HK 6.) HVK HIICSF

s z a k u t a s í t á s a
a központi híradó és informatikai szolgáltatások
biztosításával kapcsolatos egyes szakfeladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló, va-
lamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedések-
rõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése
alapján, a bürokrácia csökkentésével összefüggõ felada-
tokról szóló 136/2012 sz. HVKF parancs 21. pontja figye-
lembe vételével az adminisztrációs eljárás rövidítése és a
központi híradó és informatikai szolgáltatások hatékony
biztosítása érdekében a következõ

szakutasítást

adom ki.

1. Általános rendelkezések

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

2. CITRIX alapú internet hozzáférés biztosítása
érdekében végrehajtandó feladatokról

2. A Magyar Honvédség Támogató Dandár (a továb-
biakban: MH TD) CITRIX alapú internet hozzáférést biz-
tosít az alábbi kvóta alapján:

Felhasználási hely: Kvóta:

MH Honvédkórház (MH HEK kvóta) 70 db

MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság

15 db

MH Altiszti Akadémia 25 db

MH ÖHP (beleértve az ISAF és MH LEK
licenszeket is)

225 db

MH Pápa Bázisrepülõtér 5 db

MH Támogató Dandár 30 db

MH Ludovika Zászlóalj 20 db

Összesen: 390 db

3. A CITRIX hozzáférés biztosításának alapvetõ célja a
Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban: HVKF) közvet-
len alárendeltségében lévõ szervezetek és az MH katonai

szervezeteinek állományába tartozók internet hozzáféré-
sének biztosítása. A CITRIX alapú internet szolgáltatás a
felhasználók számát illetõen korlátozott, a kvóta növelése
csak a fizikai infrastruktúra fejlesztésével lehetséges.

4. A CITRIX hozzáféréseket az MH TD tartja nyilván és
kezeli. A kvótával rendelkezõ szervezetek saját hatáskör-
ben jelölik ki a felhasználókat mindaddig, míg a részükre
kiszabott felhasználószámot nem érik el. A kvótán belüli
CITRIX hozzáférés szervezeten belül átadható, a kvótával
rendelkezõ szervezetek CITRIX hozzáférési igényeiket és
a változásokat közvetlenül az MH TD részére küldik meg.
Az MH TD a beérkezett igények alapján ellenõrzi, hogy az
adott szervezet a részére meghatározott kvótát nem lépte-e
túl. Pozitív válasz esetén a hozzáférést biztosítja, ellenke-
zõ esetben elutasítja, amelyekrõl az érintett szervezetet tá-
jékoztatja.

5. Kvótával nem rendelkezõ szervezetek CITRIX igé-
nyeiket, illetve a kvótával rendelkezõ szervezetek a kvótán
felüli hozzáférési kérelmeiket indoklással együtt a HVK
HIICSF csoportfõnök részére küldik meg, aki azokat saját
hatáskörben bírálja el. Az indoklásban szerepelnie kell,
hogy a megszabott kvótán belüli CITRIX hozzáférés szer-
vezeten belüli átcsoportosításával a szervezet alapfelada-
tainak ellátásához szükséges internet hozzáférés miért
nem biztosítható.

6. Az MH TD a forgalmi adatok és a kiszolgálói teljesít-
mény adatok alapján javaslatot tesz a HVK HIICSF cso-
portfõnök részére a 2. pontban meghatározott kvóta ará-
nyok felülvizsgálatára.

7. Az MH TD kialakítja az igények fogadásának, nyil-
vántartásának, feldolgozásának és teljesítésének belsõ
szabályait és eljárásrendszerét, amelyrõl érintettségüknek
megfelelõen tájékoztatja a felhasználókat.

3. Terminál alapú internet hozzáférés biztosítása
érdekében végrehajtandó feladatokról

8. Az MH TD terminál szerver alkalmazásának útján in-
ternet hozzáférést biztosít. A terminálalapú internet hozzá-
férés alapvetõ célja a Honvédelmi Minisztérium és háttér-
intézményei állománya internet szolgáltatással történõ el-
látása. A terminálalapú internet hozzáférés nagy teljesít-
ményû szerver eszközöket igényel, ezért a szolgáltatás a
felhasználók számát illetõen korlátozott.

9. Az internet hozzáférést az állományilletékes parancs-
nok, vezetõ igényli az MH TD parancsnokától. A szolgál-
tatás alapesetben valósidejû hangszolgáltatást nem tartal-
maz.

10. A hozzáférés biztosításának szabályai:
a) Tekintettel a HM-I Híradó és Informatikai Központ

beruházás hálózati migrációs projektjének azon alapelvé-
re, miszerint a szolgáltatási színvonal csökkentését az
egyes felhasználók vonatkozásában lehetõség szerint el
kell kerülni – azon felhasználók, akik e szakutasítás közzé-
tételének idõpontjában terminálalapú internet hozzáférés-
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sel rendelkeznek, a hozzáférésüket továbbra is megtart-
hatják.

b) Az MH TD mindaddig mérlegelés nélkül teljesíti a
terminálalapú internet hozzáférésre vonatkozó igényeket,
ameddig az ilyen hozzáféréssel rendelkezõ összes felhasz-
nálók száma nem éri el az 1200 fõt. Az e fölötti igényeket
az MH TD nyilvántartásba veszi, és – a d) pontban foglal-
takat is figyelembe véve – a kérés teljesítésének elhalasz-
tásáról az érintett szervezetet tájékoztatja.

c) A felhasználók valamely honvédelmi szervezetbõl
történõ kiválásakor az adott felhasználó terminálalapú
hozzáférési jogosultságával a továbbiakban az MH TD
rendelkezik, amely a beérkezett nem teljesített igények
alapján dönt annak felhasználásáról. A döntés során érvé-
nyesíteni szükséges a szervezetek létszámarányos internet
hozzáférésének elvét.

d) Amennyiben valamely igény a normatív szabályozás
alapján nem teljesíthetõ, azonban az indoklásban foglaltak
alapján az MH TD úgy ítéli meg, hogy annak teljesítése –
más megoldás hiányában – honvédelmi érdek, úgy azt en-
gedélyezés céljából a HVK HIICSF csoportfõnök részére
továbbítja.

e) Terminálalapú internet hozzáférési jogot a szerveze-
tek saját hatáskörben nem adhatnak át. Az ilyen igények
elbírálását az MH TD csak a többi szervezettõl beérkezett
igényekkel összevetve hajthatja végre, amelynek során ér-
vényesíteni szükséges a szervezetek létszámarányos inter-
net hozzáférésének elvét. Amennyiben az MH TD az igény
indoklása alapján úgy ítéli meg, hogy az átadás az adott
szervezet alapfeladatainak ellátásához feltétlenül szüksé-
ges, úgy a d) pontban foglaltak alapján jár el.

f) A c) és e) pontban foglaltak alól kivételt jelent az osz-
tályvezetõk, fõosztályvezetõk és csoportfõnökök, vala-
mint helyetteseik szervezeten belüli internet hozzáférési
jogának átadása, amelyet igény alapján az MH TD mérle-
gelés nélkül hajt végre.

g) Az MH TD kialakítja az igények fogadásának, nyil-
vántartásának, feldolgozásának és teljesítésének belsõ
szabályait és eljárásrendszerét, amelyrõl érintettségüknek
megfelelõen tájékoztatja a felhasználókat.

4. Az internetes hangszolgáltatás biztosítása
érdekében végrehajtandó feladatokról

11. Az MH Intranet erõforrásainak igénybe vételével az
internetrõl videó tartalommal vagy önállóan letöltött va-
lósidejû hangszolgáltatás az MH informatikai és távköz-
lési erõforrásait jelentõs mértékben igénybe veszi, ezért a
szolgáltatás korlátozása szükséges.

12. A CITRIX alapú internet szolgáltatás valósidejû
hangszolgáltatást nem tartalmaz.

13. A terminálalapú internetes hozzáféréshez – külön
kérés alapján – valósidejû hangszolgáltatás biztosítható,
amelyet indoklással együtt az MH TD parancsnok részére
kell megküldeni, aki azt elbírálja.

14. Nem tekinthetõk megalapozottnak azok a hangszol-
gáltatásra vonatkozó igények, amelyek televízió, rádió
vagy egyéb – internettõl eltérõ – mûsorszóró szolgáltatás
révén a követelményeknek megfelelõen teljesíthetõk.
Amennyiben a szervezet feladatai nem indokolják az inter-
netes hangszolgáltatás igénybevételét, az arra vonatkozó
kérést meg kell tagadni.

15. Az igények elbírálásakor tekintettel kell lenni az
adott szervezet alapfeladataira, és ezen belül érvényesíteni
kell a szervezeti létszámarányosság elvét.

16. Az igény pozitív elbírálása esetén a hangszolgáltatá-
si képességet az MH TD biztosítja. Az igények teljesítésé-
rõl vagy elutasításáról az MH TD a kérvényezõ szervezet
parancsnokát tájékoztatja.

17. Saját hatáskörben az MH TD egyidejûleg 120 hang-
szolgáltatásra vonatkozó igényt teljesíthet. Amennyiben a
fenti korlát miatt valamely igény nem teljesíthetõ, de a tel-
jesítést 13. pont alapján az MH TD honvédelmi érdeknek
ítéli meg, az igényt az MH TD a HVK HIICSF csoportfõ-
nök részére továbbítja.

18. Az MH TD kialakítja az igények fogadásának, nyil-
vántartásának, feldolgozásának és teljesítésének szabá-
lyait és eljárásrendjét, amelyrõl a szükséges mértékben
tájékoztatja a felhasználókat.

5. Magyar Honvédség videó-telekonferencia rendszer
biztosítása érdekében végrehajtandó feladatokról

19. Az MH TD felelõs a Magyar Honvédség videó-tele-
konferencia rendszer (a továbbiakban: VTC) szolgáltatás
biztosításáért, a fejlesztési javaslat kidolgozásáért, a rend-
szer üzemeltetésért, az eszközkezelési folyamat tervezé-
sért és végrehajtásáért, az alkalmazásba vett VTC eszkö-
zök nyilvántartásáért, a VTC éves üzemeltetés-fenntartási
terv kidolgozásáért, az éves üzemeltetési-fenntartási igé-
nyek MH ÖHP részére történõ megküldéséért, „a VTC fel-
ügyeletével, felhasználásával, üzemeltetésével, logisztikai
támogatásával kapcsolatos feladatokról” szóló 56/2007.
(HK 11.) számú HM HVKF intézkedésben az MH TD ré-
szére meghatározott feladatok végrehajtásáért.

20. Összhangban „a VTC felügyeletével, felhasználásá-
val, üzemeltetésével, logisztikai támogatásával kapcsola-
tos feladatokról” szóló 56/2007. (HK 11.) számú HM
HVKF intézkedésben foglaltakkal, az MH TD parancsno-
kának a Magyar Honvédség- Videó-telekonferencia Rend-
szer üzemeltetésére és felhasználására vonatkozó intézke-
désben foglaltak szerint minden VTC eszközzel rendel-
kezõ szervezet adatszolgáltatást nyújt a szervezetnél talál-
ható VTC eszközökre vonatkozóan az MH TD felé,
amennyiben az intézkedés 13. pontjában feltüntetett ada-
tok körében változás következik be.

21. Az MH ÖHP felelõs a Székesfehérváron telepített
VTC szerver üzemeltetéséért, valamint az azon keresztül
lefolytatott konferenciabeszélgetések mindenoldalú bizto-
sításáért.
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22. Az MH TD készítse el az alábbi dokumentumokat,
és ezen szakutasítás hatályba lépését követõ 60 napon be-
lül terjessze fel a HVK HIICSF csoportfõnök részére jóvá-
hagyásra:

a) MH VTC aktualizált rendszerterv.
b) MH VTC szolgáltatás továbbfejlesztési terv.
23. Az MH TD a konfiguráció-menedzsment során

évente egy alkalommal készítsen a szolgáltatás továbbfej-
lesztési terven alapuló beszerzési tervet. A beszerzési terv
olyan tartalommal rendelkezzen, amely a beszerzés mû-
szaki követelményeként szolgálhat.

24. Az MH TD a konfiguráció menedzsment során ter-
vezze meg a rendelkezésre álló, illetve beszerzésre terve-
zett eszközök elosztását a HVK HIICSF által meghatáro-
zott prioritások alapján.

6. A Magyarországi NATO Titkos Hálózat,
valamint a NATO Irodaautomatizálási Rendszer

érdekében végrehajtandó feladatokról

25. A Magyarországi NATO Titkos Hálózat (a továb-
biakban: HU NSN), valamint – annak részeként – a NATO
Irodaautomatizálási Rendszer (a továbbiakban: NIAR),
rendszer biztonsági és üzemeltetõi feladatainak ellátása ér-
dekében az MH TD a HVK HIICSF-tõl a rendelkezésre
álló papíralapú és elektronikus dokumentáció átvételével
egyidejûleg az alábbi feladatokat vegye át:

a) A HU NSN és a NIAR rendszerekben történõ alkal-
mazás céljából beszerzett eszközök felhasználásának nyo-
mon követése szoros együttmûködésben az MH LEK-kel.

b) A TEMPEST eszközök javításainak ütemezése és ko-
ordinálása a HVK HDMCSF és az MH ÖHP által megha-
tározott prioritások alapján.

c) Szoftver verzió váltás és szoftver bõvítés menetrend-
jének megtervezése, a szükséges engedélyezési eljárás
kezdeményezése, továbbá a jóváhagyást követõen részvé-
tel a feladatok végrehajtásának megszervezésében és vég-
rehajtásában.

d) A HU NSN Rendszerbiztonsági Követelmények, va-
lamint a központi rendszerelemek Üzemeltetés Biztonsági
Szabályzatának elkészítése és rendszeres felülvizsgálata.

e) NATO TITKOS hálózat magyarországi alhálózat
(NSN és annak részeként a NIAR) hálózati-adatkapcsolati
szintû rendszertervének elkészítése és naprakészen tartása.

f) A HU NSN eszközeinek hozzáférés-felügyeleti fel-
adatainak végzése.

g) A NIAR központosított felhasználó kezelési feladata-
inak végzése.

h) A HU NSN mûködését biztosító rejtjelzõ hálózat
központi biztonsági és üzemeltetési feladatainak ellátása.

i) A HU NSN Konfiguráció menedzsmentje, konfigurá-
ció nyilvántartása.

j) IP címkiosztás és hálózati beállítás tervezésével, a
végrehajtás szervezésével kapcsolatos feladatok.

k) A HU NSN hálózati azonosító és megjelenítendõ név
képzési szabályainak kidolgozása.

l) A konfigurációváltozás központi nyilvántartási és en-
gedélyeztetési feladatai.

m) A HU NSN-ben alkalmazott vírusirtó licenszek el-
osztásának tervezése és irányítása, illetve felhasználásuk
nyilvántartása.

n) A NIAR-ban alkalmazott licenszek elosztásának ter-
vezése és irányítása, illetve felhasználásuk nyilvántartása.

o) Az eszközökre, felhasználókra és szoftverekre vonat-
kozó névkonvenció javaslat kidolgozása.

p) A HU NSN éves üzemeltetés-fenntartási pénzügyi
terv és igény kidolgozása, és az MH ÖHP részére történõ
megküldése.

7. Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat
igénybe vételével kapcsolatos feladatokról

26. Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat üze-
meltetõ szervezetének a szolgáltatás korlátozására vagy
módosítására vonatkozó értesítéseit az MH TD önállóan
dolgozza fel, és halasztást nem tûrõ esetekben a felhasz-
nálókat érintõ eseményekrõl azonnal értesíti az érintett
szervezetek vezetõit és a hálózatgazdát.

27. Az MH TD jelöljön ki VTC kapcsolattartót a Nem-
zeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. ( a továbbiakban:
NISZ) irányába.

8. Távbeszélõ szolgáltatásokkal kapcsolatos
feladatokról

28. Az MH távbeszélõ rendszerében a vezetékes díjkö-
teles távbeszélõ szolgáltatásokat érintõ konfigurálást kizá-
rólag az MH TD jogosult végrehajtani.

29. A felhasználó szervezetek díjköteles távbeszélõ
szolgáltatásokra vonatkozó igényüket a szolgálati út betar-
tásával az MH TD részére küldik meg.

30. Az MH TD parancsnoka a hatáskörét meghaladó
távbeszélõ szolgáltatásokra vonatkozó igényeket a HVK
HIICSF részére felterjeszti.

9. Záró rendelkezés

31. Ez a szakutasítás a közzététel napját követõ napon
lép hatályba.

Vass Sándor mk. ezredes s. k.,
mb. csoportfõnök
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A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal fõigazgatójának

és a Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfõnökének
21/2012. (HK 6.) HM KPH–HVK SZCSF

e g y ü t t e s s z a k u t a s í t á s a
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezényelt
személyi állomány személyügyi és pénzügyi

alapellátásának rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésérõl szóló
2011. évi XXXVI. törvény, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról
szóló 44/2011. (IV. 20.) HM utasítás, a honvédelmi szer-
vezetek által nyújtandó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kara mûködését biz-
tosító egyes szolgáltatások eljárási rendjérõl és szabályai-
ról szóló 81/2011. HM KÁT-HVKF együttes intézkedésre
is figyelemmel – a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre ve-
zényelt személyi állomány személyügyi és pénzügyi alap-
ellátásának rendjérõl a következõ

együttes szakutasítást

adjuk ki

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya kiterjed a HM Közgazdasági
és Pénzügyi Hivatal, Vezetés és Gazdálkodás Támogató
Igazgatóság, Gazdálkodás Támogató és Felügyeleti Osz-
tály, HM-I. Objektum Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi
Ellátó Referatúrára (a továbbiakban: GTPER), a HVK
Személyzeti Csoportfõnökségre (a továbbiakban: HVK
SZCSF), az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság, biztosító szervek, központi HR Admi-
nisztratív Osztály kijelölt állományára, valamint a Magyar
Honvédség rendelkezési állományából vezényléssel a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban: NKE)
szolgálatot teljesítõ hivatásos és szerzõdéses állományú
katonákra.

2. Az NKE Hadtudományi és Hondvédtisztképzõ
Kar (a továbbiakban: NKE HHK személyi állománya
920-100/2011. nyt. számú Megállapodásban foglalt pénz-
ügyi ellátására a HM-I. Objektum Gazdálkodás Támogató
és Pénzügyi Ellátó Referatúrát, személyügyi ellátására a
HVK Személyzeti Csoportfõnökséget, valamint az MH
Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság,
biztosító szervek, központi HR Adminisztratív Osztályt
(a továbbiakban: Adminisztratív Osztály) jelöljük ki.

3. Az NKE-n szolgálatot teljesítõ hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonák vonatkozásában a személyügyi
alapnyilvántartást az Adminisztratív Osztály végzi.

4. Az NKE-n szolgálatot teljesítõ hivatásos és szerzõdé-
ses állományú katonák pénzügyi ellátásának biztosítása
érdekében az NKE HHK dékánja (a továbbiakban: dékán)
fizetõtiszteket jelöl ki, feladatukat a munkaköri leírásuk-
ban rögzíti.

2. Szakmai feladatok, pénzügyi ellátás

5. A GTPER vezetõ pénzügyi referens (a továbbiakban:
pénzügyi referens):

a) a személyi állomány illetményeit, illetmény jellegû
juttatásait, költségtérítéseit szabályozó jogszabályokban,
intézkedésekben bekövetkezett változásokról körlevélben
tájékoztatást adhat a szakutasítás hatálya alá tartozó sze-
mélyi állomány részére;

b) a kötelezettségvállalások ellenjegyzésérõl és bejelen-
tésének rendjérõl szóló 46/2010. (IV. 23.) HM utasításban
meghatározottak szerint ellenjegyzi a személyi állomány
pénzbeli járandóságainak megállapítására vonatkozó
egyedi és normatív jellegû – vezetõi (belsõ) parancsokat;

c) átruházott hatáskörben, a HM Közgazdasági és Pénz-
ügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) fõigazgató által
meghatározott keretek között gyakorolja a jogszabályban
elõírt ellenjegyzési és érvényesítési jogkört;

d) felkészíti a fizetõ tiszteket feladataik ellátására.
6. A rendelkezésre álló keretetek felhasználása a vonat-

kozó szabályzókban meghatározott nyomtatványok, kérel-
mek benyújtását követõen, azok pénzügyi záradékolása és
engedélyezése után valósulhat meg. A magasabb parancs-
nokoknak szóló kérelmeket szolgálati úton kell felter-
jeszteni.

7. A személyi jellegû elõirányzatok tervezéséért és fel-
használásának koordinálásáért a pénzügyi referens felel, a
tervezéshez a HVK SZCSF adatot szolgáltat.

8. A katona állomány pénzügyi ellátása a 4) pontban
meghatározott fizetõtiszteken keresztül valósul meg.

9. Az NKE HHK személyügyi alosztályvezetõje elké-
szíti a személyi állományt, illetve járandóságot érintõ dé-
káni parancsjavaslatot, melyet a dékán aláírása után Out-
look levelezõ rendszer alkalmazásával megküld az Admi-
nisztratív Osztály részére. Az Adminisztratív Osztály a
megküldött parancsjavaslatokat megvizsgálja, ha szüksé-
ges egyeztet a GTPER-rel, majd a dékáni parancsjavaslat
alapján elõkészíti a HVK személyzeti csoportfõnök vonat-
kozó parancsát.

10. A parancsok, engedélyek HVK személyzeti csoport-
fõnöki aláírására a pénzügyi ellenjegyzést követõen kerül-
het sor.

11. A HVK személyzeti csoportfõnöke havi járandósági
parancsot ad ki – az NKE HHK dékánja által meghatáro-
zott munkaidõ figyelembevételével – a túlszolgálati és
ügyeleti díjak, valamint a különbözõ pótlékok kifizetésé-
rõl. Az érvényes parancs tárgyhót követõ hónap 15-ig, de
legkésõbb a feladási határidõt megelõzõ két munkanappal
átadásra kerül az Adminisztratív Osztály részérõl a
GTPER-nek.
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3. A GTPER mûködése

12. A GTPER ügyfélfogadási rendje:
Hivatali munkarend szerint.

Házipénztár nyitvatartási rendje (pénztári órák):
Hétfõ–péntek 09.00–11.00.

A GTPER ügyfélfogadási helye: HM-I. Objektum,
A épület, 3. emelet GTPER irodák.

13. A pénzügyi szaktevékenység koordinálása érdeké-
ben, a HM KPH által központilag kiadott parancsnoki tájé-
koztatók, értesítõ levelek mellett a GTPER – saját fejléc-
cel – , külön tájékoztatóban hívja fel a figyelmet, illetve tá-
jékoztatja a dékánt a hatáskörében kért, vagy megtenni
szükséges feladatok aktuális végrehajtásáról.

14. Az NKE a jelen intézkedésben meghatározott for-
manyomtatványokat és az ahhoz kapcsolódó számviteli
bizonylatokat (számlákat) feldolgozásra ügyviteli úton
küldi meg a GTPER részére.

4. A dékán együttmûködési körében
a fizetõtisztek feladatai

15. A fizetõtiszt további munkaköri feladatai mellett
szükség szerint biztosítja az alkalmanként felmerülõ a ka-
tona állomány járandóságaival összefüggõ ellátást. E tevé-
kenység körében a GTPER által elõkészített, számfejtett,
jegyzékre vett járandóságot a személyi állomány részére
átadja.

16. A fizetõtiszt felelõsségvállalási nyilatkozatot tesz
(melynek egy példányát a házipénztárban, egy példányát a
személyügyi gyûjtõben, valamint egy példányt az irattár-
ban kell elhelyezni).

17. A fizetõtiszt:
a) a kiadott és értékjelzéssel ellátott nyomtatványokat

kezeli és szabályosan tárolja (vaskazettában és önálló, a fi-
zetõtiszt által kizárólagosan kezelt lemezszekrényben kell
tárolni az étkezési utalványt szükség szerint egyéb szigorú
számadásköteles bizonylatokat pl. sulicsekket is);

b) a munkábajárási költségtérítés bizonylatait össze-
gyûjti a GTPER által meghatározott formában;

c) az étkezési utalványokat a jogosultak részére kiosztja
(a személyügyi szerv által elõre elkészített lista és a pénz-
ügyi szerv által biztosított étkezési utalványok alapján);

d) jegyzék alapján kiosztja az igazolás a havi jövedel-
mekrõl elnevezésû nyomtatványokat;

e) ellát minden olyan egyéb feladatot, ami a személyi ál-
lomány ellátásával összefügg, és a dékán a részére megha-
tároz.

5. Szakmai feladatok, személyügyi ellátás

18. A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatáról szóló 87/2010. (X. 6.) HM utasítás alap-
ján az NKE katona állománya esetén az állományilletékes

parancsnoki jogkört a HVK személyzeti csoportfõnöke
látja el.

19. Az NKE katona állományának a munkaidõ nyilván-
tartását, miután azt a dékán által kijelölt munkahelyi veze-
tõk aláírásukkal igazolták, az NKE HHK személyügyi al-
osztályvezetõje összegyûjti és a tárgyhót követõ hónap
10-ig átadja az Adminisztratív Osztály részére.

20. A szükséges munkáltatói igazolások elõkészítését,
az NKE HHK személyügyi alosztályvezetõje által továb-
bított igények figyelembevételével az Adminisztratív Osz-
tály végzi. Az igazolások hitelesítését, aláírását a HVK
személyzeti csoportfõnöke, távollétében nevében helyet-
tese adja ki.

21. Személyes ügyintézés a katona állomány esetében
az alábbi ügyfélfogadási rend figyelembevételével történ-
het.

Személyes ügyintézés: Hétfõtõl csütörtökig 08.30-tól
11.00-ig 13.00-tól l5.30-ig

Telefonos ügyintézés: Hétfõtõl csütörtökig 08.30-tól
11.00-ig 13.00-tól 15.30-ig

Adminisztratív Osztály ügyfélfogadási helye: HM-I.
Objektum, C. épület 3. emelet ügyfélszolgálati iroda.

22. A rendszeres, illetve az aktuális személyügyi felada-
tok végrehajtása érdekében a HVK SZCSF megkeresi a
dékánt és tájékoztatja azokról. A dékán indokolt esetben
intézkedik a szakfeladatok végrehajtására.

23. A személyügyi szakfeladatok végrehajtásának biz-
tosítása érdekében az ügyiratokat a dékán ügyviteli úton
küldi meg a HVK SZCSF részére.

6. Egyes költségtérítések és szociális juttatások
igénylésének és folyósításának az NKE katona

állománya által alkalmazandó részletes szabályai

24. A személyi állományt érintõ költségtérítések elszá-
molása során a „munkáltató nevére és címére kiállított
számla” alatt az egyes költségtérítések ellenértékérõl ki-
töltött számla, egyszerûsített számla „Vevõ” rovatában
feltüntetett alábbiakat kell érteni:

Honvédelmi Minisztérium

1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

6.1. Belföldi szolgálati kiküldetések

25. A belföldi szolgálati kiküldetést – a hivatásos, szer-
zõdéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi
közalkalmazottak egyes költségtérítéseirõl szóló 21/2002.
(IV. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: 21/2002 HM ren-
delet) II. fejezete, továbbá a Honvédelmi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 87/2010.
(X. 6.) HM utasítás 79. §-a szerint – parancsban kell elren-
delni.
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26. Az NKE katona állományára vonatkozó útbaindítási
javaslatokat a dékán parancsjavaslatként hetente megküldi
az Adminisztratív Osztály részére feldolgozásra.

27. Az útbaindítási parancsot az Adminisztratív Osztály
készíti el, és a HVK személyzeti csoportfõnöke hagyja
jóvá.

28. A saját gépjármûvel történõ útbaindítási javaslat
csak a HVK személyzeti csoportfõnökével elõzetesen
megkötött érvényes megállapodás megléte esetén (1. szá-
mú melléklet) terjeszthetõ fel, melyet a HVK személyzeti
csoportfõnök engedélyezhet.

29. A gépjármû tulajdonjogát (a kötelezõ felelõsségbiz-
tosítás befizetését igazoló csekkszelvény vagy más pénz-
ügyi bizonylat másolatával) a megállapodás megkötésekor
hitelt érdemlõen igazolni kell. A CASCO-biztosítás érvé-
nyességét a tárgyhóra vonatkozóan hitelt érdemlõen (befi-
zetési igazolás másolata) bizonyítani kell.

6.2. Munkába járási költségtérítés

30. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérí-
tésrõl szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben és
21/2002. HM rendelet III. fejezetében meghatározott mun-
kába járási költségtérítést a 2. számú melléklet szerinti
nyomtatvány kitöltésével lehet igényelni.

31. A személygépkocsival történõ munkába járással
kapcsolatos költségtérítés során az útvonal hosszának meg-
határozására egységesen a http://www.utvonalterv.hu/
honlap útvonal tervezõ programját kell alkalmazni. A jog-
szabály alapján elszámolható távolság alatt a legrövidebb
szilárd útburkolaton vett távolságot kel érteni.

32. A hiánytalanul kitöltött igénylõlapot az NKE HHK
személyügyi alosztályvezetõjén keresztül az Adminisztra-
tív Osztály részére kell benyújtani. A személyes adatok
egyeztetését követõen a költségtérítés mértékének megál-
lapításához az Adminisztratív Osztály az igénylõlapot
átadja a GTPER részére záradékolásra.

33. A GTPER által záradékolt igénylõlap alapján az Ad-
minisztratív Osztály a költségtérítésrõl parancsot készít.

34. A munkába járási költségtérítés kifizetésének alapja
a parancs és a rendszeres idõközönként leadott okmányok
az alábbiak szerint:

a) a saját gépjármû elszámolása esetén a 3. számú mel-
léklet szerinti elszámoló lap, munkaidõ nyilvántartás (je-
lenléti ív) másolat;

b) a vasútra-, helyközi autóbuszjáratra szóló jegy elszá-
molása esetén a 3. számú melléklet szerinti elszámoló lap,
munkaidõ nyilvántartás (jelenléti ív) másolat, valamint a
jegy;

c) vasútra, helyközi autóbuszjáratra szóló bérlet elszá-
molása esetén a bérletszelvény;

d) minden 100%-os utazási költségtérítés elszámolása
esetén a bérletszelvény vagy jegy és minden esetben az ah-
hoz kapcsolódó, munkáltató nevére, címére szóló számla;

e) helyi utazási költségtérítés elszámolása esetén a bér-
letszelvény vagy jegy és minden esetben az ahhoz kap-
csolódó, munkáltató nevére, címére szóló számla.

35. A munkába járási költségtérítés okmányait a dékán
által kijelölt ügyintézõ útján kell leadni a 4. számú mellék-
let szerinti összesítõ kitöltésével. Az ügyintézõ az összesí-
tõt az összegyûjtött okmányokkal együtt adja át számfej-
tésre a GTPER részére.

6.3. Helyi szolgálati utazások

36. A helyi szolgálati utazások végrehajtására a
21/2002. HM rendelet 45. § (1)–(2) bekezdése alkalmazá-
sával kerülhet sor.

6.4. Parancsnoki illetményelõleg

37. A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi
közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól
szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet (a továbbiakban:
11/2009. HM rendelet) 7. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott illetményelõleg kifizetésének engedélyezését a HVK
személyzeti csoportfõnöktõl kell kérelmezni az 5. számú
melléklet alkalmazásával.

38. A kérelmet a dékánnak véleményeznie kell.
39. A véleményezés után a kérelmet a GTPER záradé-

kolja és terjeszti fel jóváhagyásra a HVK személyzeti cso-
portfõnök részére.

40. A kérelem elbírálását követõen a GTPER értesíti a
kérelmezõt annak eredményérõl és intézkedik az engedé-
lyezett összeg számfejtésére.

6.5. Központi (magasabb parancsnoki)
illetményelõleg

41. A 11/2009. HM rendelet 7. § (2) bekezdésében meg-
határozott illetményelõleg kifizetését a HM KPH útján a
6. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell kérel-
mezni.

42. A parancsnoki illetményelõlegnél nagyobb összeg
is kérhetõ. A kérelmet a dékán alárendeltségébe nem tarto-
zó személyi állomány esetében a stratégiai és intézmény-
fejlesztési rektorhelyettesnek, egyéb esetben a dékán ja-
vaslatát figyelembe véve a HVK személyzeti csoportfõnö-
kének véleményeznie kell.

43. Véleményezés után a kérelmet a GTPER záradékol-
ja és továbbítja a HM KPH illetékes igazgatósága részére.

44. A kérelem elbírálását követõen a HM KPH írásban
értesíti a HVK személyzeti csoportfõnökét annak eredmé-
nyérõl, aki tájékoztatja dékánt és intézkedik a GTPER felé
az engedélyezett összeg számfejtésére.
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6.6. Külföldi szolgálat megkezdése elõtt adható
illetményelõleg

45. A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ
és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya de-
vizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli já-
randóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet
25. §-ában meghatározott illetményelõleg a 7. számú mel-
léklet szerinti nyomtatványon igényelhetõ a HVK sze-
mélyzeti csoportfõnöktõl.

46. A kérelmet a GTPER záradékolja, majd terjeszti fel
jóváhagyásra a HVK személyzeti csoportfõnök részére.

47. Az illetményelõleg kérelem elbírálását követõen a
GTPER értesíti a kérelmezõt annak eredményérõl és intéz-
kedik az engedélyezett összeg számfejtésére.

6.7. Parancsnoki segély

48. A 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet 10. § (1) bekez-
désében meghatározott segélyt a HVK személyzeti cso-
portfõnöktõl kell kérelmezni a 8. számú melléklet szerinti
nyomtatványon.

49. A kérelmet a GTPER záradékolja, majd terjeszti fel
jóváhagyásra a HVK személyzeti csoportfõnök részére.

50. A HVK személyzeti csoportfõnökének a dékán alá-
rendeltségébe nem tartozó személyi állomány esetében a
stratégiai és intézményfejlesztési rektor-helyettes, egyéb
esetben a dékán javaslatát figyelembe véve dönt.

51. A kérelem elbírálását követõen a GTPER értesíti a
kérelmezõt annak eredményérõl és intézkedik az engedé-
lyezett összeg számfejtésére.

6.8. Központi (magasabb parancsnoki) segély

52. A 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet 10. § (2) bekez-
désében meghatározott segélyt – a HM KPH fõigazgatója
útján – a HM HVKFh-tól a 9. számú melléklet szerinti
nyomtatványon kell kérelmezni.

53. A kérelmet a dékán alárendeltségébe nem tartozó
személyi állomány esetében a stratégiai és intézményfej-
lesztési rektor-helyettes, egyéb esetben a dékán javaslatát
figyelembe véve a HVK személyzeti csoportfõnök véle-
ményezi.

54. Véleményezés után a kérelmet a GTPER záradékol-
ja és továbbítja a HM KPH illetékes igazgatósága részére.

55. A kérelem elbírálását követõen a HM KPH írásban
értesíti a HVK Személyzeti csoportfõnökét annak eredmé-
nyérõl és intézkedik a GTPER felé az engedélyezett
összeg számfejtésére.

6.9. Családalapítási támogatás

56. A 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet II. Fejezetében
meghatározott családalapítási támogatást – a HM KPH fõ-
igazgatója útján – a HM HVKFh-tól a 10. számú melléklet
szerinti nyomtatványon kell kérelmezni.

57. A kérelmet a dékán alárendeltségébe nem tartozó
személyi állomány esetében a stratégiai és intézményfej-
lesztési rektor-helyettes, egyéb esetben a dékán javaslatát
figyelembe véve a HVK személyzeti csoportfõnöke véle-
ményezi.

58. Véleményezés után a kérelmet a GTPER záradé-
kolja és továbbítja a HM KPH illetékes igazgatósága ré-
szére.

59. A családalapítási támogatás igény elbírálását köve-
tõen a HM KPH írásban értesíti a HVK személyzeti cso-
portfõnökét annak eredményérõl és intézkedik a GTPER
felé az engedélyezett összeg számfejtésére.

6.10. Temetési segély

60. A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó
egyes szociális feladatokról szóló 4/2008. (II. 29.) HM
rendelet 12. §-ában, valamint a kegyeleti gondoskodásról
és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló
17/2008. (HK 5.) HM utasítás 4. §-ában meghatározott te-
metési segélyt a 11. számú melléklet kitöltésével kell ké-
relmezni a HVK Személyzeti csoportfõnökétõl.

61. A kérelmet a GTPER-re kell leadni, aki felterjeszti
azt jóváhagyásra a HVK személyzeti csoportfõnök ré-
szére.

62. A kérelem elbírálását követõen a GTPER értesíti a
kérelmezõt a kérelem elbírálásának eredményérõl és intéz-
kedik az engedélyezett összeg számfejtésére.

6.11. Iskolakezdési támogatás

63. A 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet 13–15. §-ában
meghatározott iskolakezdési támogatás iránti, 12. számú
melléklet szerinti igénylõlapot az Adminisztratív Osztály
részére kell leadni.

64. A személyes adatok egyeztetését követõen a folyó-
sítható összeg mértékének megállapításához az Admi-
nisztratív Osztály az igénylõlapot átadja a GTPER részére
záradékolásra.

65. Az Adminisztratív Osztály, valamint a pénzügyi
szervezet által záradékolt igénylõlapok alapján az Admi-
nisztratív Osztály elkészíti a kifizetést engedélyezõ paran-
csot, valamint ezek alapján a kifizetési jegyzéket.
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66. Az utalványokat a GTPER csak a kifizetési jegyzék,
valamint a kifizetést engedélyezõ parancs együttes meglé-
te esetén adja ki.

6.12. Nevelési segély

67. A 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet 16-18. §-ában
meghatározott nevelési segély iránti, 13. számú melléklet
szerinti igénylõlapot az Adminisztratív Osztály részére
kell leadni.

68. A személyes adatok egyeztetését követõen a folyó-
sítható összeg mértékének megállapításához az Admi-
nisztratív Osztály az igénylõlapot átadja a GTPER részére
záradékolásra.

69. Az Adminisztratív Osztály, valamint a pénzügyi
szervezet által záradékolt igénylõlapok alapján az Admi-
nisztratív Osztály elkészíti a kifizetést engedélyezõ paran-
csot.

70. Az elkészült parancs alapján a GTPER végrehajtja a
nevelési segély számfejtésének elõkészítését.

6.13. Születési támogatás

71. A 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet 24. §-ában meg-
határozott születési támogatás iránti, 14. számú melléklet
szerinti igénylõlapot az Adminisztratív Osztály részére
kell leadni.

72. Az Adminisztratív Osztály a hiánytalanul benyújtott
okmányok megléte esetén a támogatás kifizetését felter-
jeszti engedélyezésre a HVK Személyzeti csoportfõnök
részére.

73. Engedélyezés után az igénybejelentés eredeti példá-
nyát az Adminisztratív Osztály átadja a GTPER részére
számfejtésre.

7. Szabadságok

74. A dékán jelöli ki az NKE-hez vezényelt hivatásos és
szerzõdéses katonák vonatkozásában a túlszolgálat elren-
delésére, a jelenléti ívek aláírására, valamint a szabadsá-
gok engedélyezésére jogosult munkahelyi vezetõket.

75. A szabadságok engedélyezése a kijelölt vezetõ által
a szabadság engedélyezõ könyvben történik.

76. Az NKE személyügyi alosztályvezetõje elkészíti a
személyi állomány szabadságait tartalmazó dékáni pa-
rancsjavaslatot, melyet a dékán aláírása után tárgyhót kö-
vetõ hónap 10-ig elektronikus levelezõ rendszer alkalma-
zásával megküld az Adminisztratív Osztály részére. Az
Adminisztratív Osztály a megküldött parancsjavaslatot
összeveti a részére a parancsjavaslattal egyidejûleg meg-
küldött szabadság engedélyezõ könyvben rögzítettekkel,
és elõkészíti a HVK személyzeti csoportfõnök parancsát.

8. Záró rendelkezések

77. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Fodor Péter ezredes s. k.,
fõigazgató

Bozó Tibor dandártábornok s. k.,
csoportfõnök
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1. számú melléklet a 21/2012. (HK 6.) HM KPH–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYA
Nyt. szám:

M E G Á L L A P O D Á S*
magángépjármû szolgálati célra történõ igénybevételéhez

mely létrejött ………………………………………………., mint munkavállaló, valamint Bozó Tibor dandártábornok
csoportfõnök, mint munkáltató között 20…. évben magángépjármû szolgálati célra történõ igénybevétel költségeinek
megállapítására és elszámolására.

A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján, valamint a 60/1992. (IV. 1.) Korm.
rendelet figyelembevételével a felek az alábbiakban állapodnak meg:

1. Üzemanyag felhasználás ellenértéke:

Az üzemanyag felhasználás a 60/1992. (IV.1.) sz. Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak és
az APEH által az adott idõszakra vonatkozóan közzétett üzemanyagár alapján kerül megállapításra és elszámolásra.

2. Egyéb felmerülõ költségek megtérítése:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklete IV. részének 1. és 3. pontja alapján
az üzemanyagköltségen kívül felmerülõ egyéb költségekre 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség kerül el-
számolásra, mely így nem számít adóköteles jövedelemnek.

A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a megállapodásban foglaltak adóéven belül nem változtathatók meg!

Gépkocsi típusa: ...........................................................................................................................................................
Gépkocsi hengerûrtartalma (cm3): .............................................................................................................................
Gépkocsi fogyasztása: (60/1992. Korm. rendelet 4. §. alapján) .................................................................................
Elõírt üzemanyag típusa: ............................................................................................................................................
CASCO kötvény száma: ..............................................................................................................................................

A költségtérítés igénylésekor az érvényes CASCO szerzõdés fénymásolatát le kell adni, érvényességét a CASCO bizto-
sítás befizetését igazoló szelvénnyel kell igazolni.

A saját tulajdonú gépjármû tulajdonjogát, a kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítás befizetését igazoló szelvénnyel
kell igazolni.

Budapest, 20…… …………………… hó…… nap

…………………………… …………………………. …………………………….
csoportfõnök munkavállaló vezetõ pénzügyi referens

Megjegyzés: * A megállapodást 2 példányban kell elkészíteni: 1. pld. Munkavállaló, 2. pld. Irattár (OGTPER)!.
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2. számú melléklet a 21/2012. (HK 6.) HM KPH–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYA

KÉRELEM
munkába járási költségtérítéshez és természetbeni élelmezési ellátáshoz

Név, rendfokozat, beosztás: ...........................................................................................................................................
Családi állapot: ..............................................................................................................................................................
Közvetlen szolgálati elöljáró neve, beosztása: ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

1. A munkába járási költségtérítés, természetbeni élelmezési ellátás elbírálásához szükséges adatok:
Lakóhely (állandó lakcím):
........................................................................................................................................................................................
Milyen minõségben lakik itt: (Pl. tulajdonos, tulajdonos házastársa/élettársa, tulajdonos gyermeke, szolgálati lakás

bérlõje, szolgálati lakás bérlõjének házastársa/élettársa, albérlõ, albérlõ házastársa/élettársa stb.)
........................................................................................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási hely (ideiglenes lakcím):
........................................................................................................................................................................................
Milyen jogcímen lakik itt: (Pl. tulajdonos, tulajdonos közeli hozzátartozója, tulajdonos házastársa/élettársa, szolgálati

lakás bérlõje vagy bérlõjének házastársa/élettársa, albérlõ vagy albérlõ házastársa/élettársa, honvédségi garzon bér-
lõje vagy bérlõjének házastársa/élettársa, honvédségi szálló bérlõje vagy bérlõjének házastársa/élettársa, szívességi
lakáshasználó, stb.)

Albérleti díj hozzájárulást kap-e*: IGEN NEM Nõtlen szállón lakik-e*: IGEN NEM
Albérleti díj/honvédségi szállóhely igénybevétele esetén:
– bérlemény címe: .........................................................................................................................................................
– együttköltözõk: ..........................................................................................................................................................

Tartásra kötelezett hozzátartozó (kivéve házastárs és gyermek) neve, címe:
........................................................................................................................................................................................
A kinevezésével egyidejûleg, vagy azt követõen kapott-e a helyõrségben szolgálati lakást? ……………………,

mikor? ………………………
(függetlenül attól, hogy azt idõközben eladta, vagy nem, ill. ott lakik, vagy nem.)

2. Különélésre vonatkozó nyilatkozat: (a vonatkozó rész aláhúzásával töltendõ ki)
Alulírott kijelentem, hogy …………………………… (szolgálati hely) az egyébként közös háztartásban lévõ család-

tagjaimtól (házastárs/élettárs, gyermek, szülõ – amennyiben eltartására köteleztek) külön élek, helyközi munkába járásra
kényszerülök

Figyelem! Az élettársi kapcsolatot igazoló közhiteles okirat, a szülõi tartási kötelezettségre vonatkozó határozat, vala-
mint a bérleti szerzõdés (szolg.lakás, garzon szálló, nõtlen szálló, albérlet) másolatát, a személyügyi nyilvántartás részé-
re biztosítani kell. A fenti adatokban bekövetkezõ változásról 8 munkanapon belül az igénylõt bejelentési kötelezettség
terheli. [233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés, Hjt. 229. § (1) bekezdés] A 21/2002. HM rend. 32. §-a
alapján haladéktalanul köteles minden olyan változást írásban bejelenteni, ami érinti a költségtérítésre való jogosult-
ságát.

3. Az utazásra vonatkozó adatok (az igénylõ tölti ki!):
A fenti adatok figyelembe vételével 201 ………év ………………(hó) ……..(nap)-tól …………………………… út-

vonalon részemre „napi munkába járási”, „hétvégi egyszeri hazautazási” költségtérítés, illetve „természetbeni élelme-
zési ellátás” folyósítását kérem . *

Igénybe vett utazási eszköz: MÁV, VOLÁN, HÉV, KOMP, HAJÓ, RÉV, GÉPJÁRMÛ *
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Munkavégzés helye, címe:
........................................................................................................................................................................................
Napi munkába járás esetén a munkába járás: lakóhelyrõl / bejelentett tartózkodási helyrõl történik.
Gépjármû igénybevétel (9 Ft/km)
Kiindulási és célállomás távolsága (km): ………………
(A távolság megállapítása a www.utvonalterv.hu internetes útvonaltervezõ alkalmazásával történhet. Szilárd burko-

latú közforgalmú úton mért legrövidebb távolság.)
Egy út összege:(km*9Ft): ………………

Helyközi (távolsági) tömegközlekedés
Kiindulás és célállomás távolsága: ………………
Teljes bérlet/menetjegy (egy útra szóló) ára: ………………
Igényelt költségtérítés módja*:
– helyközi bérlet / jegy leadása ellenében (86% adómentes)
– helyi bérlet / jegy leadás átmenõ közlekedés miatt (86% adómentes)
– bérlet / jegy és számla leadása ellenében (100% adómentes)- különélõk

Helyi tömegközlekedés
Helyi bérlet kifizetését igényli-e*: IGEN NEM
Helyi bérlet kifizetésének módja*
– 100% (csak szolgálat érdekében áthelyezettek esetében bérletszelvény és számla leadása ellenében)
– 50% (csak a szolgálati helyen lakóknak, gépjármûvel hétvégi hazautazóknak, ha nem a munkavégzés helye szerinti

objektumban vannak elszállásolva, valamint a helyközi (távolsági) tömegközlekedéssel utazóknak engedélyezhetõ,
bérletszelvény és számla leadása ellenében)

Teljes bérlet ára: …………… Ft
Jellege*:Budapesti Egyesített Bérlet, Helyi bérlet, egyéb: …………………………………

A helyi bérletrõl a számlát minden esetben a Honvédelmi Minisztérium nevére és címére kell kiállíttatni.

Polgári és büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a különélésre vonatkozó nyilatko-
zat a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a munkába járási költségtérítésemet érintõ minden változást 5
munkanapon belül haladéktalanul köteles vagyok bejelenteni.

…………………………, 20…… év ………………… hó …… nap

…………………………………….
igénylõ aláírása (tel.:)

4. A személyügyi nyilvántartó záradéka:
A személyes adatszolgáltatási kötelezettség alapján, a személyi anyaggyûjtõben nyilvántartott adatok és az igénylõ ál-

tal feltüntetett adatok:
– megegyeznek,
– nem fedik egymást, de azok átvezetése a benyújtott dokumentumok alapján megtörtént.
Jelenlegi szolgálati helyére kinevezés/áthelyezés ideje:
A kérelmezõ a rendelkezésre álló adatok alapján különélõnek minõsül: IGEN / NEM

Budapest, 20…… év ……………… hó …… nap

P. H.
………………………………………

személyügyi nyilvántartó
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5. HM Pénzügyi referatúra záradéka:

Nevezett a jelenleg érvényben lévõ jogszabályok alapján ……………………………–…………–Budapest útvonalon
20…… (év) ……………… (hó) …… (nap)-tól „napi munkába járási”, „hétvégi egyszeri hazautazási” költségtérítésre,
illetve „természetbeni élelmezési ellátás” folyósítására jogosult.

Az utazási eszköz igénybevételi formája:

MÁV, VOLÁN, HÉV, KOMP, HAJÓ, RÉV, GÉPKOCSI

Napi km.: …………. (napi munkába járás esetén)

Hétvégi km.: …………… (hétvégi egyszeri hazautazás esetén).

Az elszámolás formája: BÉRLET, NAPIJEGY LEADÁSA, GÉPKOCSI választása esetén 9 Ft/km (a munkában töl-

tött napokon, jelenléti ívvel történõ igazolása mellett).

Nevezett ………. km-es bérlet/napijegy árának ……….. %-ára, ……..…….. Ft összegben, illetve gépkocsi válasz-

tása esetén ………….. km × 9 Ft/km-re, …….……… Ft összegben jogosult.

Szolgálat érdekében …. %-os mértékû ……………. összegû BKV bérlet költségtérítésre jogosult.

Budapest, 20.... év ………………hó ……nap

P. H.

……..………………………………
vezetõ pénzügyi referens

6. Határozatban/parancsban történõ rögzítés céljából átvettem:

Budapest, 20…… év ……………… hó …… nap
………………………………………

aláírás

* A megfelelõ rész aláhúzandó!
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3. számú melléklet a 21/2012. (HK 6.) HM KPH–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYA

ELSZÁMOLÓ LAP
munkábajárási költség elszámolására, illetve természetbeni élelmezési ellátás pénzbeni megváltására

Alulírott, ………………………….………… (név) …………… (rendf.) 20…. év ………… hónapban az alábbi na-
pokon utaztam ……………………………………….. viszonylatban napi munkábajárás céljából:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

az alábbi napokon utaztam ……………………………………… viszonylatban hétvégi hazautazás céljából:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A HM KÁT/HM HVKFh ……………. számú határozat/parancs alapján elszámolható tényleges utazási költség:

a) Jegy, bérlet leadása nélkül (gépjármû 9 Ft/km):
Napi munkábajárás: …… út × …… km × 9 Ft = …………… Ft
Hétvégi hazautazás: …… út × …… km × 9 Ft = …………… Ft
b) Jegy leadásával (helyközi):
Igénybe vett közlekedési eszköz: …………………………
Jegy árából elszámolható (86%, vagy 100%): ……………. Ft
Napi munkábajárás: …… út × ………… Ft = ……………. Ft
Hétvégi hazautazás: …… út × ………… Ft = ……………. Ft

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ………………………………. …………………………….
jogosult

A felsorolt adatok valódiságát igazolom, az elszámolást engedélyezem.

Dátum: ……………………………… …………………………….
közvetlen elöljáró

Természetbeni élelmezési ellátásban nem részesült.

Dátum: ……………………………… P. H. …………………………….
igazoló aláírása
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4. számú melléklet a 21/2012. (HK 6.) HM KPH–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYA

Kimutatás
a munkábajárási költségtérítésekrõl

A j o g o s u l t Bérlet / Jegy Gépjármû

Összesen
n e v e

rendfo-
kozata

BKV MÁV Volán HÉV Napi Hétvégi

Kelt: Budapest, 2010. ………………… hó …… nap
………………………………………

ügyintézõ aláírása

A kimutatáson szereplõ okmányokat hiánytalanul átvettem.
Kelt: Budapest, 2010. ………………… hó …… nap

………………………………………
pénzügyi ügyintézõ aláírása
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5. számú melléklet a 21/2012. (HK 6.) HM KPH–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYA

Bozó Tibor dandártábornok
HVK Személyzeti Csoportfõnökség

csoportfõnök
Budapest

Tárgy: Illetményelõleg kérelem

Dandártábornok Úr jelentem!

Alulírott …………………………………… név …………… rendf. azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre
…………………… Ft összegû illetményelõleg kifizetését engedélyezze .…... havi törlesztési idõre.

Kérelem indoklása:

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

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

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

Budapest, 20…… év ……………… hó …… nap

………………………………………
igénylõ aláírása

Közvetlen elöljáró javaslata:

Nevezett részére az illetményelõleg kifizetését javasolom / nem javasolom.*

Budapest, 20….év…………………hó………..nap

……………………………………
aláírás
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Pénzügyi záradék:

A kérelmezõ bruttó alapilletménye: ………………… Ft

A kérelmezõ bruttó összilletménye: ………………… Ft

Levonások: ………………… Ft

A kérelmezõ nettó illetménye: ………………… Ft

A kérelmezõ az elmúlt két évben illetményelõlegben részesült / nem részesült.*

Dátum: ………………… Összeg: ………………..

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………………
vezetõ pénzügyi referens

Szociális bizottság javaslat, véleménye:

Budapest, 20…… év ………………… hó…… nap

………………………………………
aláírás

Nevezett részére ……...……………… Ft illetményelõleg kifizetését engedélyezem ……… havi törlesztésre.

Nevezett részére illetményelõleg kifizetését nem engedélyezem.*

Nevezett részére a központi illetményelõleg kifizetését javasolom / nem javasolom.*

Budapest, 20…… év …………………. hó …… nap

Bozó Tibor dandártábornok
csoportfõnök

* A megfelelõ rész aláhúzandó!
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6. számú melléklet a 21/2012. (HK 6.) MH KPH–HVK SZCSF számú szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYA

Orosz Zoltán altábornagy
Honvéd Vezérkar

vezérkar fõnök helyettes
(Fodor Péter ezredes

Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal

fõigazgató útján)

Budapest

Tárgy: Illetményelõleg kérelem

Altábornagy Úr jelentem!

Alulírott …………………………………… név ……………… rendf. azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy ré-
szemre …………………… Ft összegû illetményelõleg kifizetését engedélyezze ……… havi törlesztési idõre.

Kérelem indoklása:

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

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

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

A központi illetményelõleg felvétele miatt keletkezõ adó-, és járulékkötelezettségrõl a tájékoztatást megkaptam.

Budapest, 20…… év ……………… hó …… nap
………………………………………

igénylõ aláírása

Közvetlen elöljáró javaslata:

Nevezett részére az illetményelõleg kifizetését javasolom / nem javasolom.*

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………………
aláírás
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Pénzügyi záradék:

A kérelmezõ bruttó alapilletménye: ………………… Ft

A kérelmezõ bruttó összilletménye: ………………… Ft

Levonások: ………………… Ft

A kérelmezõ nettó illetménye: ………………… Ft

A kérelmezõ az elmúlt két évben illetményelõlegben részesült / nem részesült.*

Dátum: …………………. Összeg: ………………..

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………………
vezetõ pénzügyi referens

Szociális bizottság javaslat, véleménye:

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………………
aláírás

* A megfelelõ rész aláhúzandó!
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7. számú melléklet a 21/2012. (HK 6.) MH KPH–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYA

Bozó Tibor dandártábornok
HVK Személyzeti Csoportfõnökség

csoportfõnök
Budapest

Tárgy: Illetményelõleg kérelem (külszolgálat)

Dandártábornok Úr jelentem!

Alulírott ……..…………………………………. név ………….. rendf. azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy ré-
szemre „a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devi-
zaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól” szóló 26/2007. (VI.20.) HM rendelet 25. § alap-
ján …………………… Ft összegû illetményelõleg* kifizetését engedélyezze ………… havi törlesztési idõre.**

Kérelem indoklása:

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

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

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

Budapest, 20…… év …………………… hó …… nap

………………………………………
igénylõ aláírása

* Az illetményelõleg maximális összege kéthavi bruttó alapilletmény.
** Az illetményelõleg maximális törlesztõ ideje 12 hónap.
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Pénzügyi záradék:

A kérelmezõ bruttó alapilletménye: ………………… Ft

A kérelmezõ bruttó összilletménye: ………………… Ft

Levonások: ………………… Ft

A kérelmezõ nettó illetménye: ………………… Ft

Budapest, 20…. év …………………. hó …… nap

………………………………………
vezetõ pénzügyi referens

Nevezett részére ……...……………… Ft illetményelõleg kifizetését engedélyezem ………… havi törlesztésre.

Nevezett részére illetményelõleg kifizetését nem engedélyezem.*

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

Bozó Tibor dandártábornok
csoportfõnök

* A megfelelõ rész aláhúzandó!
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8. számú melléklet a 21/2012. (HK 6.) MH KPH–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYA

Bozó Tibor dandártábornok
HVK Személyzeti Csoportfõnökség

csoportfõnök

Budapest

Tárgy: Segély kérelem

Dandártábornok Úr jelentem!

Alulírott, ..………………………………………. név ……………… rendf. azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy ré-
szemre ……………………… Ft parancsnoki segély kifizetését engedélyezze.

Kérelem indoklása:

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

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

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

Budapest, 20…… év ………………. hó …… nap

………………………………………
igénylõ aláírása

Követlen elöljáró javaslata:

Nevezett részére a segély kifizetését javasolom / nem javasolom, mert

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………………
aláírás
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Pénzügyi záradék:

A kérelmezõ bruttó illetménye: …………………… Ft

Levonások: …………………… Ft

A kérelmezõ nettó illetménye: …………………… Ft

Házastárs (élettárs) nettó jövedelme: …………………… Ft

Együttélõ családtag(ok) nettó jövedelme: …………………… Ft

Egyéb jövedelmek nettó összege: …………………… Ft

Eltartott személyek száma: …………………… fõ

Egy fõre jutó nettó jövedelem: ………………… Ft/fõ

A kérelmezõ az elmúlt két évben segélyben részesült / nem részesült.*

Dátum: ………….. Összeg: …………. parancsnoki/magasabb parancsnoki/temetési segély*

Dátum: ………….. Összeg: …………. parancsnoki/magasabb parancsnoki/temetési segély*

A kérelmezõ az elmúlt két évben illetményelõlegben részesült / nem részesült.*

Dátum: ………….. Összeg: ………….

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………………
vezetõ pénzügyi referens

Szociális bizottság javaslat, véleménye:

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………………
aláírás

Nevezett részére ……………… Ft parancsnoki segély kifizetését engedélyezem / parancsnoki segély kifizetését nem
engedélyezem.*

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

Bozó Tibor dandártábornok
csoportfõnök

* Megfelelõ rész aláhúzandó!
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9. számú melléklet a 21/2012. (HK 6.) MH KPH–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYA

Orosz Zoltán altábornagy
Honvéd Vezérkar

vezérkar fõnök helyettes
(Fodor Péter ezredes

Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal

fõigazgató útján)
Budapest

Tárgy: Magasabb parancsnoki segély kérelem

Altábornagy Úr jelentem!

Alulírott, ..……………………………………. név ………….. rendf. azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre
……………………… Ft magasabb parancsnoki segély kifizetését engedélyezze.

Kérelem indoklása:

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

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

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

Budapest, 20…… év ……………… hó …… nap

………………………………………
igénylõ aláírása

Követlen elöljáró javaslata:

Nevezett részére a segély kifizetését javasolom / nem javasolom, mert

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………………
aláírás
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Pénzügyi záradék:

A kérelmezõ bruttó illetménye: …………………… Ft

Levonások: …………………… Ft

A kérelmezõ nettó illetménye: …………………… Ft

Házastárs (élettárs) nettó jövedelme: …………………… Ft

Együttélõ családtag(ok) nettó jövedelme: …………………… Ft

Egyéb jövedelmek nettó összege: …………………… Ft

Eltartott személyek száma: …………………… fõ

Egy fõre jutó nettó jövedelem: ………………… Ft/fõ

A kérelmezõ az elmúlt két évben segélyben részesült / nem részesült.*

Dátum: ………….. Összeg: …………. parancsnoki/magasabb parancsnoki/temetési segély*

Dátum: ………….. Összeg: …………. parancsnoki/magasabb parancsnoki/temetési segély*

A kérelmezõ az elmúlt két évben illetményelõlegben részesült / nem részesült.*

Dátum: ………….. Összeg: ………….

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

……………………………………
vezetõ pénzügyi referens

Szociális bizottság javaslat, véleménye:

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………………
aláírás

* Megfelelõ rész aláhúzandó!
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10. számú melléklet a 21/2012. (HK 6.) MH KPH–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYA

Orosz Zoltán altábornagy
Honvéd Vezérkar

vezérkar fõnök helyettes
(Fodor Péter ezredes

Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal

fõigazgató útján)
Budapest

Tárgy: Családalapítási támogatás

1. Az igénylõ személy

neve: ……………………………….……………… rendfokozata:……………………………………………………

szül.éve: ……………………….……… anyja neve: …………………………………………………………………

állományviszonya: ht. – szerz. hivatásos katona esetén állományba vételének éve: …………………………………

szerzõdéses katona esetén szerzõdés idõpontja: ….. év ….. hó ….. naptól ….. év ….. hó ….. napig

szem.ig.szám: ……………………………… adóazonosító jel: ………………………………………………………

házasságkötésének (élettársi viszony létesítésének) ideje: …….……év ………… hó …… nap

házastársának, élettársának (leánykori neve): …………………………………………………………………………

szül.éve: ……………………….……. anyja neve: ……………………………………………………………………

Munkahelyének neve, címe: ……………………………………………………………………………………………

2. Az igénylõ lakásának címe: ……………………. helység …………………… utca …….… szám

3. A közös háztartásban élõ rendszeres jövedelemmel nem rendelkezõ eltartott személyek száma: …… gyermek,
[aki(k) …… éves(ek)], …… szülõ, …… nagyszülõ, …… egyéb eltartott, összesen: …… fõ, így a család összlétszáma:
…… fõ.

4. A kért támogatás összege: …………………….. Ft, ………….. havi törlesztése (levonásra).

5. A támogatást a következõ lakásberendezési tárgyak beszerzésére kívánom felhasználni:

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

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

6. A házastársam (élettársam) igényelt, nem igényelt családalapítási támogatást.
(Megfelelõ rész aláhúzandó!)
Családalapítási támogatásban (elõlegben) még nem részesültem.

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 20…… év ……………… hó …… nap
……………………………

igénylõ aláírása
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7. Pénzügyi záradék:

a) A támogatást igénylõ havi (bruttó) illetménye: ………………………… Ft

b) Házastársának (élettársának) havi (bruttó) keresete: ………………………… Ft

c) Házastársak (élettársak) összes jövedelme: ………………………… Ft

d) Kettejük havi SZJA és járuléklevonásának összege: ………………………… Ft

e) Egyéb levonások összesen (pl. HTK, tartásdíj, letiltás): ………………………… Ft

f) Egyéb jövedelem összesen (pl. kapott tartásdíj, családi pótlék,

más családtag jövedelme, nyugdíj, árvaellátás): ………………………… Ft

Összes havi nettó jövedelem: ………………………… Ft

A kért családalapítási támogatás a jogszabályokban foglaltaknak:
i. megfelel

ii. nem felel meg, mert ………………………………………………

Budapest, 20… év ……….. hó … nap
………………………………………
pénzügyi és számviteli szerv vezetõje

(referens)

8. Szociális bizottság javaslata, véleménye:

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

aláírás

9. Vezetõi záradék:

Budapest, 20… év ……….. hó … nap

………………………………………
aláírás

Megjegyzések:
1. A családalapítási támogatás iránti kérelmet egy példányban kell elkészíteni és a kerettel rendelkezõ parancsnokhoz kell felterjeszteni. A kérelem másolatát
az igénylõ pénzügyi személyi gyûjtõjében kell elhelyezni.
2. Az 1–6. pontok szerinti adatokat a támogatást kérõ személynek kell kitöltenie.
3. A kérelemhez csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonat másolatát, élettársi viszony esetén az errõl szóló hitelesített nyilatkozatot, illetõleg az igénylõ
utolsó változás-visszaigazolásának fénymásolatát valamint a házastárs (élettárs) havi keresetérõl, levonásáról szóló igazolást.
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11. számú melléklet a 21/2012. (HK 6.) MH KPH–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYA

Bozó Tibor dandártábornok
HVK Személyzeti Csoportfõnökség

csoportfõnök

Budapest

Dandártábornok Úr jelentem!

Alulírott, ..……………………………………. név ………….. rendf. azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre
……………………… Ft temetési segély kifizetését engedélyezze.

Kérelem indoklása:

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

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

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

(Csatolandó: halotti anyakönyvi kivonat másolat; temetési költség számla másolat)

Budapest, 20…… év ……………… hó …… nap

………………………………………
igénylõ aláírása

Követlen elöljáró javaslata:

Nevezett részére a segély kifizetését javasolom / nem javasolom, mert

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………………
aláírás
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Pénzügyi záradék:

A kérelmezõ bruttó illetménye: ………………………… Ft

Levonások: ………………………… Ft

A kérelmezõ nettó illetménye: ………………………… Ft

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………………
vezetõ pénzügyi referens

Szociális bizottság javaslat, véleménye:

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………………
aláírás

Nevezett részére ……………………… Ft temetési segély kifizetését engedélyezem / temetési segély kifizetését nem
engedélyezem.*

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

Bozó Tibor dandártábornok
csoportfõnök

* Megfelelõ rész aláhúzandó!
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12. számú melléklet a 21/2012. (HK 6.) MH KPH–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYA

Bozó Tibor dandártábornok
HVK Személyzeti Csoportfõnökség

csoportfõnök
Budapest

Tárgy: Iskolakezdési támogatás igénybejelentés

Alulírott, ……..………………………. (név) …… (rendfokozat, állományviszony) kérem Dandártábornok Urat,
hogy a hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló
11/2009 (VII.10.) HM rendelet alapján az alább felsorolt, velem közös háztartásban élõ gyermekem (gyermekeim) részé-
re iskolakezdési támogatást megállapítani szíveskedjen.

A gyermek

neve:

anyja neve:

szül. helye, ideje:

lakcíme:

adóazonosító jele:

tb. azonosító jele:

Oktatási intézmény neve:

A támogatás, segély jogcíme: iskolakezdési támogatás

Megjegyzések:

Nyilatkozat:

A HM rendelet alapján a fent nevezettek javára iskolakezdési támogatást más honvédelmi szervtõl, más személy nem
igényelt, illetõleg nem igényeltem.

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 20…… …………… hó …… nap
………………………………………

szülõ aláírása

A javasolt iskolakezdési támogatás …… fõ gyermek részére összesen ……..………. Ft.

……………………………. ………………………………..
pénzügyi referens személyügyi ügyintézõ
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13. számú melléklet a 21/2012. (HK 6.) HM KPH–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYA

Bozó Tibor dandártábornok
HVK Személyzeti Csoportfõnökség

csoportfõnök
Budapest

Tárgy: Nevelési segély kérelem, igénybejelentés

Alulírott, …...………………………. (név) ……… (rendfokozat, állományviszony) kérem Államtitkár Urat, hogy a
hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 11/2009.
(VII. 10.) HM rendelet alapján az alább felsorolt, velem közös háztartásban élõ gyermekem (gyermekeim) után részemre
nevelési segélyt megállapítani szíveskedjen.

A gyermek

neve:

anyja neve:

szül. helye, ideje:

lakcíme:

adóazonosító jele:

tb. azonosító jele:

Oktatási intézmény neve:

A támogatás, segély jogcíme: nevelési segély

Megjegyzések:

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 20…… ……………… hó …… nap
………………………………………

szülõ aláírása

A javasolt nevelési segély .…… fõ gyermek részére összesen ……..………. Ft.

……………………………. ………………………………..
pénzügyi referens személyügyi ügyintézõ
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14. számú melléklet a 21/2012. (HK 6.) MH KPH–HVK SZCSF szakutasításhoz

MAGYAR HONVÉDSÉG
RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNYA

Bozó Tibor dandártábornok
HVK Személyzeti Csoportfõnökség

csoportfõnök
Budapest

Dandártábornok Úr jelentem!

Alulírott, ..……………………………………. név ………….. rendf. azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy …….. év
…….hó ……. nap született (örökbefogadott) gyermeke(i)m után részemre „a hivatásos és szerzõdéses katonák, a hon-
védségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól” szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet 24. § alapján a
köztisztviselõi illetményalap 200%-nak megfelelõ, ……………………… Ft összegû születési támogatás kifizetését
engedélyezze.

Nyilatkozom, hogy a gyermek eltartásáról saját háztartásomban gondoskodom.

Született (örökbefogadott) gyermek(ek) adatai

Név: ................................................................................................................................................................................

Adóazonosító jel: ...........................................................................................................................................................

TAJ szám: ......................................................................................................................................................................

Anyakönyvi kivonat (örökbefogadási határozat) száma: ...............................................................................................

Kijelentem, hogy házastársam (élettársam) más HM, MH szervtõl támogatást nem igényelt, továbbá büntetõjogi fele-

lõsségem tudatában nyilatkozom, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 20…… év ……………… hó …… nap
………………………………………

igénylõ aláírása

Személyügyi záradék:

Nevezett részére a születési támogatás a hiánytalanul leadott okmányok alapján kifizethetõ.

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

………………………………………
aláírás

Nevezett részére a születési támogatás kifizetését engedélyezem.

Budapest, 20…… év ………………… hó …… nap

Bozó Tibor dandártábornok
csoportfõnök
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A Honvéd Vezérkar
Személyzeti Csoportfõnökség csoportfõnökének

60/2012. (HK 6.) HVK SZCSF
s z a k u t a s í t á s a

a STANAG 2116 NATO Codes for Grades of Military
Personnel (6. kiadás)

bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, a Ma-
gyar 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 foglal-
takra – a STANAG 2116 NATO Codes for Grades of Mili-
tary Personnel (6. kiadás) bevezetésérõl a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. Ez a szakutasítás bevezeti az egységes NATO- elõírá-
sok elfogadásáról szóló 7/2010. (X. 15.) HM HVKFH köz-
leményben elfogadott, a NATO által kihirdetett és hatá-
lyos STANAG 2116 NATO Codes for Grades of Military
Personnel (6. kiadás) NATO egységesítési egyezményt.

2. A bevezetés eredeti angol nyelven történik.
3. A STANAG 2116 NATO Codes for Grades of Milita-

ry Personnel (6. kiadás) egységesítési egyezmény az intra-
neten elérhetõ MH Központi Doktrinális Adatbázisban
kerül közzétételre.

4. Ez a szakutasítás a közzététel napján lép hatályba.

Bozó Tibor dandártábornok s. k.,
csoportfõnök

A Honvéd Vezérkar
Személyzeti Csoportfõnökség csoportfõnökének

61/2012. (HK 6.) HVK SZCSF
s z a k u t a s í t á s a

a STANAG 6001 Language Proficiency Levels
(4. kiadás)

bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, a Ma-
gyar 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 foglal-
takra – a STANAG 6001 Language Proficiency Levels
(4. kiadás) bevezetésérõl a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. Ez a szakutasítás bevezeti az egységes NATO- elõírá-
sok elfogadásáról szóló 7/2010. (X. 15.) HM HVKFH köz-
leményben elfogadott, a NATO által kihirdetett és hatá-
lyos STANAG 6001 Language Proficiency Levels (4. ki-
adás) NATO egységesítési egyezményt.

2. A bevezetés eredeti angol nyelven történik.
3. A STANAG 6001 Language Proficiency Levels

(4. kiadás) egységesítési egyezmény az intraneten elérhetõ
MH Központi Doktrinális Adatbázisban kerül közzété-
telre.

4. Ez a szakutasítás a közzététel napján lép hatályba.

Bozó Tibor dandártábornok s. k.,
csoportfõnök
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ fél neve,
azonostója

A szerzõdés értéke
A szerzõdés

létrejöttének dátuma
A szerzõdés hatályba-

lépésének dátuma
A szerzõdés lejártának

dátuma

Vállalkozási

MH Dr. Radó György HEK állományába
tartozó közúti gépjármûvek 2011–2013. évi
garancia idõn túli javítása, hatósági vizsgára

történõ felkészítés, vizsgáztatás

A-NET HUNGARY Kft.
Cg. 01-09-871007

28 000 000 Ft 2012. 03. 26. 2012. 03. 26. 2013. 12. 31.

Vállalkozási

MH Dr. Radó György HEK állományába
tartozó közúti gépjármûvek 2011–2013. évi
garancia idõn túli javítása, hatósági vizsgára

történõ felkészítés, vizsgáztatás

Postaautó Duna Zrt.
Cg. 09-10-000466

15 200 000 Ft 2012. 03. 27. 2012. 03. 27. 2013. 12. 31.

Szállítási Infúziós szerelékek
C.P.P Budapest Kft.
Cg. 01-09-061688

10 083 300 Ft 2012. 03. 27. 2012. 03. 27. 2012. 12. 31.

Szállítási Oxygenátor csõkészlettel
Medlines Kft.

Cg. 13-09-082861
25 975 310 Ft 2012. 03. 12. 2012. 03. 12. 2012. 05. 31.

Szállítási Hálózati eszközök beszerzése
Bravogroup Rendszerház Kft.

Cg. 01-09-677773
9 962 732 Ft 2012. 03. 14. 2012. 03. 14. 2012. 04. 15.

Szállítási Akkumulátorok beszerzése
Felni Kft.

Cg. 08-09-009449
19 999 216 Ft 2012. 03. 12. 2012. 03. 12. 2012. 05. 30.

Megbízási KEOP Szolnok mérnök
Oviber-Keviterv Akva

Konzorcium
Cg. 01-09-262688

20 955 000 Ft 2012. 02. 23. 2012. 02. 23.
2015.06.30.

v. zpej elfogadásáig

Szolgáltatási
szerzõdés

Postai szolgáltatás (2012–2013)
Magyar Posta Zrt.
Cg. 01-10-042463

16 000 000 Ft 2012. 02. 24. 2012. 02. 24. 2013. 12. 31.

Vállalkozási
Keretszerzõdés TEMPEST számítástechnikai

eszközök javítására-karbantartására
2011-2012

HUBEL Kft.
Cg. 01-09-071373

6 953 998 Ft 2012. 02. 15. 2012. 02. 15. 2012. 12. 31.

Vállalkozási
„Orvos-felelõsségbiztosítás beszerzése

a HM-MH részére”
Groupama Garancia Biztosító Zrt.

Cg. 01-10-041071
240 000 000 Ft 2012. 02. 29. 2012. 02. 29. 2015. 12. 31.

Vállalkozási
OKKP HM Alprogram új monitoring kutak
fúrása és üzemeltetése, használaton kívüli

monitoring kutak eltömedékelése

Ökoproject Ege
Környezetvédelmi Kft.

Cg. 10-09-024267
6 585 839 Ft 2012. 03. 22. 2012. 03. 22. 2013. 08. 31.

Vállalkozási
Az MH nagykonyháiban keletkezõ

ételhulladék elszállítása
Biofilter Kft.

Cg. 13-09-061617
96 999 999 Ft 2012. 03. 30. 2012. 03. 30. 2014. 12. 31.

Vállalkozási Szállóférõhely bérlés
Debreceni Református
Hittudományi Egyetem

(FI 12746)
16 225 000 Ft 2012. 03. 29. 2012. 04. 01. 2012. 12. 31.
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
t á j é k o z t a t ó j a

számadásköteles okmányok érvénytelenítésérõl

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Dudics Péter százados H 039299

2. Makkos Sándor Zoltán százados H 027400

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Csordás Norbert õrmester S 022673

2. Losó Attila szakaszvezetõ S 021860

3. Molnár István tizedes S 041574

4. Szekeres Gyula szakaszvezetõ S 014151

5. Sztankovics Sándor õrmester S 014678

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Bauda Sándor mk. ezredes N 021742

2. Domokos István alezredes N 028625

3. Fenyvesi Oszkár Csaba törzszászlós N 020165

4. Németh Tamás Miklós százados N 018104

5. Szabó Attila mk. alezredes N 022600

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolványszám

1. Dr. Várnai Gusztáv – K 019589

Önkéntes védelmi tartalékos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolásszám

1. Kristóf János szakaszvezetõ OVT 00687

2. Szíjártó Péter szakaszvezetõ OVT 01523

Bérczi Béla Richárd mk. százados s. k.,
irodavezetõ
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

DR. GECSÉ NYI LAJOS, a tör té net tu do má nyok kan di dá tu sa

és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az ál lam- és jog tu do má nyok kan di dá tu sa

szer kesz té sé ben

SUB CLAUSULA
1956

Do ku men tu mok a for ra da lom tör té ne té hez
cí mû köny vét.

Mi és ho gyan tör tént 1956 õszén? Mi ként rop pant meg fo ko za to san a dik ta tú ra az ok tó be rig ve ze tõ hó na pok so rán,
mit tettek és mit akartak a for radalom vezetõi, miközben az ut cákon már a tankok dübörögtek és a fegy verek ro pog-
tak? És mit tettek a nagy hatalmak, me lyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pe dig az együtt ér zõ kívül-
ál lás  paravánja mö gül fi gyel te a pél dát lan bá tor ság gal vál lalt har cot és bu kást. Hi te les vá laszt a kér dé sek lán co la tá ra
alig ha ad hat más, mint a ko ra be li for rá sok ta nú sá ga.
Ez in dí tot ta a kö tet szer kesz tõ it ar ra, hogy az 50. év for du ló elõ es té jén mind ab ból, amit fon tos nak tar ta nak, a for ra -
da lom elõz mé nye it, az odá ig ve ze tõ utat, majd a hõ si küz de lem hát te ré ben fo lyó ha zai és nem zet kö zi tár gya lá so kat,
dön té se ket, ér té ke lé se ket il le tõ en, egy kö tet be gyûjt ve a tör té ne lem tu do mány sza bá lyai sze rint is mét köz zé te -
gyék. Ma gyar, orosz, an gol, ame ri kai, oszt rák le vél tá rak anya gá ból vá lo gat tak, és hasz nál ták az el sõd le ges köz lés he-
lyé nek meg jelölésével az ed di gi pub li ká ci ó kat is. Olyan gyûj te mény jött így lét re, amely, ha nem is hi ány ta la nul, de
meg ha tá ro zó ele me i ben át fog ja 1956 tör té ne tét.

A kö tet 768 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 a

SUB CLAUSULA
1956

Do ku men tu mok a for ra da lom tör té ne té hez
cí mû, 768 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 1500 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

DR. GECSÉ NYI LAJOS, a tör té net tu do má nyok kan di dá tu sa

és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az ál lam- és jog tu do má nyok kan di dá tu sa

szer kesz té sé ben

SUB CLAUSULA
1920–1947

cí mû köny vét.

A ma gyar nem zet sors for du ló it a XX. szá zad ban négy dá tum rep re zen tál ja. 1920, 1947 a tri a no ni és a pá ri zsi béke-
szerzõdés évei; 1956 a ma gyar for ra da lom vi lág tör té nel mi ese mé nye s 1989 az euró pai in teg rá ci ós fo lya mat kez dõ
eszten deje. Az év szá mok az euró pai tör té ne lem mi kén ti ala ku lá sá nak is meg határozó ter mi nu sai.
A Sub cla u su la so ro zat e kö te te a két bé ke szer zõ dés fõbb nem zet kö zi do ku men tu ma i nak be mu ta tá sá ra vál lal ko -
zott. A je len tõs rész ben el sõ ként nyil vá nos ság ra ke rü lõ for rá sok olyan té nyek, ame lyek kom men tárt nem igé nyel ve
ön magukért be szél nek. Fac ta  loquntur, fa ma vo lat.
A je len ko ri euró pai bé kék éve Ma gyar or szág szá má ra a Tri a non „kis pa lo tá tól” a pá ri zsi Qu ai de Or sa yn fek võ kül ügyi
pa lo tá ig tö ret le nül hú zó dik. Ezt pél dáz zák a köz zé tett do ku men tu mok.

A kö tet 1328 ol dal ter je del mû, ár a 2500 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 a

SUB CLAUSULA
1920–1947

cí mû, 1328 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 2500 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

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán
cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A 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
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

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).
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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


