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34/2012. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A nem fegyveres külszolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat
folytató személyi állomány ellátására létrehozott Nemzeti Támogató
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együttes intézkedés
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módosításával összefüggõ feladatok végrehajtásáról 900

HM Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések
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HVKF parancs
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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
7/2012. (VI. 5.) HM

r e n d e l e t e
a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ

és külföldi tanulmányokat folytató
személyi állománya devizaellátmányáról

és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól
szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés i) pontjában és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) be-
kezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alap-
ján – 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
2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben el-
járva – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ
és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya de-
vizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli já-
randóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 37/A. § (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) A 33. § (3) bekezdése szerinti kiküldöttnek az állo-
máshelyétõl és az (5) bekezdés szerinti beosztása szintjétõl
függõen külföldi napidíj-kiegészítést a 8. számú melléklet
alapján kell megállapítani.”

(2) Az R. 37/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészí-
tés összegének megállapítása során a kiküldött által külföl-
dön ellátott beosztás ideiglenes állományjegyzékben rög-
zített szintjét kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott
beosztás szintje nem egyértelmûen beazonosítható, akkor
az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészítés össze-
gének megállapítása során a kiküldött által legutóbb betöl-
tött hazai beosztás állományjegyzékben rögzített szintjét
kell figyelembe venni.”

2. §

(1) Az R. 49. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Azon katonai megfigyelõnek, akinek a nemzetközi
szervezet közvetlenül fizet pénzbeli ellátást, az állomáshe-
lyétõl és a (4) bekezdés szerinti beosztása szintjétõl függõ-
en külföldi napidíj-kiegészítést a 8. számú melléklet alap-
ján kell megállapítani.”

(2) Az R. 49. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészí-
tés összegének megállapítása során a kiküldött által külföl-
dön ellátott beosztás ideiglenes állományjegyzékben rög-
zített szintjét kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott
beosztás szintje nem egyértelmûen beazonosítható, akkor
az (1) bekezdés szerinti külföldi napidíj-kiegészítés össze-
gének megállapítása során a kiküldött által legutóbb betöl-
tött hazai beosztás állományjegyzékben rögzített szintjét
kell figyelembe venni.”

3. §

(1) Az R. 52. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A kiküldöttet az ideiglenes külföldi szolgálatban
töltött napokra az e § szerinti feltételekkel külföldi napidíj
illeti meg. A külföldi napidíjra való jogosultság szempont-
jából irányadó idõtartamot az ideiglenes külföldi kikülde-
tés napidíjának összegérõl és kifizetésérõl szóló 204/2009.
(IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R2.) ren-
delkezései szerint kell megállapítani azzal, hogy az or-
szághatár átlépésének idõpontját légi és vízi út esetén az
indulás szerinti idõpontot egy órával megelõzõen, az érke-
zést pedig egy órával követõen kell megállapítani.”

(2) Az R. 52. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A külföldi napidíj egy teljes napi összege megegye-
zik a Korm. R2. szerinti mértékkel. Az adott napra járó
külföldi napidíj összegének meghatározásakor az (1) és
(5) bekezdésekben foglaltakat is figyelembe kell venni.

(5) Amennyiben a kiküldött külföldön térítésmentes
élelmezésben részesül, a külföldi napidíjat a Korm.
R2. rendelkezéseinek megfelelõen csökkenteni kell.”

4. §

Az R. 54. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) Amennyiben a szállás (a szállodai szoba) ára köte-
lezõ reggeli árát is tartalmazza, a szállásköltség számlával
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igazolt költségét teljes összegben meg kell téríteni a kikül-
dött részére.”

5. §

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

6. §

(1) Az R.
a) 3. § q) pontjában a „három hónapnál” szövegrész he-

lyébe a „kilencven napnál”,
b) 55. § (2) bekezdésében és 62. § (1) bekezdésében a

„kiutazási engedélyben” szövegrész helyébe a „vezénylési
határozatban vagy parancsban, vagy – ha a vezénylésrõl
döntési lap készül – döntési lapon”
szöveg lép.

(2) Az R. 42. §-át megelõzõ „Külföldi napidíj és kikül-
detési költségek” alcím helyébe a „Kiküldetési költségek”
alcím lép.

7. §

(1) Az R. 7. számú melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 8. számú melléklettel
egészül ki.

8. §

(1) Hatályát veszti az R.
a) 33. § (2) bekezdésének „külföldi napidíjra és egyéb”

szövegrésze,
b) 37/A. § (2)–(4) bekezdése,
c) 49. § (2) és (3) bekezdése,
d) 52. § (2), (3) és (6) bekezdése,
e) 53. §-a,
f) 64. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az R. 4. számú melléklete.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelethez

1. Az R. 7. számú mellékletébe foglalt táblázat helyébe a következõ táblázat lép:
„

Kitöltés során a felesleges sorok,

oszlopok törölhetõk

Állománycsoportok
összesen

állami vezetõk kormánytisztviselõk hiv./szerz./önkéntes tart. katonák közalkalmazottak honvéd tisztjelöltek/altiszt-jelöltek

jogo-

sult

(fõ/ý)

összeg jogo-

sult

(fõ/ý)

összeg jogo-

sult

(fõ/ý)

összeg jogo-

sult

(fõ/ý)

összeg jogo-

sult

(fõ/ý)

összeg jogo-

sult

(fõ/ý)

összeg

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

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

fõ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

nap – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

mérték (%) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

napidíj pótlék – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – –

összesen – – – – – – – – – – – –

szállás

napi keretösszeg – – – – – –

vendégéjszakák száma – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

összesen

útiköltség

gépjármû: saját

szolgálati

üzemanyag

autópálya díj

parkolás

egyéb díj (pl.: komp)

összesen

menetrendszerû szállítási eszközök

repülõ

vonat

busz

taxi

helyi közlekedés

összesen

egyéb költségek

telefon

internet

posta

VIP váró

kormányváró

ajándék

részvételi díj

regisztrációs díj
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Kitöltés során a felesleges sorok,

oszlopok törölhetõk

Állománycsoportok
összesen

állami vezetõk kormánytisztviselõk hiv./szerz./önkéntes tart. katonák közalkalmazottak honvéd tisztjelöltek/altiszt-jelöltek

jogo-

sult

(fõ/ý)

összeg jogo-

sult

(fõ/ý)

összeg jogo-

sult

(fõ/ý)

összeg jogo-

sult

(fõ/ý)

összeg jogo-

sult

(fõ/ý)

összeg jogo-

sult

(fõ/ý)

összeg

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

konferencia díj

túlsúly díj

egyéb:……………..

összesen

napidíj – – – – – – – – – – – –

szállás

útiköltség

egyéb költségek

mindösszesen

2. melléklet a 7/2012. (VI. 5.) HM rendelethez
„8. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez

A külföldi napidíj-kiegészítés mértéke

A B C D E F

1. Beosztás szintje
UNFICYP
(Ciprus)

UNIFIL
(Libanon)

MINURSO
(Nyugat-Szahara)

EUSEC RD
(Kongó)

EUMM
(Grúzia)

2. I/V. fölötti 17,5 EUR 41,5 USD 72,0 USD – –

3. I/IV–V. 8,5 EUR 29,5 USD 60,0 USD – –

4. I/I–III. – 19,0 USD 49,5 USD – –

5. II/I–X. – 10,0 USD 39,0 USD – –

”
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A honvédelmi miniszter
8/2012. (VI. 11.) HM

r e n d e l e t e
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses

állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ
részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban

rendszeresített rendfokozatokról szóló
34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, va-
lamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedések-
rõl 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 Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú tagjainak beosztási kategóriába történõ részletes beso-
rolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfo-
kozatokról szóló 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 1. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(1a) A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél a
parancsnoki (vezetõi) beosztásra meghatározott rendfoko-
zatnál eggyel alacsonyabb rendfokozatot kell meghatároz-
ni a helyettesi beosztásokra. Tábornoki rendfokozattal
rendszeresített beosztások esetén a helyettesi beosztásokra
eggyel, vagy kettõvel alacsonyabb rendfokozatot lehet
meghatározni. A Honvédelmi Minisztériumban és a mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél
a honvédelemért felelõs miniszter döntése alapján a vezetõ
és helyettese azonos rendfokozattal is rendszeresíthetõ.”

2. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Hjt.

46. § (3) bekezdés k) pontja alapján más szervnél szolgála-
tot teljesítõ katonai tanácsokkal rendelkezõ bíróságok be-
osztott tiszti, és altiszti állománya a speciális elõmeneteli
rendhez tartoznak.”

3. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A rendelet
a) 1. melléklete a Honvédelmi Minisztérium hivatásos

tábornoki, hivatásos és szerzõdéses tiszti és altiszti állo-
mánya részletes beosztási kategóriába történõ besorolását,

valamint e beosztásokban általános és speciális elõmene-
teli rendben rendszeresíthetõ, illetve elérhetõ rendfokoza-
tokat

b) 2. melléklete a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a HM Tábori
Lelkészi Szolgálat hivatásos tábornoki, hivatásos és szer-
zõdéses tiszti és altiszti állománya részletes beosztási kate-
góriába történõ besorolását, valamint e beosztásokban ál-
talános és speciális elõmeneteli rendben rendszeresíthetõ,
illetve elérhetõ rendfokozatokat

c) 3. melléklete a Magyar Honvédség hadrendjébe tarto-
zó szervezetek hivatásos tábornoki, hivatásos és szerzõdé-
ses tiszti és altiszti, szerzõdéses legénységi állománya
részletes beosztási kategóriába történõ besorolását, vala-
mint e beosztásokban általános és speciális elõmeneteli
rendben rendszeresíthetõ, illetve elérhetõ rendfokozatokat

d) 4. melléklete a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
hivatásos tábornoki, tiszti és altiszti állománya beosztási
kategóriába történõ részletes besorolását, valamint az ezen
beosztásokban elérhetõ rendfokozatokat

e) 5. melléklete a katonai tanácsokkal rendelkezõ bíró-
ságok hivatásos tábornoki, tiszti, zászlósi és altiszti állo-
mánya beosztási kategóriába történõ részletes besorolását,
valamint ezen beosztásokban elérhetõ rendfokozatokat

f) 6. melléklete a honvéd egészségügyi intézmények hi-
vatásos tábornoki, hivatásos és szerzõdéses tiszti és altisz-
ti, szerzõdéses legénységi állománya részletes beosztási
kategóriába történõ besorolását, valamint e beosztásokban
általános és speciális elõmeneteli rendben rendszeresített,
illetve elérhetõ rendfokozatokat

g) 7. melléklete a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hiva-
tásos tábornoki, tiszti, zászlósi és altiszti állományának be-
osztási kategóriába történõ részletes besorolását, valamint
az ezen beosztásokban elérhetõ rendfokozatokat
tartalmazza.”

4. §

Az R. 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses ál-

lományú tagjainak beosztási kategóriába történõ részletes
besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített
rendfokozatokról szóló 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet
módosításáról szóló 8/2012. (VI. 11.) HM rendelettel
(a továbbiakban: R1.) megállapított 1. melléklet A. táblá-
zat C:7 mezõjében az „osztályvezetõ (ir.vez.h.) (V)” és a
„szakreferens (ir.vez.h.) (V)” beosztások besorolása nem
vonatkozik az R1. hatálybalépésekor e beosztásokat
betöltõkre.”

5. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet
lép.
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(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az R. 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az R. 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az R. a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(7) Az R. a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

6. §

Az R. 2. § (2) bekezdésében a „Tiszthelyettesi” szöveg-
rész helyébe az „Altiszti” szöveg lép.

7. §

Hatályát veszti az R. 4. §-a.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép ha-
tályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 8/2012. (VI. 11.) HM rendelethez
„1. melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez
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A Honvédelmi Minisztérium hivatásos tábornoki, hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti 
állománya részletes beosztási kategóriába történő besorolása, valamint e beosztásokban általános 

és speciális előmeneteli rendben rendszeresíthető, illetve elérhető rendfokozatok 
 
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

 A B C D 

1.  Beo. 
Kat. Rendfokozat Általános előmenetel Speciális előmenetel 

2.  X. vezérezredes Honvéd Vezérkar főnöke  
(vezető: továbbiakban: V) 

 

3.  IX. altábornagy Honvéd Vezérkar főnökének helyettese (V)  

4.  VIII. vezérőrnagy 
főtanácsadó; 
HVK Hadműveleti Csoportfőnökség: 
csoportfőnök (V); 

 

5.  VII. 

dandártábornok 
főosztályvezető (V);  
csoportfőnök (V) 

 

ezredes 

főosztályvezető (V);  
csoportfőnök (V); 
államtitkári titkárságvezető (V); 
Vezérkari Iroda: irodavezető (V) 

6.  VI. ezredes 

osztályvezető (főovh.) (V); 
osztályvezető (csfh.) (V); 
irodavezető (V); 
osztályvezető (ir.vez.h.) (V); 
szakreferens (ir.vez.h.) (V); 
szakreferens (ov.) (V); 
osztályvezető (V); 
szakreferens 

 

7.  V. alezredes 

kiemelt főtiszt (ovh.) (V);  
kiemelt referens (ovh.) (V);  
kiemelt főtiszt (irvezh.) (V); 
osztályvezető (ir.vez.h.) (V); 
szakreferens (ir.vez.h.) (V); 
kiemelt főtiszt (Központi Lakásbizottság 
titkára); 
kiemelt főtiszt;  
kiemelt referens;  
parancsőrtiszt; 
KÁT Titkárság: szakreferens 
(titkárságvez.h.) (V) 

kiemelt főtiszt; 
kiemelt referens 

8.  IV. őrnagy 

főtiszt; 
referens;  
parancsőrtiszt; 
személyi titkár 

főtiszt; 
referens 

9.  III. százados személyi titkár; 
tiszt 

tiszt 

10. II. főhadnagy tiszt  
11. I. hadnagy tiszt  

 Megjegyzés: 
Azon beosztások, amelyek kettős rendfokozattal jelennek meg, a honvédelemért felelős miniszter döntése alapján kerülnek 
rendszeresítésre a munkaköri jegyzékben. 
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B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

 A B C D 

1. Beo. 
Kat. Rendfokozat Általános előmenetel Speciális előmenetel 

2.  X. főtörzszászlós MH vezénylő zászlós  

3. IX. törzszászlós 
 segítő; 

kidolgozó; 
tervező-szervező zászlós 

4. VIII. zászlós   
5. VII. főtörzsőrmester  tervező-szervező altiszt 
6. VI. törzsőrmester   
7. V. őrmester   

„ 



2. melléklet a 8/2012. (VI. 11.) HM rendelethez
„2. melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez
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A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a HM Tábori 
Lelkészi Szolgálat hivatásos tábornoki, hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti állománya 

részletes beosztási kategóriába történő besorolása, valamint e beosztásokban általános  
és speciális előmeneteli rendben rendszeresíthető, illetve elérhető rendfokozatok 

 
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

 A B C D 

1. Beo.
kat. Rendfokozat Általános előmenetel Speciális előmenetel 

2. X. vezérezredes   
3. IX. altábornagy   
4. VIII. vezérőrnagy   

5. VII. 
dandártábornok 

főigazgató (V); 
tábori püspök (V); 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM 
HIM): parancsnok (V) 

 

ezredes 
főigazgató (V); 
HM HIM: parancsnok (V) 

6. VI. ezredes 

főigazgató-helyettes (V); 
képviseletvezető (V); 
igazgató (V); 
igazgató (IC elnök) (V); 
igazgató (főigh.) (V); 
intézetvezető (V); 
osztályvezető (intézetvez.h.) (V); 
osztályvezető (képviseletvez.h.)(V); 
általános helynök (V); 
püspöki hivatalvezető (V); 
HM Védelmi Hivatal (HM VH): 
szakreferens (Budapest Főváros); 
HM HIM: parancsnok-helyettes (általános) 
(V); 
igazgató (parancsnok-helyettes) (V) 

általános helynök (V); 
püspöki hivatalvezető (V) 

7. V. alezredes 

igazgatóhelyettes (V); 
képviseletvezető-helyettes (V); 
osztályvezető (igh.) (V);  
osztályvezető (V); 
irodavezető (V);  
kiemelt főtiszt (igh.) (V);  
kiemelt főtiszt (ovh.) (V);  
kiemelt főmérnök (ovh.) (V); 
kirendeltség-vezető (V);  
kiemelt főtiszt; 
kiemelt főtiszt (NADREP); 
kiemelt főmérnök; 
vezető kutató (múzeumi titkár); 
HM Protokoll Rekreációs és Kulturális 
Főigazgatóság: igazgató (V); 
Lőkísérleti és Vizsgáló Állomás: parancsnok 
(V) 

vezető pénzügyi referens (V);  
püspöki titkár; 
kiemelt vezető tábori lelkész (V); 
kiemelt tábori lelkész; 
HM HIM: irodavezető (V); 
igazgató-helyettes (gyűjteményi) (V); 
osztályvezető (V); 
könyvtárvezető (V);  
térképtárvezető (V); 
irattárvezető (V);  
levéltárvezető (V);  
kiemelt főtiszt (főszerkesztő) (V) 

8. IV. őrnagy 

alosztályvezető (V); 
csoportvezető (V); 
főtiszt (ovh.) (V); 
főmérnök (ovh.) (V); 
főmérnök (pkh.) (V); 
főtiszt; 
főmérnök 

főmuzeológus (ovh.) (V); 
főmuzeológus; 
jogász főtiszt (ovh.) (V); 
főtiszt; 
főmérnök; 
pénzügyi referens; 
tábori lelkész; 
vezető pénzügyi referens (V); 
belső ellenőr; 
kommunikációs főtiszt; 
jogász főtiszt 

9. III. százados mérnök; 
tiszt 

muzeológus; 
pénzügyi referens; 
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 A B C D 

1. Beo.
kat. Rendfokozat Általános előmenetel Speciális előmenetel 

jogász tiszt; 
mérnök; 
tiszt 

10. II. főhadnagy tiszt  
11. I. hadnagy tiszt  

 Megjegyzés 
Azon beosztások, amelyek kettős rendfokozattal jelennek meg, miniszteri döntés alapján kerülnek rendszeresítésre a 
munkaköri jegyzékekben. 

 
B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY  

 A B C D 

1. Beo. 
Kat. Rendfokozat Általános előmenetel Speciális előmenetel 

2. X. főtörzszászlós   

3. X. törzszászlós 

 állománykezelő; 
informatikus; 
kidolgozó; 
logisztikai zászlós; 
nyilvántartó;  
pénzügyi referens; 
ügyviteli részlegvezető; 
részlegvezető; 
segítő;  
számviteli zászlós; 
személyügyi zászlós; 
tervező-szervező zászlós; 
ügykezelő;  
vezető ügykezelő; 
pénzügyi zászlós; 
beosztott zászlós; 
műszakvezető; 
fegyvertechnikus 

4. VIII. zászlós 

 állománykezelő; 
ellátó zászlós; 
irattáros; 
informatikus; 
költségvetési zászlós; 
levéltári kezelő; 
logisztikai zászlós; 
nyilvántartó; 
számviteli zászlós; 
személyügyi zászlós; 
pénztáros; 
pénzügyi referens; 
szaktechnikus; 
tervező-szervező zászlós; 
ügykezelő; 
technikus 

5. VII. főtörzsőrmester 

 gépkocsivezető; 
informatikai altiszt;  
pénzügyi altiszt; 
tervező-szervező altiszt 

6. VI. törzsőrmester   
7. V. őrmester   

„



3. melléklet a 8/2012. (VI. 11.) HM rendelethez
„3. melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez
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A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó szervezetek hivatásos tábornoki, hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti, szerződéses legénységi állománya 
részletes beosztási kategóriába történő besorolása, valamint e beosztásokban általános és speciális előmeneteli rendben rendszeresíthető,  

illetve elérhető rendfokozatok 
 
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 
 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
   Általános előmenetel 

2. X. vezérezredes        
3. 

IX. altábornagy 

MH 
Összhaderőnemi 
Parancsnokság 
(MH ÖHP): 
parancsnok (V) 

      

4. 

VIII. vezérőrnagy 

 MH ÖHP: 
törzsfőnök (V); 
szárazföldi haderőnem 
főnöke (pkh.) (V); 
légierő haderőnem 
főnöke (pkh.) (V); 
katonai képviselő 
(Brüsszel) (V) 

     

5. 

VII. dandártá- 
bornok 

dandárparancsnok 
(V) 

MH Vezetési és 
Doktrinális Központ 
(MH VDK): 
parancsnok (V); 
MH ÖHP: logisztikai 
erők főnöke (pkh.) (V); 
törzsfőnök-helyettes 
(V);  
katonai képviselő 
(Mons) (V) 

repülő és helikopter 
bázis: parancsnok (V)  

  MH Altiszti Akadémia 
(MH AA): parancsnok (V) 

 

6. 

VI. ezredes 

ezredparancsnok 
(V); 
önálló zászlóalj: 
parancsnok (V) 

MH ÖHP: főnök (V); 
osztályvezető (V); 
irodavezető (V);  
MH VDK: törzsfőnök 
(V); 

dandár: parancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
MH vitéz Szurmay 
Sándor Budapest 

MH Légi Vezetési és 
Irányítási Központ 
(MH LVIK): 
parancsnok (V); 
törzsfőnök (V); 

MH Pápa 
Bázisrepülőtér (MH 
PBRT): bázisparancsnok 
(V); 
MH Civil-katonai 

MH AA: parancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
Ellátó Központok: 
parancsnok (V); 
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
   Általános előmenetel 

osztályvezető (V); 
képviseletvezető 
(Norfolk):  (V); 
katonai képviselő 
helyettes (V); 
nemzeti C3 képviselő 

Helyőrség Dandár (MH 
BHD): igazgató (V),  
főkarmester (V); 
Helyőrségtámogató 
Parancsnokság: 
parancsnok (pkh.) (V); 
MH Híradó és 
Informatikai 
Rendszerfőközpont 
(MH HIRFK):  
parancsnok (V); 
repülő és helikopter 
bázis: 
parancsnok-helyettes 
(V); 
törzsfőnök (V); 
Honvéd Koronaőrség: 
parancsnok (pkh.) (V) 

HDM központ 
parancsnok (V);  
Légi Irányító Központ 
(LIK): parancsnok (V)  

Együttműködési és 
Lélektani Műveleti 
Központ (MH 
CKELMK): parancsnok 
(V); 
MH Ludovika Zászlóalj 
(MH LZ): parancsnok 
(V)  

MH Katonai Közlekedési 
Központ (MH KKK): 
parancsnok (V); 
MH Légijármű 
Javítóüzem (MH LÉJÜ): 
parancsnok (V); 
MH Geoinformációs 
Szolgálat (MH GEOSZ): 
szolgálatfőnök (V); 
MH Kinizsi Pál 
Tiszthelyettes Szakképző 
Iskola (MH KPTSZI): 
igazgató (V); 
MH Görgei Artúr Vegyi-
védelmi Információs 
Központ (MH GAVIK): 
parancsnok (V); 
MH Hadkiegészítő és 
Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság (MH 
HKNYP): parancsnok (V);
MH Bakony Harckiképző 
Központ (MH BHK): 
parancsnok (V)

7. 

V. alezredes 

zászlóaljparancsnok 
(V)  

képviseletvezető-
helyettes (V); 
kiemelt főtiszt; 
MH ÖHP:  
főnök helyettes (V); 
főorvos (főnök h.) (V); 
kiemelt főtiszt 
(főnökh.) (V); 
kiemelt főtiszt (ovh.) 
(V); 
irodavezető-helyettes 
(V); 
kiemelt főtiszt,  
alosztályvezető (V); 

főközpont parancsnok 
(V); 
főmérnök; 
dandár: 
törzsfőnök helyettes (V); 
főnök (V); 
MH BHD:  
igazgatóhelyettes (V); 
alosztályvezető (V); 
HM objektumok: 
ügyviteli osztályvezető 
(V); 
HM objektumüzemeltető 
osztályvezető (V); 

főközpont parancsnok 
(V); 
parancsnok-helyettes 
(V); 
törzsfőnök (V); 
kötelék zászlóalj: 
zászlóaljparancsnok (V); 
osztályparancsnok (V); 
MH 64. Logisztikai 
Ezred (MH 64.log.e.): 
logisztikai főnök (V); 
Nemzeti Támogató 
Központ: 
központparancsnok 

törzsfőnök (V); 
parancsnok-helyettes 
(V); 
MH PBRT: 
bázisparancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
hadműveleti 
központparancsnok (V); 
MH CKLEMK: 
parancsnok-helyettes 
(V),  
törzsfőnök (V); 
MH LZ: parancsnok-

parancsnok-helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
osztályvezető (V); 
főmérnök; 
MH BHK: szimulációs 
gyakorlóközpont 
parancsnok (V); 
Ellátó Központok: 
bázisparancsnok (V); 
raktárparancsnok (V); 
MH KKK: parancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V);  
Területi Közlekedési 

vezető pénzügyi 
referens (V)  
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
   Általános előmenetel 

váltásparancsnok (V); 
MH VDK: 
váltásparancsnok 
(ovh.)(V); 
váltásparancsnok (V); 
kiemelt főtiszt (ovh.) 
(V); 
kiemelt főtiszt  

repülő és helikopter 
bázis: főnök (V); 
törzsfőnök-helyettes (V); 
repülőszázad: 
századparancsnok (V); 
központparancsnok (V); 
kötelék zászlóalj: 
zászlóaljparancsnok (V); 
osztályparancsnok (V); 
Helyőrség támogató 
parancsnokságok: 
parancsnok (V);  
MH HIRFK: 
parancsnok-helyettes 
(V), törzsfőnök (V); 
Központi Zenekar: 
karmester (V); 
Honvéd Koronaőrség: 
parancsnok-helyettes 
(V); 
törzsfőnök (V); 

(pkh.) (V); 
MH 54. Veszprém 
Radarezred (MH 54. 
RE): Informatikai 
Központ parancsnok (V); 
MH 12. Légvédelmi 
Rakétaezred( MH 12. 
lérak.e.): 
Hadműveleti Központ 
parancsnok (V); 
Helyőrségtámogató 
parancsnokságok: 
parancsnok (V); 
MH LVIK: 
osztályvezető (V); 
központparancsnok (V); 
váltásparancsnok (V); 
LIK: parancsnok-
helyettes (V); 
kiemelt főtiszt 
(közp.pkh.) (V)  

helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
részlegvezető (V)  
 

Parancsnokság: 
parancsnok (V); 
központparancsnok (V); 
MH LÉJÜ: parancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
főmérnök (pkh.) (V); 
MH GEOSZ: 
szolgálatfőnök-helyettes 
(V); 
osztályvezető (szfh.) (V); 
osztályvezető (V); 
főmérnök (szfh.) (V); 
MH KPTSZI: igazgató-
helyettes (V); 
osztályvezető (ig. h.) 
(V),;csoportvezető (V); 
MH GAVIK: parancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
szolgálatfőnök (pkh.) (V); 
osztályvezető (V);  
MH Veszélyesanyag 
Ellátó Központ (MH 
VEK): laboratóriumvezető 
(V); 
MH AA: főnök (V); 
MH HKNYP: 
parancsnok-helyettes (V); 
osztályvezető (V); 
központparancsnok (V); 
kiemelt főtiszt  

8. 

IV. őrnagy 

zászlóaljparancs-
nok-helyettes (V); 
zászlóalj törzsfőnök 
(V); 
irodavezető (V)  

főtiszt;  
központparancsnok (V) 

főközpont parancsnok-
helyettes (V); 
főtiszt (főnök h.) (V); 
alosztályvezető (V);  
részlegvezető (V); 
vezető objektumkomen-

főközpont parancsnok-
helyettes (V); 
főnök (V); 
főtiszt;  
helyőrségkomendáns 
(V); 

központparancsnok (V); 
részlegvezető (V); 
34. Különleges Műveleti 
Zászlóalj (MH 34. 
KMZ): műveleti 
századparancsnok (V); 

alosztályvezető (V); 
főtiszt; 
központparancsnok (V); 
főtiszt (ovh.) (V); 
részlegvezető (V); 
MH BHK: főnök (V); 

vezető pénzügyi 
referens (V); 
pénzügyi referens; 
kommunikációs 
főtiszt; 
térképész főtiszt; 
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
   Általános előmenetel 

dáns (V); 
főtiszt; 
helyőrségkomendáns 
(V); 
központparancsnok (V); 
dandár vezető szervek: 
részlegvezető (V); 
főnökhelyettes (V); 
MH BHD: 
váltásparancsnok (V);  
helyőrség támogató 
parancsnokságok:  
parancsnok-helyettes 
(V); 
főtiszt (ovh.);  
repülő és helikopter 
bázis: főnökhelyettes 
(V); 
részlegvezető (V); 
alosztályvezető (V); 
váltásparancsnok (V); 
Légiforgalmi Irányító 
Központ (LÉFIK): 
parancsnok (V), 
repülőszázad: 
századparancsnok-
helyettes (V); 
központparancsnok (V); 
repülőeszköz javító 
század és üzemeltető 
század: 
századparancsnok (V); 
repülő rajparancsnok 
(V); 
helikopter rajparancsnok 
(V); 
repülő műszaki 
zászlóalj: 

központparancsnok (V); 
részlegvezető (V); 
kötelék zászlóalj: 
zászlóaljparancsnok-
helyettes (V); 
osztályparancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
MH 64.log.e.: logisztikai 
főnökhelyettes (V); 
támogató csoport: 
csoportparancsnok 
(kp.pkh.) (V);  
csoportparancsnok (V); 
MH 54. RE: 
Informatikai Központ 
parancsnok-helyettes 
(V); 
radarszázad 
századparancsnok (V); 
mérőpont parancsnok 
(V); 
Helyőrségi Komendáns 
Hivatalok: 
helyőrségkomendáns 
(V); 
Helyőrségtámogató 
parancsnokságok: 
parancsnok-helyettes 
(V);  
Nemzeti Telepíthető 
Híradó és Informatikai 
Század: 
századparancsnok (V); 
MH LVIK: 
csoportparancsnok (V); 
központ parancsnok-
helyettes (V); 

MH PBRT: törzsfőnök-
helyettes (V); 
Helyőrségi Komendáns 
Hivatalok: 
helyőrségkomendáns 
(V); 
MH CKLEMK: 
csoportparancsnok (V); 
MH LZ: 
századparancsnok (V)  

szimulációs 
gyakorlóközpont 
parancsnok-helyettes (V); 
alosztályvezető (V); 
kiképző bázisparancsnok 
(V); 
MH HKNYP: 
alosztályvezető (V); 
Ellátó Központok: 
bázisparancsnok-helyettes 
(V); 
raktárparancsnok-helyettes 
(V); 
részlegvezető (V); 
MH Logisztikai Ellátó 
Központ (MH LEK): 
raktárparancsnok (V); 
mérésügyi főnök (V); 
főtiszt (ovh.) (V); 
MH KKK: főnök (V); 
központparancsnok-
helyettes (V); 
részlegvezető (V); 
Toborzó és Érdekvédelmi 
Központ: irodavezető (V); 
MH GEOSZ: 
alosztályvezető (V); 
MH KPTSZI: főnök (V); 
vezető oktató; 
MH GAVIK: váltás-
parancsnok (V); 
főnök (V); 
szolgálatfőnök-helyet-
tes(V); 
laboratóriumvezető (V); 
csoportparancsnok (V); 
MH LÉJÜ: 
törzsfőnök-helyettes (V); 

térképész főtiszt 
(ovh.) (V); 
jogi és igazgatási 
alosztályvezető 
(V); 
meteorológus 
főtiszt; 
meteorológus 
főtiszt (ovh.) (V); 
meteorológus 
főtiszt (kp. pkh.) 
(V); 
meteorológiai 
csoportparancsnok 
(V); 
főtechnológus; 
vezető tűzszerész 
(V); 
karmester (V); 
csoportparancsnok 
(V); 
szolgálatvezető 
mérnök (V); 
belső ellenőr; 
MH GAVIK: 
laboratórium-
vezető(V); 
MH ÖHP:  
ügyviteli főtiszt,  
titokvédelmi 
főtiszt; 
dandár jogi és 
igazgatási 
főnökségek: 
főnökhelyettes 
(V); 
ezred jogi és 
igazgatási 
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
   Általános előmenetel 

parancsnok-helyettes 
(V); 
törzsfőnök (V); 
szolgálatvezető mérnök 
(V); 
kötelék zászlóalj: 
zászlóaljparancsnok-
helyettes (V); 
osztályparancsnok-
helyettes (V); 
törzsfőnök (V); 
részlegvezető (V) (csak a 
felderítő, műszaki, és a 
harcoló, harctámogató 
zászlóaljaknál); 
MH HIRFK rendszer-
főfelügyelet: 
parancsnok (V); 
részlegvezető (V);  
Központi Zenekar: 
karmester-helyettes (V)  

alosztályvezető (V);  
váltásparancsnok(V)  

MH AA: 
alosztályvezető(V); 
vezető oktató (csopvez.h) 
(V); 
vezető oktató; 
részlegvezető (V); 
csoportvezető (V); 
MH HKNYP:  
főtiszt (pkh.) (V); 
központparancsnok (V); 
irodavezető (V); 
részlegvezető (V); 
főtiszt  

főnökségek: főnök 
(V); 
jogi és igazgatási 
részleg: 
részlegvezető (V); 
HM objektumok: 
ügyviteli 
irodavezető (V); 
MH HKNYP: 
beosztott főtiszt  

9. 

III. százados 

főnök-helyettes 
(V); 
irodavezető-
helyettes 
(V); 
századparancsnok 
(V); 
központparancsnok 
(V); 
részlegparancsnok 
(V); 
alközpontparancs-
nok (V); 
állomásparancsnok 
(V); 
alosztályparancsnok 
(V); 

beosztott tiszt 
(főnök.h.) (V); 
beosztott tiszt 
(rlg.vez.h.) (V); 
beosztott tiszt  

beosztott tiszt (főnök.h.) 
(V); 
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) 
(V);  
ellenőr (rlgvez.h.) (V); 
beosztott tiszt; 
ellenőr; 
objektumkomendáns;  
repülésbiztonsági tiszt; 
dandár vezető szervek: 
részlegvezető-helyettes  
(V); 
zászlóalj részlegvezető-
helyettes (V) (csak a 
felderítő, műszaki, és a 
harcoló, harctámogató 
zászlóaljaknál  

beosztott tiszt (főnök.h.) 
(V); 
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) 
(V); 
beosztott tiszt; 
MH 43. hír. és vez.tám 
e.: rendszermérnök 
(pkh.) (V); 
MH 54. RE: 
radarszázad: 
századparancsnok-
helyettes (V); 
mérőpont parancsnok-
helyettes (V); 
Nemzeti Telepíthető 
Híradó és Informatikai 
Század: századparancs-

beosztott tiszt (rlg.vez.h.) 
(V); 
beosztott tiszt 
(csop.pkh.) (V); 
beosztott tiszt; 
részlegvezető-helyettes 
(V); 
parancsnok-helyettes 
(V); 
alosztályvezető (V); 
MH 34. KMZ: műveleti 
századparancsnok-
helyettes (V); 
MH CKELMK: 
zászlóalj támogató 
PSYOPS csoport: 
parancsnok (V) 

beosztott tiszt; 
MH BHK: kiképző 
bázisparancsnok-helyettes 
(V); 
beosztott tiszt (főnök.h.) 
(V); 
Ellátó Központok: 
beosztott részleg 
részlegvezető (V); 
MH LEK: 
raktárparancsnok-helyettes 
(V); 
mérésügyi bázis parancs-
nokhelyettes (V); 
MH KPTSZI: 
oktató (rlgvez.h.) (V); 
MH HKNYP: beosztott 

rendszermérnök 
(pk.h.) (V); 
pénzügyi referens; 
belső ellenőr; 
elemző tiszt; 
értékelő tiszt; 
fedélzeti 
üzemeltető; 
hadműveleti tiszt; 
helikoptervezető 
lövész; 
helikoptervezető; 
igazgatási tiszt; 
információvédelmi 
tiszt; 
informatikai tiszt; 
jogász tiszt; 
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
   Általános előmenetel 

csoportparancsnok  
(V); 
felügyeletparancs-
nok (V); 
részlegvezető-
helyettes (V); 
ütegparancsnok (V); 
beosztott tiszt 
(főnök h.) (V); 
beosztott tiszt 
(rlgv.vez.h.) (V); 
váltásparancsnok 
(V)  

helyőrség támogató 
parancsnokságok: 
parancsnok-helyettes 
(V); 
alosztályvezető (V); 
MH BHD: 
bázisparancsnok (V); 
ügyeletes tiszt; 
MH 5.l.dd.: nevelő tiszt 
(rlg.vez.h.) V; 
Központi Zenekar: 
zenekarvezető (V); 
Felderítő-adatértékelő 
Központ: 
központparancsnok  (V); 
MH HIRFK: 
rendszerfőfelügyelet 
parancsnok-helyettes 
(V),  
rendszermérnök; 
üzemeltető mérnök; 
LÉFIK: 
váltásparancsnok (V);  
Repülőeszköz Javító 
Század: 
műhelyparancsnok (V); 
Honvéd Palotaőrség és 
Honvéd Koronaőrség: 
csoportparancsnok (V) 

nok-helyettes (V); 
felügyeletparancsnok 
(V); 
Helyőrségtámogató 
parancsnokságok: 
parancsnok-helyettes 
(V); 
Hadihajós alosztály: 
alosztályparancsnok (V)  

tiszt (irodavez.h.) (V)  kommunikációs 
tiszt; 
környezetvédelmi 
tiszt; 
megfigyelő; 
mérnök tiszt; 
meteorológus tiszt; 
munkavédelmi 
tiszt; 
rejtjelző tiszt;  
rendszertervező-
szervező tiszt; 
rendszerbiztonsági 
tiszt; 
rendszermérnök; 
repülésbiztonsági 
tiszt; 
repülőgépvezető;  
technológus; 
térképész tiszt; 
testnevelő tiszt; 
tűzvédelmi tiszt; 
üzemeltető; 
karmester-
helyettes (V); 
légierő 
elektronikai 
hadviselési tiszt;  
információ 
biztonsági tiszt; 
Előretolt 
repülésirányító 
csoport: 
repülésirányító; 
Különleges 
műveleti 
csoport: csoport-
parancsnok (V); 
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
   Általános előmenetel 

SEL működést 
irányító 
váltásparancsnok 
(V); 
Repülő Műszaki 
Zászlóalj 
ejtőernyős 
kiszolgáló csoport: 
csoportparancsnok 
(V); 
oktató, 
hajóparancsnok 
(V); 
Kutyakiképző 
részleg: 
beosztott tiszt 
(rlg.vez.. h.) (V); 
ezred jogi és 
igazgatási 
főnökségek: 
főnök-helyettes 
(V); 
informatikai 
központ: 
központparancsnok 
(V); 
jogi és igazgatási 
részleg: 
részlegvezető-
helyettes (V); 
közlekedési 
központ: beosztott 
tiszt; 
MH AA: kiképző 
tiszt; 
MH BHD: tervező 
tiszt, műveleti 
tiszt,  
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
   Általános előmenetel 

hadműveleti 
biztosító tiszt,  
ügyviteli tiszt, 
csoportparancsnok 
(V); 
MH 5.l.dd: 
nevelő tiszt; 
MH KKK: 
beosztott tiszt 
(rlg.vez.h.) (V); 
MH HIRFK: 
beosztott tiszt,  
távközlési 
hibamenedzser, 
hálózatirányítási 
rendszermérnök, 
hálózati 
rendszermérnök, 
alkalmazási 
menedzser, 
híradó rendszer-
főügyeletes, 
informatikai 
rendszer-fő-
ügyeletes; 
MH LÉFIK: 
irányító tiszt;  
speciális 
ejtőernyős kiképző 
csoport: 
csoportparancsnok 
(V); 
szállító-repülő raj: 
fedélzeti beosztott 
tiszt; 
szállító-repülő 
század törzs: 
beosztott tiszt; 
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
   Általános előmenetel 

MH KPTSZI: 
oktató; 
MH LZ: 
századparancsnok-
helyettes (V); 
MH 12.lérak.e.: 
tűzelosztó tiszt; 
Honvéd 
Palotaőrség és 
Honvéd  
Koronaőrség: 
csoportparancsnok 
(V)  

10. 

II. főhadnagy 

alosztályvezető-
helyettes (V); 
csoportparancsnok 
(V); 
csoportparancsnok-
helyettes (V); 
központparancsnok  
(V); 
felügyeletparancs-
nok-helyettes (V); 
alközpontparancs-
nok-helyettes (V); 
laboratóriumvezető  
(V); 
részlegparancsnok-
helyettes (V); 
részlegvezető (V); 
szakaszparancsnok 
(V);  
századparancsnok-
helyettes (V); 
ütegparancsnok-
helyettes (V) 

MH VDK: beosztott 
tiszt  

központ, alközpont 
beosztott tiszt; 
csoportparancsnok; 
csoportparancsnok-
helyettes (V) 

radar instruktor; 
beosztott tiszt; 
központ, alközpont 
beosztott tiszt; 
felügyletparancsnok-
helyettes(V); 
MH LVIK: 
részlegparancsnok (V); 
Hadihajós alosztály: 
alosztályparancsnok-
helyettes (V)  

részleg beosztott tiszt  üzemeltető mérnök 
(szdpk.h.) (V); 
üzemeltető mérnök 
(rlg.pk.h.) (V); 
üzemeltető mérnök; 
beosztott tiszt 

műhelyparancsnok 
(V); 
tároló tiszt; 
tűzszerész; 
szakaszparancsnok 
(V); 
tüzér 
szakaszparancsnok 
(V); 
páncéltörő 
szakaszparancsnok 
(V); 
üzemeltető 
mérnök;  
HUMINT 
szakaszparancsnok 
(V); 
pilóta nélküli 
felderítő szakasz: 
szakaszparancsnok
(V); 
kiképző csoport: 
csoportparancsnok
-helyettes (V); 
közlekedéstervező 
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
   Általános előmenetel 

csoport: 
csoportparancsnok 
(V); 
rádióelektronikai 
felderítő szakasz: 
szakaszparancsnok 
(V); 
rádiózavaró 
szakasz: 
szakaszparancsnok 
(V); 
speciális 
ejtőernyős kiképző 
csoport: 
csoportparancs-
nok-helyettes (V); 
kiképző tiszt; 
speciális folyami 
tűzszerész szakasz: 
szakaszparancsnok 
(V); 
vegyivédelmi és 
tűzoltó szakasz: 
szakaszparancsnok 
(V); 
MH VEK: tároló 
tiszt (csop.pkh.) 
(V); 
MH LEK: 
szakaszparancsnok 
(szdpkh.) (V); 
MH BHD: 
rendszerbiztonsági 
tiszt  

11. 

I. hadnagy 

csoportparancsnok 
(V); 
kiképzőbázis-
parancsnok (V); 

 híradó-informatikai 
ügyeletes; 
MH BHD: informatikai 
alközpont informatikai 

rávezető tiszt; 
beosztott tiszt; 
híradó-informatikai 
ügyeletes  

 üzemeltető mérnök   
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 A B C D E F G H I 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Általános 
parancsnoki és 

vezetői beosztások 

Magasabb szintű 
parancsnokságok 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok 

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

Kiképző, logisztikai és 
egyéb szervezetek Speciális 

előmenetel 
   Általános előmenetel 

laboratóriumvezető-
helyettes (V); 
részlegvezető-
helyettes (V); 
szakaszparancsnok 
(V)  

tiszt; 
csoportparancsnok-
helyettes (V)  

 
 
B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

 A B C D E F G H 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szintű  
parancsnokságok 

 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképző, logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális előmenetel 

   Általános előmenetel 
2. X. főtörzszászlós vezénylő zászlós vezénylő zászlós vezénylő zászlós  vezénylő zászlós  
3. 

IX. törzszászlós 

MH VDK: ügykezelő; 
zászlós; 
kidolgozó; 
beosztott zászlós; 
MH Katonai Képviselő 
Hivatala (MH KKH): 
beosztott zászlós;  
MH Nemzeti Katonai 
Képviselet (MH NKK): 
beosztott zászlós; 
MH Nemzeti Összekötő 
Képviselet (MH NÖK): 
beosztott zászlós  

részlegparancsnok; 
törzs beosztott zászlós; 
ügyviteli részlegvezető; 
zászlóalj vezénylő zászlós; 
MH BHD: beosztott 
zászlós; 
MH HIRFK: beosztott 
zászlós  

törzs beosztott zászlós; 
ügyviteli részlegvezető; 
zászlóalj vezénylő zászlós; 
MH LVIK: részlegvezető, 
beosztott zászlós, 
repülésbejelentő 

kidolgozó-értékelő; 
ügyviteli részlegvezető; 
zászlóalj vezénylő zászlós; 
MH LZ: kiképzőbázis 
parancsnok 

zászlóalj vezénylő zászlós; 
ügyviteli részlegvezető; 
beosztott zászlós; 
Ellátó központok törzs: 
beosztott zászlós, 
nyilvántartó;  
raktár bázis parancsnok-
ság: beosztott zászlós; 
MH CKELMK: beosztott 
zászlós; 
MH HKNYP: 
adatfeldolgozó, beosztott 
zászlós, szakoktató; 
MH GAVIK: 
labormentesítő részleg: 
részlegvezető 

szólamvezető; 
zenész (kottatáros); 
zenész 
(szolgálatvezető); 
ügyviteli részlegvezető; 
segítő;  
vezető meteorológiai 
asszisztens; 
vezető meteorológiai 
technikus; 
pénzügyi referens; 
HVKF híradó 
beosztott; MH 
HKNYP: kidolgozó, 
beosztott zászlós; 
HM objektumok: 
vezető ügykezelő, 
részlegvezető, irattáros; 
MH VDK: kidolgozó; 
MH AA: részlegvezető 
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 A B C D E F G H 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szintű  
parancsnokságok 

 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképző, logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális előmenetel 

   Általános előmenetel 
(tereprally); 
MH ÖHP: beosztott 
zászlós, ügykezelő; 
MH BHD: beosztott 
zászlós, 
tervező-szervező 
zászlós; 
Honvéd Koronaőrség: 
felvezető 

4. 

VIII. zászlós 

MH VDK: kidolgozó; 
beosztott zászlós; 
ügykezelő; 
MH KKH: beosztott 
zászlós;  
MH NKK: beosztott 
zászlós; 
MH NÖK: beosztott 
zászlós  

állomásvezető; 
fődiszpécser; 
csoportparancsnok; 
dandár raktárvezető; 
irattáros; 
részleg beosztott zászlós; 
század vezénylő zászlós; 
törzs beosztott zászlós; 
ügykezelő; 
váltásparancsnok; 
zászlóalj tűztámogató; 
részleg beosztott zászlós; 
zászlóalj ügyviteli 
részlegvezető; 
statisztikus; 
műszaki ellenőrző állomás: 
parancsnok; 
helyőrség támogató 
parancsnokságok: törzs 
beosztott zászlós; 
rendszer-főközpont 
beosztott zászlós; 
HM objektum üzemeltető 
osztályok: beosztott zászlós; 
MH BHD: beosztott 
zászlós;  
részlegvezető; 
MH HIRFK: ellátó 
beosztott  

csoportparancsnok; 
ezred raktárvezető; 
hadműveleti váltás beosztott 
zászlós; 
híradó ügyeletes; 
informatikai központ 
beosztott zászlós; 
rendszertechnikus; 
komendáns; 
LIK: beosztott zászlós; 
nyilvántartó; 
század vezénylő zászlós; 
törzs beosztott zászlós; 
ügykezelő;  
zászlóalj (osztály) beosztott 
zászlós;  
helyőrség támogató 
parancsnokságok: törzs 
beosztott zászlós; 
műszaki ellenőrző állomás: 
parancsnok; 
MH LVIK: beosztott 
zászlós; 
repülésbejelentő  

csoportparancsnok; 
dokumentumkezelő; 
FRISZ ügyeletes; 
hadműveleti beosztott; 
kidolgozó; 
komendáns; 
részleg beosztott zászlós; 
század vezénylő zászlós; 
ügykezelő; 
MH LZ: rajparancsnok; 
MH 34. KMZ: század törzs 
hadműveleti beosztott  

fődiszpécser; 
feldolgozó; 
kiképző rajparancsnok; 
komendáns; 
raktárvezető; 
statisztikus;  
század vezénylő zászlós; 
tároló raktár (csoport: 
raktárvezető; 
ügykezelő; 
zászlóalj törzs beosztott 
zászlós; 
döntnök; 
MH AA: kiképző zászlós, 
beosztott zászlós; 
Ellátó központok törzs: 
beosztott zászlós; 
nyilvántartó; 
technikus; 
raktár parancsnokság: 
beosztott zászlós, 
raktárvezető; 
műszaki ellenőrző állomás: 
parancsnok; 
MH CKELMK: beosztott 
zászlós; 
MH LÉJÜ: részlegvezető; 
MH HKNYP: beosztott 
zászlós; 

adatfeldolgozó; 
dokumentációkezelő; 
felderítő tűzszerész; 
főkormányos; 
főtechnikus; 
információvédelmi 
ügyeletes; 
informatikai beosztott; 
informatikai biztonsági 
ügyeletes; 
kiképző tűzszerész; 
kutató-mentő (felcser); 
meteorológiai 
asszisztens; 
meteorológiai 
technikus; 
munkavédelmi zászlós; 
pénzügyi referens; 
programozó; 
rejtjelző; 
szaktechnikus; 
ügykezelő; 
tervező beosztott; 
térképész; 
tűzvédelmi zászlós; 
tűzszerész 
rajparancsnok; 
szakoktató; 
Kutatómentő csoport: 
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 A B C D E F G H 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szintű  
parancsnokságok 

 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképző, logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális előmenetel 

   Általános előmenetel 
MH KPTSZI: beosztott 
zászlós; 
kiképzési beosztott; 
raktárvezető 

csoportparancsnok; 
Repülő és helikopter 
bázis: repülőadat 
kiértékelő;  
szakápoló; 
informatikai központ: 
beosztott zászlós; 
kiképző csoport: 
kiképző zászlós; 
MH CKELMK: 
hadműveleti beosztott;  
MH GAVIK: 
kidolgozó; 
technikus, 
tájékoztató; 
MH LÉJÜ: technikus; 
MH BHD: tervező 
beosztott; 
beosztott zászlós; 
szakoktató; 
felvezető; 
MH HIRFK: 
alkalmazás 
menedzsment 
ügyeletes; 
re. mérnök műszaki 
zászlóalj: ellenőr 
zászlós; 
repülésbiztosító 
század: ellenőr zászlós; 
speciális ejtőernyős 
kiképző csoport: 
kiképző zászlós; 
központi szabályzat 
raktár: raktárvezető; 
MH HKNYP: 
nyomdaparancsnok; 
logisztikai beosztott; 
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 A B C D E F G H 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szintű  
parancsnokságok 

 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképző, logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális előmenetel 

   Általános előmenetel 
ABV riasztó-értesítő 
regionális csoport: 
beosztott zászlós; 
kiképzőbázis-
parancsnok; 
MH LZ: kiképző 
zászlós; 
Honvéd Koronaőrség: 
felvezető; 
MH 34. KMZ: 
csoportparancsnok 
műveleti helyettes; 
művelettámogató 
beosztott; felderítő 
beosztott; 
pénzügyi referens 

5. 

VII. főtörzsőrmester

MH VDK: nyilvántartó; állomásparancsnok; 
diszpécser; 
elektronikai harcszázad 
állomásparancsnok; 
központparancsnok; 
étkezdevezető; 
felderítő adatértékelő; 
központ beosztott altiszt; 
HUMINT 
részlegparancsnok; 
járatfogadó; 
lövegparancsnok; 
mestertechnikus; 
rajparancsnok; 
rendész; 
szakasz altiszt; 
szakasszisztens; 
század törzs beosztott 
altiszt; 
zászlóalj tűztámogató 
részleg beosztott altiszt; 
bázisüzemeltető 

állomásparancsnok; 
alcsoportparancsnok; 
csoportparancsnok-
helyettes; 
információvédelmi altiszt; 
irattáros; 
csoportokba beosztott 
altiszt; 
étkezdevezető; 
információvédelmi 
állomásparancsnok; 
műveleti központ beosztott 
altiszt; 
rajparancsnok; 
zászlóalj raktárvezető; 
szakasz altiszt; 
század (üteg) törzs beosztott 
altiszt;  
váltásparancsnok; 
bázisüzemeltető 
alosztályok: beosztott 
altiszt; 

információvédelmi 
állomásparancsnok; 
rajparancsnok; 
szakasz altiszt; 
század törzs beosztott 
altiszt; 
zászlóalj raktárvezető; 
mestertechnikus; 
helyőrségtámogató 
parancsnokságok: törzs 
beosztott altiszt  
 

csoportokba beosztott 
altiszt; 
diszpécser; 
műhelyparancsnok; 
őrparancsnok; 
rajparancsnok; 
rakodásszervező; 
raktárvezető-helyettes; 
részleg beosztott altiszt; 
részlegparancsnok; 
szakasz altiszt; 
század törzs beosztott 
altiszt; 
tároló raktár (csoport) 
raktárvezető-helyettes; 
mestertechnikus; 
MH CKELMK: beosztott 
altiszt; 
Ellátó központok: 
technikus (rajpk.h.); 
MH KPTSZI: beosztott 
altiszt; 

adattáros; 
búvárkiképző; 
ejtőernyős; 
észlelő; 
fedélzeti rádiós; 
főaknász; 
főtechnikus; 
gépkocsivezető (I/VII. 
és magasabb beosztású 
vezetők 
gépkocsivezetője);  
gépüzemvezető; 
informatikus; 
mesteroperátor; 
kiképző altiszt; 
kutató-mentő; 
kutyavezető tűzszerész; 
laboráns; 
mechanikus; 
NATO futár, 
futárkísérő, futárkísérő 
(gépjárművezető); 
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 A B C D E F G H 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szintű  
parancsnokságok 

 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképző, logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális előmenetel 

   Általános előmenetel 
alosztályok: beosztott 
altiszt;  
MH BHD: baleseti 
helyszínelő; 

műszaki ellenőrző állomás: 
beosztott altiszt; 
MH LVIK: részleg 
beosztott altiszt; 
csoport beosztott altiszt; 
mestertechnikus 

ellátó altiszt; 
kiképző altiszt; 
étkezdevezető;  
MH GEOSZ: nyilvántartó;  
MH HKNYP: beosztott 
altiszt  

repülésbejelentő; 
adatközlő; 
repülést kiszolgáló; 
pénzügyi altiszt; 
speciális tűzszerész; 
század személyügyi 
altiszt; 
tűzoltó rajparancsnok; 
tűzszerész; 
ügykezelő-gépíró; 
vámügyi altiszt; 
zenész; 
sugáradag ellenőrző; 
technikus; sugáradag 
ellenőrző; raktárvezető; 
javító 
állomásparancsnok; 
Ellátó központok: 
raktárvezető-helyettes; 
Különleges műveleti 
csoport: specialista; 
MH AA: kezelő 
(tereprally);                     
MH LÉJÜ: 
részlegvezető-helyettes; 
kalibráló részleg: 
ellenőr altiszt; 
közlekedéstervező 
csoport: beosztott 
altiszt; 
bemérő raj: 
rajparancsnok; 
értékelő-elemző 
központ: beosztott 
altiszt; 
MH GAVIK: 
főkezelő, főszerelő; 
SEL üzemeltető váltás: 
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 A B C D E F G H 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szintű  
parancsnokságok 

 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképző, logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális előmenetel 

   Általános előmenetel 
váltásparancsnok; 
speciális folyami 
tűzszerész szakasz: 
tűzszerész (búvár); 
rajparancsnok; 
MH BHD: tervező-
szervező altiszt; 
Honvéd Koronaőrség: 
koronaőr; 
MH 43. 
Vezetéstámogató 
Ezred (MH 43.vt.e.): 
térképész; 
légvédelmi irányító 
csoport: irányító 
asszisztens;  
MH 93. Vegyivédelmi 
Zászlóalj (MH 
93.vv.z.): vegyivédelmi 
rajok: rajparancsnok  

6. 

VI. törzsőrmester 

 állomásparancsnok; 
elektronikai harcszázad 
állomásparancsnok; 
főszakács; 
főtechnikus; 
harckocsiparancsnok; 
központparancsnok; 
lövegparancsnok; 
rajparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes; 
szakasz beosztott 
raktárvezető; 
szakasz beosztott altiszt; 
század raktárvezető; 

állomásparancsnok; 
étkezdevezető; 
központparancsnok; 
mérőpont beosztott altiszt; 
rajparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes; 
alcsoportparancsnok-
helyettes;  
feldolgozó;  
beosztott altiszt  

állomásparancsnok; 
központparancsnok; 
rajparancsnok 

műhelyparancsnok-
helyettes; 
őrparancsnok; 
őrparancsnok-helyettes; 
rajparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes; 
raktáros; 
technikus; 
főszakács; 
MH KKK: csoport 
beosztott altiszt; 
Ellátó központok: 
technikus (rajpk. h.) 

állomásparancsnok; 
főszakács; 
futár; 
információvédelmi 
állomás beosztott 
altiszt; 
kihallgató altiszt; 
tűzszerész; 
Nemzeti Telepíthető 
Híradó és Informatikai 
Század: kezelő; 
páncéltörő raj: 
harcjárműparancsnok; 
technikai felderítő 
állomás: beosztott 
altiszt  

7. V. őrmester  állomásparancsnok; 
főkezelő; 

feldolgozó; 
főkezelő;  

állomásparancsnok; 
főkezelő; 

főszerelő;  
gépkocsivezető; 
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 A B C D E F G H 

1. Beo. 
Kat. 

 
Rendfokozat 

Magasabb szintű  
parancsnokságok 

 

Dandárok, repülő és 
helikopter bázisok  

 
Ezredek 

 

 
Önálló zászlóaljak  

 

Kiképző, logisztikai. 
egészségügyi és egyéb 

szervezetek Speciális előmenetel 

   Általános előmenetel 
főszakács; 
futár; 
gépkocsivezető; 
gépparancsnok; 
harcjármű irányzó; 
irányzó; 
központparancsnok; 
lövegparancsnok-helyettes; 
pénztáros; 
rajparancsnok-helyettes; 
részlegparancsnok; 
technikus  

főszakács; 
harcjárművezető; 
híradó központ beosztott 
altiszt; 
rajparancsnok-helyettes; 
részlegparancsnok; 
technikus  

gépparancsnok; 
harcjármű irányzó; 
rajparancsnok-helyettes; 
részlegparancsnok; 
technikus 

őrparancsnok-helyettes; 
rajparancsnok-helyettes; 
raktáros; 
technikus 

8. IV. szakaszvezető       
„
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A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos tábornoki, tiszti és altiszti állományának 
beosztási kategóriába történő részletes besorolása, valamint az ezen beosztásokban 

 elérhető rendfokozatok 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

 A B C 

1. Beo, 
Kat.  

Rendfokozat Beosztás 

2. IX. altábornagy főigazgató (V)  

3. VIII. vezérőrnagy főigazgató helyettes (V); 
főigazgató általános helyettes (V)  

 VII. 
  

dandártábornok  

4.  ezredes igazgató (V); 
főosztályvezető (V)  

5. 

VI. 
  

 ezredes 

igazgatóhelyettes (V); 
főosztályvezető-helyettes (V); 
osztályvezető (igh.) (V); 
osztályvezető (főovh.) (V); 
osztályvezető (V); 
véderő- katonai és légügyi attasé (V); 
katonai és légügyi attasé (V); 
referatúravezető (V) 

  alezredes 

 osztályvezető (igh.) (V); 
 osztályvezető (főovh.)(V); 
 kiemelt főreferens (főovh.) (V); 
 osztályvezető (V); 
véderő- katonai és légügyi attasé (V); 

 katonai és légügyi attasé (V)  

6. 

 V. 

 alezredes 

osztályvezető-helyettes (V); 
kiemelt műveleti-, biztonsági főtiszt (ovh.) (V); 
kiemelt főreferens (ovh.) (V); 
kiemelt főtiszt (ovh.) (V); 
véderő- katonai és légügyi attasé helyettes (V); 
alosztályvezető (ovh.)(V); 
alosztályvezető (V); 
kiemelt műveleti-, biztonsági főtiszt; 
kiemelt főreferens; 
kiemelt főtiszt; 
főmérnök  

  őrnagy 

osztályvezető-helyettes (V); 
műveleti-, biztonsági főtiszt (ovh.) (V); 
főreferens (ovh.) (V); 
főtiszt (ovh.) (V); 
alosztályvezető (ovh.)(V); 
véderő- katonai és légügyi attasé helyettes (V); 
alosztályvezető (V); 
részlegvezető (V)  

7. 
 IV. 

  

 őrnagy 

műveleti-, biztonsági főtiszt; 
főreferens; 
beosztott főtiszt; 
attasé hivatali titkár  

 
 százados 

műveleti-, biztonsági tiszt; 
referens; 

 beosztott tiszt  
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B.  II. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

 A B C 

1. Beo, 
Kat.  

Rendfokozat  Beosztás 

2. X.  főtörzszászlós vezénylő zászlós  

3. IX.  törzszászlós 

adatfeldolgozó; 
attasé hivatali ügykezelő; 
állománykezelő; 
beosztott zászlós; 
forrásgépkezelő; 
műveleti-, biztonsági adatkezelő; 
műveleti-, biztonsági zászlós; 
operatív technikus; 
részlegvezető; 
szaktechnikus; 
váltásvezető; 
vezető ügykezelő; 
vezető szakasszisztens; 
ügykezelő  

4. VIII.  zászlós 

beosztott zászlós; 
forrásgépkezelő; 
műveleti-, biztonsági ügyintéző; 
műveleti-, biztonsági ügykezelő; 
nyilvántartó; 
szakasszisztens; 
technikus; 
ügykezelő  

5. VII.  főtörzsőrmester 

beosztott altiszt; 
beszerző altiszt; 
forrásgépkezelő; 
gépjárművezető; 
kezelő; 
műveleti-, biztonsági altiszt; 
távírász; 
ügykezelő 

                                                                                                                                                                                    „ 
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A katonai tanácsokkal rendelkező bíróságok hivatásos tábornoki, tiszti, zászlósi és altiszti állományának beosztási kategóriába történő részletes 
besorolása, valamint az ezen beosztásokban elérhető rendfokozatok 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

 A B 
1. Rendfokozat Beosztás 
2. altábornagy  
3.  vezérőrnagy  

4. dandártábornok Fővárosi Ítélőtábla katonai tanács tanácselnök; 
Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium vezető-helyettes 

5. ezredes 
Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium tanácselnök; 
törvényszék katonai tanács tanácselnök; 
ítélőtábla katonai bírája 

6. alezredes törvényszék katonai bírája 
7. őrnagy titkár 
8. százados fogalmazó 

 

B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

 A B 
1. Rendfokozat Beosztás 
2. törzszászlós irodavezető 
3. zászlós tisztviselő (jegyzőkönyvvezető) 
4. főtörzsőrmester  

                                                                                                                                                                                                                                                        „
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A honvéd egészségügyi intézmények hivatásos tábornoki, hivatásos és szerződéses tiszti és altiszti, szerződéses legénységi állománya részletes 
beosztási kategóriába történő besorolása, valamint e beosztásokban általános és speciális előmeneteli rendben rendszeresített, 

illetve elérhető rendfokozatok 
 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY  
 

 A B C D E 
1.  Beo. 

Kat. Rendfokozat MH Honvédkórház Csapategészségügy Speciális előmenetel 
Általános előmenetel 

2. VIII. vezérőrnagy parancsnok (MH egészségügyi szolgálatfőnök) (V)    

3. VII. dandártábornok parancsnok-helyettes (V); 
intézetparancsnok (pkh.) (MH repülő főszakorvos) (V)  

  

4. VI. ezredes 

hivatalvezető (pkh.) (V); 
parancsnok gyógyító helyettes (V); 
parancsnok védelem-egészségügyi helyettes (V); 
parancsnok tudományos stratégiai és kutatásfejlesztési 
helyettes (V); 
parancsnok gazdasági helyettes (V); 
rendelőintézet igazgató (V); 
MH főszakorvos (V); 
MH főbelgyógyász (V); 
MH fősebész (V); 
MH főgyógyszerész (V); 
Rehabilitációs Intézetek: intézetvezető (V); 
részlegvezető főorvos (MH főszakorvos) (V); 
Tervezési és Szervezési Osztály: osztályvezető (V); 
Jogi- és Igazgatási Osztály: osztályvezető (V); 
Személyügyi és Munkaügyi Osztály: osztályvezető (V); 
osztályvezető főorvos (V); 
igazgató (V); 
központparancsnok (V); 
irodavezető (V); 
osztályvezető (MH főszakorvos) (V); 
igazságügyi szakértő főorvos;  
intézetvezető főorvos (MH főszakorvos) (V); 
MH főpszichológus (V); 
Közgazdasági Osztály: osztályvezető (V); 
Védelem-egészségügyi Fejlesztést és Ellátást Tervező 
Osztály: osztályvezető (V); 
Békeműveleti és Doktrinális Osztály: osztályvezető (MH 
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 A B C D E 
1.  Beo. 

Kat. Rendfokozat MH Honvédkórház Csapategészségügy Speciális előmenetel 
Általános előmenetel 

főszakorvos) (V) 

5. V. alezredes 

intézetvezető gyógyító helyettes (V); 
intézetvezető ápolási helyettes (V); 
intézetvezető gazdasági helyettes (V); 
osztályvezető (V); 
osztályvezető (kp.pkh.) (V); 
gyógyszertárvezető (V); 
részlegvezető főorvos (V); 
rendelővezető főorvos (V); 
főorvos; 
főorvos (igh.) (V); 
osztályvezető-helyettes (V) (I/VI. beosztási kategóriával 
rendszeresített vezetők helyettesei); 
főorvos osztályvezető-helyettes (V) (I/VI. beosztási 
kategóriával rendszeresített vezetők helyettesei); 
kiemelt főtiszt; 
kiemelt főtiszt (ovh.) (V); 
intézetvezető (V); 
részlegvezető főorvos (V); 
főállatorvos; 
intézetparancsnok helyettes (V); 
osztályvezető főorvos (V),  
osztályvezető főpszichológus (V); 
rendelővezető főorvos (V);  
főorvos; 
főpszichológus; 
főergonómus; 
főmérnök;  
központ parancsnok-helyettes (V); 
tudományos főmunkatárs; 
főpszichológus (int.vez.h.)  

HM objektum rendelővezető főorvos (V); 
fogászati rendelővezető főorvos (V); 
egészségügyi központok: 
központparancsnok (V); 
MH BHD: vezető orvos (V); 
MH AA egészségügyi központ: központparancsnok 
(vez.orvos) (V)  

 

6. IV. őrnagy 

főtiszt (ovh.) (V); 
alosztályvezető (V); 
telepvezető (V); 
gyógyszertárvezető-helyettes (V); 
vezető dietetikus (V); 
vezető gyógytornász (V); 
rendelőintézet vezető asszisztens (V); 

parancsnok-helyettes (V); 
egészségügyi főtiszt; 
szakorvos; 
részlegvezető (foglalkozás egészségügyi részleg); 
MH BHD: Egészségügyi Központ parancsnok-helyettes 
(V); 
MH 54. RE: egészségügyi központ parancsnok-helyettes 

irodavezető (V); 
irattárvezető (V); 
jogász főtiszt (ovh.); 
szakpszichológus (ovh.) (V); 
jogász főtiszt; 
mérnök; 
referens; 
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 A B C D E 
1.  Beo. 

Kat. Rendfokozat MH Honvédkórház Csapategészségügy Speciális előmenetel 
Általános előmenetel 

főtiszt; 
adjunktus(ovh.)(V); 
szakpszichológus; 
mobil biológiai laboratórium komplexum parancsnok (V) 
adjunktus; 
alosztályvezető (ovh.) (V); 
biológus; 
főtiszt; 
mérnök; 
orvos; 
részlegvezető (V); 
szakergonómus; 
szakpszichológus;  
szociológus; 
vezető közegészségügyi felügyelő (V);  
tudományos munkatárs; 
gyógyszerész  

(V); 
MH PBRT: egészségügyi központparancsnok (V)  

biológus; 
szakgyógyszerész; 
okleveles ápoló; 
laboratóriumvezető (V); 
szakpszichológus; 
tudományos főmunkatárs; 
részlegvezető (V);  
szakgyógyszerész (ovh.)(V); 
dandár beosztott zászlóaljak és önálló 
zászlóalj: egészségügyi központok: 
központparancsnok (V); 
MH 43. hír.és vez.tám.e.: szapkszichológus 
(közp.pkh.) (V) 

7. III. százados 

részlegvezető (V); 
beosztott tiszt (alov.h.)(V); 
beosztott tiszt (rlg.vez.h)(V); 
beosztott tiszt; 
híradó részleg: részlegvezető (V)  

egészségügyi központok: részlegvezető (V)  orvos (al-, szak-), fogorvos; 
belső ellenőr; 
MH Honvédkórház: gazdálkodási tiszt; 
dietetikus; 
diplomás ápoló; 
egészségügyi tiszt; 
gyógyszerész; 
gyógytornász; 
konduktor; 
laboratóriumvezető (V); 
logopédus; 
mikrobiológus; 
pszichológus; 
radiológus; 
szociális munkás; 
szonográfus; 
tiszt; 
védőnő; 
ergonómus; 
ellenőr; 
közegészségügyi felügyelő; 
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 A B C D E 
1.  Beo. 

Kat. Rendfokozat MH Honvédkórház Csapategészségügy Speciális előmenetel 
Általános előmenetel 

tudományos munkatárs; 
beosztott tiszt; 
orvos (pkh.)(V); 
MH 25/88. k.ve.z. és MH 34.KMZ: 
pszichológus (központpk.h.) 

8. II. főhadnagy    
9. I. hadnagy    

 

B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

 A B C D E 

1. Beo. 
Kat. Rendfokozat 

Honvédkórház Csapategészségügy 
Speciális előmenetel 

Általános előmenetel 
2. X. főtörzszászlós vezénylő zászlós   

3. IX. törzszászlós 

vezető szakápoló; 
vezető szakasszisztens; 
vezető főműtős; 
vezető szülésznő; 
nyilvántartó; 
ügyviteli részlegvezető; 
vezető ügykezelő; 
vezető ápoló; 
vezető asszisztens  

 kidolgozó; 
dokumentumkezelő; 
beosztott zászlós,  
ügykezelő; 
vezető asszisztens; 
szakaszisztens; 
szülésznő; 
segítő; 
szakápoló; 
főtechnikus 
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 A B C D E 

1. Beo. 
Kat. Rendfokozat 

Honvédkórház Csapategészségügy 
Speciális előmenetel 

Általános előmenetel 

4. VIII. zászlós 

fődiszpécser; 
szakápoló; 
vezető asszisztens; 
beosztott zászlós; 
főtechnikus; 
nyilvántartó; 
raktárvezető 

egészségügyi központok: részlegvezető (V); 
vezető asszisztens; 
beosztott záaszlós,  
egészségügyi statisztikus  

részlegvezető;  
egészségügyi zászlós; 
adatrögzítő; 
beosztott zászlós; 
főműtős; 
főtechnikus; 
technikus; 
szakápoló; 
szakasszisztens; 
részlegvezető; 
részlegparancsnok; 
diszpécser  

5. VII. főtörzsőrmester 

technikus; 
beosztott altiszt; 
műszerész; 
asszisztens;  
ápoló; 
egészségügyi statisztikus; 
mentő gépkocsivezető  

egészségügyi központok: beosztott altiszt; 
raktárvezető; 
 részleg beosztott altiszt; 
szakasszisztens; 
rajparancsnok  

ápoló; 
adminisztrátor; 
anyagkezelő; 
asszisztens; 
boncmester; 
gázmester; 
fertőtlenítő; 
gyógymasszőr; 
laboráns; 
laborasszisztens; 
műtős; 
pénztáros; 
részleg beosztott altiszt; 
számviteli altiszt; 
diszpécser; 
szülésznő; 
technikus; 
étkezdevezető; 
szakasszisztens; 
diszpécser;  
műtősnő  

6. VI. törzsőrmester 

asszisztens; 
mentőápoló  

egészségügyi központok: asszisztens; 
segélyhelyparancsnok; 
egészségügyi altiszt; 
rajparancsnok; 
rajparancsnok-helyettes 
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 A B C D E 

1. Beo. 
Kat. Rendfokozat 

Honvédkórház Csapategészségügy 
Speciális előmenetel 

Általános előmenetel 

7. V. őrmester 

gépkocsivezető  ápoló; 
felcser; 
rajparancsnok-helyettes; 
technikus 

 

8. IV. szakaszvezető   legénységi beosztások 
„ 
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hivatásos tábornoki, tiszti, zászlósi és altiszti állományának beosztási kategóriába történő részletes besorolása, 
valamint az ezen beosztásokban elérhető rendfokozatok 

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

 A B C 
1. Beo.  

Kat.  Rendfokozat Beosztás 

2. VIII.   vezérőrnagy  
3. VII.  dandártábornok egyetemi tanár (rektorhelyettes) (V) 

4. VI.  ezredes 

hivatalvezető (V); 
egyetemi tanár; 
egyetemi tanár (dékánhelyettes) (V); 
egyetemi docens (dékán) (V); 
egyetemi docens (intézetigazgató) (V) 

5. V.  alezredes 

igazgató (V); 
gazdasági igazgató-helyettes (V); 
tudományos főmunkatárs (igh.) (V); 
dékáni titkárságvezető (V); 
vezérkari tanfolyam parancsnok (V); 
osztályvezető (V); 
központparancsnok (V); 
központvezető (V); 
kiemelt főtiszt (pkh.) (V); 
kiemelt főtiszt (Havaria laborvezető); 
kiemelt főtiszt; 
egyetemi docens; 
főiskolai docens; 
adjunktus; 
főiskolai tanár; 
tanársegéd; 
tudományos főmunkatárs 

6. IV.  őrnagy 

jogtanácsos; 
alosztályvezető (V); 
testnevelő tanár (vezh.) (V); 
testnevelő tanár; 

 kiemelt gyakorlati oktató;  
 főtiszt; 
 tudományos munkatárs 

7.   százados gyakorlati oktató; 
tiszt 
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B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY 
 

 A B C 
1. Beo.  

kat. Rendfokozat Beosztás 

2. IX. törzszászlós szakoktató; 
vezető ügykezelő 

3. VIII. zászlós szaktechnikus  
                                                                                                                                                                                                                                                  „                 
 



HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
134/2012. (VI. 8.) KE

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

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
40. § (2) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter ja-
vaslatára – Kalmár Ferenc nyugállományú dandártábor-
nokot 2012. május 21-ei hatállyal nyugállományú vezérõr-
naggyá elõléptetem.

Budapest, 2012. május 15.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. május 16.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01970/2012.

A köztársasági elnök
135/2012. (VI. 8.) KE

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

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
40. § (2) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter ja-
vaslatára – Vass Sándor ezredest 2012. május 21-ei ha-
tállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2012. május 15.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2012. május 16.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01846/2012.

A Magyar Honvédség
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár

alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Hon-
védség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár
alapító okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
2007. január 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1945. január 16., történelmi elõzmény alapján: 1741. októ-
ber 30.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Honvéd-
ség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár.

Rövidített megnevezése: MH BHD.

Angol nyelvû megnevezése: Hungarian Defence Forces
„vitéz Szurmay Sándor” Budapest Garrison Brigade.

Névmódosulás: MH Támogató Dandár (2012. május
19-ig).

3. A költségvetési szerv székhelye: 1118 Budapest XI.,
Budaörsi út 49–53.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok
székhelye:

– MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, 2142
Nagytarcsa, Széchenyi út 80.;

– MH Budapesti Helyõrségparancsnokság, 1118 Buda-
pest XI., Budaörsi út 49–53.;

– MH 32. Budapest Õr és Díszezred, 1118 Budapest
XII., Budaörsi út 49–53.;

– MH Központi Zenekar, 1118 Budapest XI., Budaörsi
út 49–53.;

– MH Támogató Ezred, 1101 Budapest X., Zách utca 4.
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5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait az MH
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve látja el.

b) Ingatlan fenntartáshoz, üzemeltetéshez és fejlesztés-
hez, valamint a személyi állomány ellátásához szükséges
tárgyi eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan
mûködõ és gazdálkodó, az ingatlan fenntartási és üzemel-
tetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve látja el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védel-
mi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ dandár jogállású katonai szervezet.
Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH
önálló állománytáblás szervezetek és szervek részére biz-
tosított létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar fõnökének
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
36. §-ában, illetve a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jog-
szabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben,
valamint belsõ rendelkezésekben meghatározott feladatok
ellátása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenységei az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének javas-

lata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak áll-
nak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az alapító okirat hatályba lépését követõ
90 napon belül elkészít és jóváhagyásra felterjeszt a Hon-
véd Vezérkar fõnöke részére.

17. Jelen egységes szerkezetû alapító okirat 2012. má-
jus 20-án lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Hon-
védség Támogató Dandár 144–13/2011. számú, 2011.
március 31-én kelt alapító okiratának egységes szerkezetû
szövege hatályát veszti.

Budapest, 2012. május 18.

Nyt. szám: 772-2/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség Kinizsi Pál
Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola megszüntetõ okirata

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 11. § (1) és (3) bekezdésében, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakra – a Magyar Honvéd-
ség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola megszün-
tetõ okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes
Szakképzõ Iskolát, mint a Magyar Honvédség Hadrendjé-
be tartozó katonai szervezetet a Magyar Honvédség Al-
tiszti Akadémiába történõ beolvadással – 2012. július 31-i
hatállyal – megszüntetem.
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2. A megszûnõ költségvetési szerv:
a) megnevezése: Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszt-

helyettes Szakképzõ Iskola;
b) rövidített megnevezése: MH KPTSZI;
c) székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.;
d) postacíme: 2001 Szentendre, Pf. 230;
e) alapítója: a honvédelmi miniszter;
f) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium.

3. A megszüntetés oka: az alapítónak a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII.
törvény 39. § (1) bekezdése, illetve az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1) és (3) bekezdése
által biztosított jogkörében hozott ez irányú döntése.

4. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv neve és
székhelye:

Honvédelmi Minisztérium
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

5. A megszûnõ költségvetési szerv 2012. július 31-ig
vállalhat kötelezettségeket.

6. A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja
– ideértve a vagyoni jogokat és kötelezettségeket is – a
Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (székhelye: 2000
Szentendre, Dózsa György út 12–14., postacíme: 2000
Szentendre, Dózsa György út 12–14.).

7. A megszüntetést követõen a megszûnõ költségvetési
szerv által ellátott közfeladatokat az általáos jogutód költ-
ségvetési szerv látja el.

8. A megszûnõ költségvetési szerv személyi állományát
a 6. pontban nevesített költségvetési szerv, illetve a Ma-
gyar Honvédség egyéb költségvetési szervei tervezik to-
vábbfoglalkoztatni.

9. Jelen okirat a közzétételével egyidejûleg lép hatály-
ba. A Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szak-
képzõ Iskola költségvetési szerv alapításáról szóló
92/2008. (HK 13.) HM határozat, valamint a Magyar Hon-
védség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola alapító
okiratának módosításáról szóló 26/2009. (VI. 5.) HM hatá-
rozat rendelkezései, az egyes költségvetési szervek alapító
okiratának módosításáról szóló 7/2010. (V. 20.) és
14/2010. (IX. 28.) HM határozat Magyar Honvédség Kini-
zsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola alapító okiratának
módosítására vonatkozó rendelkezései, továbbá a 2010.
augusztus 30-án kelt módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt alapító okirata a költségvetési szerv megszûné-
sével egyidejûleg hatályát veszti. A költségvetési szerv
törzskönyvi nyilvántartásból történõ kivezetését a Magyar
Államkincstár végzi.

10. A Megszüntetõ okiratot a Hivatalos Értesítõben
közzé kell tenni.

Budapest, 2012. május 24.

Nyt. szám: 772–11/2012.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
alapító okirata

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben, illetve a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a) pontjá-
ban foglaltakra – a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a követ-
kezõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
2007. július 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Altiszti Akadémia.

Rövidített megnevezése: MH AA
Típusa: katonai szakképzésre és katonai képzésre, ki-

képzésre kijelölt szervezet, amely többcélú, összetett köz-
oktatási intézmény, szakközépiskola és szakiskola.

Névmódosulás: MH Központi Kiképzõ Bázis (2011.
november 15-ig).

3. A költségvetési szerv székhelye: 2000 Szentendre,
Dózsa György út 12–14.

Postacíme: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14.
Telephelye: Ittebei Kiss József hadnagy Helikopterbázis,

5008 Szolnok, Kilián út 1.
Postacíme: 5008 Szolnok, Pf. 5.
Gyakorlóhelyei:
a) Csobánka bázis és harcászati gyakorlótér;
b) Izbég lõ- és gyakorlótér.
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4. A költségvetési szerv jogelõdjei és azok székhelye:
MH Szentendrei Kiképzõ Központ, 2000 Szentendre,

Dózsa György út 12–14. (közvetlen jogelõd).
A költségvetési szerv általános jogutódja a 2012. július

31-i hatállyal beolvadással, külön megszüntetõ okirattal
megszûnõ MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Isko-
lának, székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út
12–14. (átalakulás következtében vált jogelõddé).

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait az MH
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve látja el;

b) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesz-
téshez, valamint a személyi állomány ellátásához szüksé-
ges tárgyi eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önál-
lóan mûködõ és gazdálkodó, az ingatlan fenntartási és üze-
meltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve látja el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842240 Haderõ
kiképzése, felkészítése szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ dandár jogállású szervezet, katonai
oktatási intézmény. Állománya az MH költségvetési lét-
számkeretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek
és szervek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar fõnökének
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik. A tanügy-
igazgatás területén tevékenységét a honvédelmi miniszter
által meghatározott HM szerv felügyeli.

A törvényességi ellenõrzést a Pest Megyei Kormányhi-
vatal, telephelyen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-
mányhivatal végzi.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv alaptevékenységét és közfel-
adatait a következõ jogszabályok határozzák meg:

– a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény;

– a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.);

– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
2012. szeptember 1-jétõl a nemzeti köznevelésrõl szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.);

– a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVIl. törvény;
– a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény;
– az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban:

OKJ) szereplõ, a honvédelemért felelõs miniszter hatáskö-
rébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelmé-
nyeinek kiadásáról szóló hatályos HM rendelet.

A költségvetési szerv ellátja a jogszabályokban feladat-
és hatáskörébe utalt következõ feladatokat:

a) a honvéd altiszt-jelöltek (a továbbiakban: tanulók) is-
kolai rendszerû, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állo-
mánynak szervezett felnõttoktatás keretében folyó katonai
szakképzését;

b) 853200 Szakmai középfokú oktatás nappali és más
oktatási munkarend szerint (székhelyén és telephelyén
egyaránt) végzi:

– csak szakképzési évfolyammal mûködõ szakközépis-
kola, az érettségivel rendelkezõ, 18. életévüket betöltött
tanulók – 2012-ben hatályba lépõ – OKJ-ben szereplõ, kü-
lön HM rendeletben (a továbbiakban: HM rendelet) meg-
határozott Honvéd altiszt (az ágazat megjelölésével) szak-
képesítés 1/13. és 2/14. évfolyamot lezáró komplex szak-
mai vizsgájára történõ felkészítését;

– csak szakképzési évfolyammal mûködõ szakközépis-
kola, a középiskolai végzettséggel rendelkezõ, 18. élet-
évüket betöltött tanulók számára a honvédelmi miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-
vetelményeinek kiadásáról szóló 17/2008. (VII. 18.) HM
rendeletben (a továbbiakban: HM rendelet1) felsorolt, az
OKJ-ben megjelent 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthe-
lyettes I. (az ágazat megjelölésével) szakképesítés meg-
szerzését az 1/13. évfolyamon;

– csak szakképzési évfolyammal mûködõ szakiskola,
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú isko-
lai végzettséggel és bármilyen szakképesítéssel rendelke-
zõ, kizárólag az MH-val szolgálati viszonyban álló hallga-
tók számára HM rendelet1-ben felsorolt, az OKJ-ben meg-
jelent 31 863 02 0000 00 00 Honvéd tiszthelyettes
II. (az ágazat megjelölésével) szakképesítés megszerzését
az 1/9. évfolyamon;

c) 855900 M.n.s. egyéb oktatás, a levelezõ munkarend
szerinti óratartási elõírásoknak megfelelõen (székhelyén
és telephelyén egyaránt) végzi:

– csak szakképzési évfolyammal mûködõ felnõttképzé-
si feladatokat ellátó szakképzõ iskola, 18. életévüket be-
töltöttek – 2012-ben hatályba lépõ – OKJ-ben szereplõ
Alapfokú katonai vezetõhelyettes, Honvéd altiszt (az ága-
zat megjelölésével) és Honvéd zászlós (az ágazat megjelö-
lésével) szakképesítés megnevezésû, külön HM rendelet-
ben meghatározott szakképesítések komplex szakmai
vizsgájára történõ felkészítését;

– csak szakképzési évfolyammal mûködõ felnõttképzé-
si feladatokat ellátó szakközépiskola, a középiskolai vég-
zettséggel rendelkezõ, 18. életévüket betöltött hallgatók
számára HM rendelet1-ben felsorolt, az OKJ-ben megje-
lent 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. (az ága-
zat megjelölésével), valamint a középiskolai és szakmai
végzettséggel rendelkezõ 18. életévüket betöltött az
MH-val szolgálati viszonyban álló hallgatók számára az
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54 863 01 0000 00 00 Honvéd zászlós (az ágazat megjelö-
lésével) szakképesítések megszerzését;

– csak szakképzési évfolyammal mûködõ felnõttképzé-
si feladatokat ellátó szakiskola, nyolcadik évfolyam elvég-
zésével tanúsított alapfokú iskolai végzettséggel és bármi-
lyen szakképesítéssel rendelkezõ, kizárólag az MH-val
szolgálati viszonyban álló hallgatók számára HM rende-
let1-ben felsorolt, az OKJ-ben megjelent 31 863 02 0000
00 00 Honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat megjelölésével)
szakképesítés és 31 863 02 0100 31 01 Alapfokú katonai
vezetõ helyettes II. rész szakképesítés, valamint a tizedik
évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettséggel
rendelkezõ, kizárólag az MH-val szolgálati viszonyban
álló hallgatók számára 52 863 01 0100 33 01 Alapfokú ka-
tonai vezetõ helyettes I. rész szakképesítés megszerzését;

d) a felnõttképzési feladatokat ellátó szakképzõ iskola
által mûködtetett képzésekhez kapcsolódó felnõttképzési
szolgáltatásokat (2 számjegyû azonosítói: 91 elõzetes tu-
dásszintfelmérés, 96 egyéb);

e) a honvéd tiszt- és altisztjelöltek egységes program és
követelmény alapján végrehajtandó alapkiképzését;

f) a Honvéd Vezérkar fõnöki intézkedésben meghatáro-
zott kiképzési feladatok végrehajtását;

g) a szerzõdéses legénységi állomány és az altisztek tan-
folyami rendszerû képzését;

h) a szerzõdéses legénységi állomány és az altisztek elõ-
meneteléhez kötelezõ át- és továbbképzésének, valamint a
parancsnoki beosztású altisztek tanfolyamrendszerû kato-
nai vezetõi képzésének végrehajtását;

i) a szerzõdéses legénységi állomány szakirányú szak-
mai felkészítését;

j) a tantervfejlesztés, a központi programok és a tanter-
vek kidolgozásában való részvételt;

k) a szerzõdéses és hivatásos állomány nyelvi felkészí-
tését;

l) a szerzõdéses és hivatásos állomány, valamint nem-
zetközi egyezmények alapján a külföldi résztvevõk részé-
re szervezet nemzetközi katonai képzési, kiképzési szak-
feladatok végrehajtását.

12. A költségvetési szerv alaptevékenységei az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem);
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés;
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali

rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolya-
mokon;

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szak-
mai elméleti felnõttoktatás;

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali
rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfo-
lyamokon;

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai
gyakorlati felnõttoktatás;

854212 Szakirányú továbbképzés;
854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító

egyéb képzés;
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás;
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás;
855935 Szakmai továbbképzések;
855936 Kötelezõ felkészítõ képzések;
855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás;
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység;
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programja-

inak komplex támogatása;
855921 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése;
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintû OKJ-s

képzés;
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintû OKJ-s

képzés;
856000 Oktatást kiegészítõ tevékenységek komplex tá-

mogatása;
856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások;
856092 Munkaerõ-piaci felnõttképzéshez kapcsolódó

szakmai szolgáltatások.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot – a Honvéd Vezérkar fõnökének javas-

lata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel;
c) a tanulói jogviszonnyal összefüggõ nevelési-oktatási

intézményvezetõi jogköröket a Hjt. 229/R. § (3) bekezdése
szerinti vezetõ gyakorolja, figyelemmel az Nkt. 36. §
(4) bekezdés e) pontjára.

14. A költségvetési szervnél
a) a Hjt. hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses ka-

tonák, valamint honvéd altisztjelöltek – illetve vezénylés
alapján – honvéd tisztjelöltek teljesítenek szolgálatot;

b) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogvi-
szonyban.

c) A nemzetközi képzés külföldi résztvevõinek jogállá-
sát a vonatkozó nemzetközi egyezmények, illetve kétolda-
lú nemzetközi megállapodások szabályozzák.

15. Az iskolarendszerû képzési formában a költségveté-
si szerv hovéd altisztjelölti összlétszáma: legfeljebb
100 fõ, ebbõl a székhelyen 80 fõ, a telephelyen 20 fõ képez-
hetõ. A felnõttképzési formában részt vevõk összlétszáma
legfeljebb 400 fõ, ebbõl a székhelyen 370 fõ, a telephelyen
30 fõ képezhetõ. A székhely és a telephely közötti létszám-
arányok eltérése a képzési igények szerint 25%-os lehet.
Az általános katonai kiképzésekre vonatkozó létszámot a
honvédelemért felelõs miniszter és a Honvéd Vezérkar fõ-
nöke határozzák meg közjogi szervezetszabályozó esz-
közben és belsõ intézkedésben.

16. A költségvetési szerv feladatainak ellátásához szük-
séges vagyon (ingó és ingatlan) alapvetõen a székhelyen
és a telephelyen kerül biztosításra.
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17. Az Alapító Okirat 3. pontjában feltüntetett ingatlanok adatai:

Ingatlan típusa Cím Tulajdonos Helyrajzi szám Alapterület (m2)

Székhely 2000 Szentendre,
Dózsa György út 12–14.

Magyar Állam Szentendre 24/1, 24/3, 24/4 255 670

Telephely 5008 Szolnok, Kilián út 1. Magyar Állam 0785/1 9 337

Gyakorlóhely 2014 Csobánka Magyar Állam 063 064 3 233 609

Gyakorlóhely 2000 Szentendre (Izbég) Magyar Állam 0222, 0234, 0235, 0236, 0237,
0238, 0239, 0240, 0241, 0242,
0243, 0244/2, 0245/1, 0246,
0261, 0262, 0266, 0228, 0229,
0230/10, 0230/9, 0233, 0111/16,
0111/25, 0216, 0218, 0223,
0226, 0227/2, 0112/3, 0111/20,
0591/2, 0220/1, 0221, 0212/1,
0219/1, 0276/4, 0277

2 175 926

A 3. pont c) alpont szerinti gyakorlóhelyek képzéshez szükséges használatának rendjét külön megállapodások tartal-
mazzák.
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18. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

19. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatályba lépését követõ
90 napon belül elkészít, és a tanügyigazgatás területéért fe-
lelõs szerv vezetõje útján jóváhagyásra felterjeszt a Hon-
véd Vezérkar fõnöke részére.

20. Jelen Alapító Okirat 2012. augusztus 1-jén lép ha-
tályba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2011. október
12-én aláírt, 144-41/2011. számú egységes szerkezetû
Alapító Okirat.

Budapest, 2012. május 30.

Nyt. szám: 772-13/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
Védelmi Hivatal alapító okirata

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a honvédel-

mi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.)
Korm. rendeletben, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdésében foglal-
takra – a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal ala-
pító okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó köz-
ponti hivatal alapításának dátuma: 1995. július 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Mi-
nisztérium Védelmi Hivatal.

Rövidített megnevezése: HM VH
Angol nyelvû megnevezése: Defence Administration

Office, Ministry of Defence;
Német nyelvû megnevezése: Amt für Verteidigungsver-

waltung, Verteidigungsministerium;
Francia nyelvû megnevezése: Office de l’ Administrati-

on de Défense, Minist�re de la Défense.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest V.,
Balaton utca 7–11.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

HM Védelmi Koordinációs Iroda, 1055 Budapest V.,
Balaton utca 7–11.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv, köz-
ponti hivatal.

a) Pénzügyi-gazdasági feladatait a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó,



a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végre-
hajtására kijelölt költségvetési szerve látja el.

b) Logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve látja el.

c) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesztés-
hez, valamint a személyi állomány ellátásához szükséges
tárgyi eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan
mûködõ és gazdálkodó, az ingatlan fenntartási és üzemel-
tetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve látja el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védel-
mi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri
jegyzékkel rendelkezõ HM szervezet.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv a honvédelemért felelõs mi-
niszter irányítása alatt álló központi hivatal, amely a fel-
adatait a HM közigazgatási államtitkár szakmai irányítása
alatt végzi.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv alaptevékenységét és közfel-
adatait a következõ jogszabályok határozzák meg:

– a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény;

– 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;

– a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítá-
sa feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet;

– a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésé-
nek irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM rendelet.

A költségvetési szerv ellátja a jogszabályokban feladat-
és hatáskörébe utalt következõ feladatokat:

– a honvédelmi tárcát érintõ védelmi igazgatási felada-
tok koordinálását;

– honvédelmi igazgatás központi döntés-elõkészítõ és
végrehajtás-koordináló szakmai szerveként a honvédelmi
igazgatási feladatokat;

– a fegyveres összeütközésekkel összefüggõ polgári vé-
delmi feladatokra történõ felkészítés tervezésében, szerve-
zésében és végrehajtásában való közremûködést;

– a honvédelemért felelõs miniszter jogkörében a me-
gyei, fõvárosi védelmi bizottság honvédelmi feladatai fe-
letti felügyelet gyakorlását, a Kormány által meghatáro-

zott rendben és az általa kijelölt szerveknél a honvédelmi
feladatok végrehajtásának ellenõrzését;

– a védelmi felkészítés éves feladattervének elõkészíté-
sével, a védelmi felkészítési feladatok végrehajtásához
szükséges költségvetési elõirányzatok elosztásával kap-
csolatos szakmai koordinációt;

– a Katasztrófavédelmi Koordinációs Bizottság szervei-
vel való együttmûködést a katasztrófák elleni védekezés
idõszakában a védekezésben érintett központi, területi és
helyi államigazgatási szervek, valamint a honvédelemben
közremûködõ más szervek vezetõivel való kapcsolattar-
tást, az információk elemzését, a tárcán belül szükséges
koordinációt, a fõvárosi és megyei védelmi bizottságok
hatáskörébe utalt döntések elõkészítésében és végrehajtá-
sában való közremûködést;

– a gazdaságfelkészítés békeidõszaki egyszeri és folya-
matos ráfordításainak költségvetési tervezésével kapcso-
latos feladatokat;

– másodfokú hatóságként a gazdasági és anyagi szolgál-
tatási kötelezettséggel összefüggõ kártalanítási eljárás so-
rán felmerült fellebbezések elbírálását.

12. A költségvetési szerv alaptevékenységei az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem);
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény hatálya alá tartozó kormánytisztviselõk
állnak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és a HM közigazgatási államtitkár
útján jóváhagyás céljából felterjeszt a honvédelmi minisz-
ter részére.

17. Jelen Alapító Okirat 2012. június 1-jén lép hatályba,
és ezzel egyidejûleg a Honvédelmi Minisztérium Védelmi
Hivatal alapításáról szóló 13/2009. (VI. 5.) HM határozat,
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valamint a költségvetési szerv alapításáról szóló HM hatá-
rozat módosításáról szóló 20/2001. (HK 4.) HM határozat
rendelkezései, a költségvetési szerv alapító okiratának
módosításáról szóló 68/2001. (HK 1/2002.) HM határozat
rendelkezései, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hiva-
tal alapító okiratának módosításáról szóló 86/2005.
(HK 11.), 81/2006. (HK 17/I.), 17/2008. (HK 5.) és
12/2009. (VI. 5.) HM határozat rendelkezései, továbbá a
2009. május 19-én kelt módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. május 31.

Nyt. szám: 772–7/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal alapító okirata

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján
– figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) be-
kezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehaj-
tásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, to-
vábbá a honvédelmi szervezetek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal alapító okira-
tát a következõk szerint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. áp-
rilis 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1994. november 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Mi-
nisztérium Hatósági Hivatal.

Rövidített megnevezése: HM HH
Angol nyelvû megnevezése: Ministry of Defence Office

of Authorities.
Névmódosulás: Honvédelmi Minisztérium Központi

Ellenõrzési és Hatósági Hivatal (2010. december 31-ig).

3. A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest
XIII., Lehel út 35–37.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok
székhelye:

– HM Költségvetési Ellenõrzési Hivatal, 1135 Budapest
XIII., Lehel út 35–37.;

– HM Munkabiztonsági és Építésügyi Hatósági Hivatal,
1135 Budapest XIII., Lehel út 35–37.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

a) Pénzügyi-gazdasági feladatait a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó,
a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végre-
hajtására kijelölt költségvetési szerve látja el.

b) Logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve látja el.

c) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesztés-
hez, valamint a személyi állomány ellátásához szükséges
tárgyi eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan
mûködõ és gazdálkodó, az ingatlan fenntartási és üzemel-
tetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve látja el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842210 Védel-
mi feladatok központi igazgatása és szabályozása szakága-
zatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri
jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi minisz-
ter közvetlen alárendeltségében, a HM jogi és igazgatási
ügyekért felelõs helyettes államtitkár közvetlen irányítása
alatt végzi.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv alaptevékenységét és közfel-
adatait a következõ jogszabályok határozzák meg:

– a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerû-
sítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény;

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;

– a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény;
– a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. tör-

vény;
– az információs önrendelkezési jogról és az informá-

ciószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
– az országos településrendezési és építési követelmé-

nyekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet;
– a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési

program és a területrendezési terv tartalmi követelményei-
rõl, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet;
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– a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet;

– a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet;

– a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremû-
ködõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint egyes szakha-
tósági közremûködések megszüntetésérõl és módosításá-
ról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet;

– az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi
hatósági ellenõrzésrõl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet;

– a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a
területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról
szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet;

– az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat-
ról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásá-
ról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kije-
lölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet;

– a fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasá-
gi szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló 328/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet;

– a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és
katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002.
(III. 21.) Korm. rendelet;

– az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelölé-
sérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet;

– az építési beruházások megvalósításához szükséges
eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a
közremûködõ hatóságok kijelölésérõl szóló 194/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet;

– a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei-
rõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet;

– a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcso-
latos építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 195/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet;

– a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes
szervek kijelölésérõl szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet;

– az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;

– a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos ható-
sági eljárás rendjérõl szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren-
delet;

– a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetek-
rõl, a tûzvédelmi bíróságról és a tûzvédelemmel foglalko-
zók kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011.
(XII. 7.) Korm. rendelet;

– az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortar-
talmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenysé-
gekrõl szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet;

– a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól
történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007.
(XII. 19.) Korm. rendelet;

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

– a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti ve-
szélyt jelentõ rendellenességek és a balesetek bejelentésé-
rõl, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011.
(X. 20.) HM rendelet.

A költségvetési szerv ellátja a jogszabályokban feladat-
és hatáskörébe utalt következõ feladatokat:

– területrendezési, területfejlesztési, valamint település-
rendezési feladatokat;

– elsõfokú honvédelmi szakhatósági feladatokat;
– elsõfokú építésügyi hatósági és szakhatósági feladato-

kat;
– elsõfokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat;
– elsõfokú munkabiztonsági hatósági és szakhatósági

feladatokat;
– elsõfokú veszélyes katonai objektum felügyeleti ható-

sági feladatokat;
– elsõfokú tûzvédelmi hatósági és szakhatósági felada-

tokat;
– elsõfokú környezetkárosító-gáz felügyeleti hatósági

feladatokat;
– elsõfokú korkedvezmény-biztosítási járulék megfize-

tése alól történõ mentesítési eljárás lefolytatására kijelölt
hatósági feladatokat;

– elsõfokú munkaügyi hatósági feladatokat;
– a Magyar Honvédség adatvédelmének szakmai irányí-

tását és felügyeletét.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és sza-
bályozása.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: igazgató;
b) a igazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény hatálya alá tartozó kormánytisztviselõk
állnak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatályba lépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a költ-
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ségvetési szerv közvetlen irányítását végzõ minisztériumi
vezetõ részére.

17. Jelen Alapító Okirat 2012. június 1-jén lép hatályba,
és ezzel egyidejûleg a Honvédelmi Minisztérium Közpon-
ti Ellenõrzési és Hatósági Hivatal költségvetési szerv ala-
pításáról szóló 61/2005. (HK 9.) HM határozat, valamint a
Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenõrzési és Ható-
sági Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló
83/2006. (HK 17/I.), 96/2006. (HK 19.), 109/2006.
(HK 22.), 16/2008. (HK 5.) és 11/2009. (VI. 5.) HM hatá-
rozat rendelkezései, az egyes költségvetési szervek alapító
okiratának módosításáról szóló 58/2009. (IX. 18.) HM ha-
tározat HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal ala-
pító okiratának módosítására vonatkozó rendelkezései, a
25/2010. (XII. 3.) HM határozat HM Hatósági Hivatal ala-
pító okiratának módosítására vonatkozó rendelkezései, to-
vábbá a 2010. november 22-én kelt módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. május 31.

Nyt. szám: 772–5/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alapító okirata

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Honvédelmi
Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alapító
okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. ja-
nuár 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Mi-
nisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal.

Rövidített megnevezése: HM FHH
Angol nyelvû megnevezése: Armament and Quarter-

master Office of the Hungarian Ministry of Defence.
Névmódosulás: Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési

és Logisztikai Ügynökség (2010. december 31-ig).

3. A költségvetési szerv székhelye: 1135 Budapest
XIII., Lehel u. 35–37.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Telephelyei: 1125 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fa-

sor 20.
2381 Táborfalva, Tarcsay út 82.
1095 Budapest IX., Soroksári út 152.

4. A költségvetési szerv jogelõdjei és azok székhelye:
– HM Központi Logisztikai Hivatal Elõkészítõ Törzs,

1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.;
– HM Technológiai Hivatal, 1125 Budapest XII., Szilágyi

Erzsébet fasor 20.;
– HM Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal,

1101 Budapest X., Salgótarjáni út 18.;
– HM Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal,

1145 Budapest XIV., Jávor u. 9/A;
– MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Pa-

rancsnokság, 1101 Budapest X., Zách u. 4.
A költségvetési szerv ellátja 2011. január 1-jei hatállyal

átalakulás következtében jogelõddé vált HM Infrastruktu-
rális Ügynökség (1095 Budapest IX., Soroksári út 152.)
feladatait.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

a) Pénzügyi-gazdasági feladatait a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) önállóan mûködõ és gazdálkodó,
a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végre-
hajtására kijelölt költségvetési szerve látja el.

b) Logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kijelölt
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve látja
el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védel-
mi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri
jegyzékkel rendelkezõ szervezet.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi minisz-
ter közvetlen alárendeltségében, a HM védelemgazdasá-
gért felelõs helyettes államtitkár irányítása alatt végzi.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott
közfeladata:

a) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
36. §-ában, illetve a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jog-
szabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben,
valamint belsõ rendelkezésekben meghatározott feladatok
ellátása;
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b) a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény
alapján beszerzési tevékenység végzése;

c) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Be-
ruházási Programja keretében kiírásra kerülõ pályázato-
kon való részvételi jogosultság feltételeirõl, a jogosultság
megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljá-
ró szervezetrõl szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet
alapján a NATO NSIP program keretében a cégek pályá-
zata, valamint éves adatszolgáltatása vizsgálatának és mi-
nõsítésének szervezése és koordinálása, illetõleg a NATO
Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló
beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló
40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a NATO NSIP
keretében megvalósuló beszerzési tevékenység végzése;

d) a katonai minõségbiztosítási feladatok végrehajtásá-
ról szóló 10/2005. (IV. 14.) HM rendelet alapján minõség-
biztosítási tevékenység végzése, rendszertanúsítási eljárá-
sok lefolytatása.

12. A költségvetési szerv alaptevékenységei az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

749032 Minõségbiztosítási tevékenység;
749033 Rendszertanúsítás;
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsoló-

dó források igazgatása és szervezése;
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítség-

nyújtás;
842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési

együttmûködés keretében;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem);
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás;
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés;
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység

(kivéve ár- és belvíz esetén);
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
841215 Környezetvédelem és természetvédelem köz-

ponti igazgatása és szabályozása.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezési rendje:
a) a vezetõ megnevezése: fõigazgató;
b) a fõigazgatót a honvédelmi miniszter nevezi ki és

menti fel.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak áll-
nak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felsõ
határa 5% a módosított kiadási elõirányzatok arányában.

16. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Magyar
Államkincstár végzi.

17. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûkö-
dési rendjét a Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartal-
mazza. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a költség-
vetési szerv vezetõje készíti el, és jóváhagyás céljából fel-
terjeszti a költségvetési szerv közvetlen irányítását végzõ
minisztériumi vezetõ részére.

18. Jelen egységes szerkezetû Alapító Okirat 2012. jú-
nius 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Honvédelmi
Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
144-22/2011. számú, 2011. július 21-én kelt Alapító Ok-
iratának egységes szerkezetû szövege hatályát veszti.

Budapest, 2012. május 31.

Nyt. szám: 772–4/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
alapító okirata

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján
– figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) be-
kezdésében, a földmérési és térképészeti tevékenységrõl
szóló 1996. évi LXXVI. törvény 24. §-ában, az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a honvédelmi szer-
vezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjé-
tõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm.
rendeletben foglaltakra – a Magyar Honvédség Geoinfor-
mációs Szolgálat alapító okiratát a következõk szerint
adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
2007. január 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Geoinformációs Szolgálat.

Rövidített megnevezése: MH GEOSZ

3. A költségvetési szerv székhelye: 1024 Budapest II.,
Szilágyi Erzsébet fasor 7–9.

Postacíme: 1525 Budapest, Pf. 37.
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4. A költségvetési szerv jogelõdjei és azok székhelye:
– MH Térképész Szolgálat, Budapest II., Szilágyi Er-

zsébet fasor 7–9.;
– MH Meteorológiai Szolgálat, Budapest XIII., Lehel u.

33–35.;
– MH Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda,

Budapest XIII., Lehel u. 33–35.;
A költségvetési szerv 2012. június 1-jei hatállyal ellátja

az átalakulás következtében jogelõddé vált HM Térképé-
szeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság
(Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor 7–9.) egyes feladatait.

5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait az MH
önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli
feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségve-
tési szerve látja el.

b) Egyes logisztikai gazdálkodási feladatait az MH kije-
lölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve
látja el.

c) Ingatlanfenntartáshoz, -üzemeltetéshez és -fejlesztés-
hez, valamint a személyi állomány ellátásához szükséges
tárgyi eszköz- és anyagellátási feladatait az MH önállóan
mûködõ és gazdálkodó, az ingatlan fenntartási és üzemel-
tetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költ-
ségvetési szerve látja el.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842220 Védel-
mi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Ál-
lománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH ön-
álló állománytáblás szervezetek és szervek részére biztosí-
tott létszámkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar fõnökének
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv közfeladata:
a) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-

mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
36. §-ában, illetve a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jog-
szabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben,
valamint belsõ rendelkezésekben meghatározott feladatok
ellátása.

b) A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény alapján a védelmi célokat szol-
gáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatok-

ról, valamint a honvédelmi célú térképellátásról szóló
35/2000. (XII. 20.) HM rendeletben meghatározottak vég-
zése.

12. A költségvetési szerv alaptevékenységei az Állam-
háztartási Szakfeladatrend szerint:

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: szolgálatfõnök;
b) a szolgálatfõnököt a Honvéd Vezérkar fõnökének ja-

vaslatára a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

14. A költségvetési szervnél
a) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák
teljesítenek szolgálatot;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak áll-
nak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatályba lépését követõ
90 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a Hon-
véd Vezérkar fõnökének részére.

17. Jelen Alapító Okirat 2012. június 1-jén lép hatályba,
és ezzel egyidejûleg a Magyar Honvédség Geoinformációs
Szolgálat alapításáról szóló 122/2006. (HK 23.) HM hatá-
rozat, valamint a Magyar Honvédség Geoinformációs
Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló
175/2006. (HK 1/2007.), 13/2008. (HK 4.) és 23/2009.
(VI. 5.) HM határozat rendelkezései, az egyes költségveté-
si szervek alapító okiratának módosításáról szóló 14/2010.
(IX. 28.) HM határozat MH Geoinformációs Szolgálat ala-
pító okiratának módosítására vonatkozó rendelkezései, to-
vábbá a 2010. augusztus 30-án kelt módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2012. május 31.

Nyt. szám: 772–9/2012.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Fodor Lajos s. k.,

HM közigazgatási államtitkár
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
35/2012. (V. 31.) HM

u t a s í t á s a
a 2012. évi nyilvános altisztavatás elõkészítésérõl

és végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés g) pontja alapján a 2012. évi nyilvános al-
tisztavatás elõkészítésérõl és végrehajtásáról a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzet-
biztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), vala-
mint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire (a továbbiakban együttesen: honvédelmi
szervezetek) terjed ki.

(2) Felkérem a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Zrínyi Non-
profit Kft.) ügyvezetõjét, hogy gondoskodjon a 10. §-ban
meghatározott feladatok végrehajtásáról.

2. §

A tanulmányaikat 2012 júniusában eredményesen befe-
jezõk nyilvános avatására 2012. július 7-én 10 órai kezdet-
tel Budapesten, a Szent György téren kerül sor.

3. §

(1) Az altisztavatás elõkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok megszervezésére, összehangolására
és irányítására Munkacsoportot (a továbbiakban: MCS)
hozok létre, amelynek mûködése 2012. július 31-ig tart.

(2) Az altisztavatás elõkészítése és végrehajtása a hon-
védelmi szervezetek együttes feladata. Az altisztavatás
elõkészítéséért és végrehajtásáért az MCS vezetõje a fe-
lelõs.

(3) Az altisztavatás vezénylõ parancsnokát a Honvéd
Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) jelöli ki.

4. §

Az MCS elkészíti a 2012. évi altisztavatás levezetési
tervét, a logisztikai biztosítás tervét, az erõforrás biztosítá-
si tervét, a katasztrófavédelmi tervét, azon belül az egész-
ségügyi és közegészségügyi biztosítás tervét, a híradó biz-
tosítási tervet és a meteorológiai biztosítási tervet.

5. §

A honvédelmi szervezetek egyrészrõl a feladatra, más-
részrõl a 2012. évi jóváhagyott költségvetésük terhére biz-
tosítják a 2012. évi nyilvános altisztavatás elõkészítése és
végrehajtása érdekében szükséges költségvetési fedezetet.
A végrehajtás érdekében pótelõirányzatok biztosítását en-
gedélyezem. A honvédelmi szervezetek kiadásai önálló
címrendkódon kerülnek elkülönítésre.

2. A Munkacsoport

6. §

Az MCS vezetõje a Honvéd Vezérkar Kiképzési Cso-
portfõnökség (a továbbiakban: HVK KIKCSF) csoportfõ-
nöke.

7. §

(1) Az MCS tagjai:
1. a HM Sajtóiroda (a továbbiakban: HM SI) sajtófõnök

által kijelölt személy;
2. a HM Katonai Hagyományõrzõ és Hadisírgondozó

Osztály (a továbbiakban: HM KHHO) osztályvezetõje ál-
tal kijelölt személy;

3. a HVK Vezérkari Iroda (a továbbiakban: HVK VKI)
irodavezetõje által kijelölt személy;

4. a HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK SZCSF) csoportfõnöke által kijelölt személy;

5. a HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK LOGCSF) csoportfõnöke által kijelölt személy;

6. a HVK KIKCSF csoportfõnöke által kijelölt személy;
7. a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továb-

biakban: HM KPH) fõigazgatója által kijelölt személy;
8. a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továb-

biakban: HM FHH) fõigazgatója által kijelölt személy;
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9. a HM Protokoll Rekreációs és Kulturális Fõigazgató-
ság (a továbbiakban: HM PRKF) fõigazgatója által kijelölt
személy;

10. az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a további-
akban: MH ÖHP) parancsnok által kijelölt személy;

11. az MH Vezetési és Doktrinális Központ (a további-
akban MH VDK) parancsnoka által kijelölt személy;

12. az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD)
parancsnoka által kijelölt személy;

13. az MH Honvédkórház parancsnoka által kijelölt sze-
mély;

14. az MH Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat
(a továbbiakban: MH KJSZ) honvéd-tisztiorvosa;

15. az MH Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA)
parancsnoka által kijelölt személy;

16. az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola
(a továbbiakban: MH KPTSZI) igazgatója által kijelölt
személy;

17. az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban:
MH GEOSZ) szolgálatfõnöke által kijelölt személy;

18. a KNBSZ fõigazgatója által kijelölt személy.
(2) Az MCS munkájában felkérés alapján, állandó meg-

hívottként vesz részt a Zrínyi Nonprofit Kft. ügyvezetõje
által kijelölt személy.

8. §

(1) Az MCS vezetõje az elvégzendõ feladatok pontosí-
tása és összehangolása érdekében értekezleteket tart, ame-
lyen a 7. §-ban felsorolt személyek vesznek részt.

(2) Az MCS vezetõje a honvédelmi szervezetek felé a
szolgálati út figyelembevételével intézkedhet.

3. Az altisztavatás végrehajtásában résztvevõ
honvédelmi szervezetek feladatai

9. §

(1) A KNBSZ feladatai:
a) a társ biztonsági szolgálatokkal és az Országos Rend-

õr-fõkapitánysággal közösen saját terv alapján biztosítja a
rendezvény zavartalan lebonyolítását;

b) együttmûködik a Terrorelhárító Központtal és az Or-
szágos Rendõr-fõkapitánysággal a rendezvény zavartalan
végrehajtása érdekében.

(2) A HM SI feladatai:
a) a sajtónyilvánossági terv elkészítése, amely a Leve-

zetési Tervbe kerül bedolgozásra;
b) a rendezvény médianyilvánosságának megtervezése,

melynek során együttmûködik a Zrínyi Nonprofit Kft.-vel,
az MH AA és az MH KPTSZI állományával;

c) az ünnepség eseményeinek fényképen és videofelvé-
telen történõ megörökítésének biztosítása együttmûködve
a Zrínyi Nonprofit Kft.-vel;

d) a sajtó munkatársai munkavégzésének biztosítása, fi-
gyelemmel az avatással összefüggõ katonai, alaki tevékeny-
ség zavartalan lebonyolítására.

(3) A HM PRKF feladatai:
a) az elnökség tagjai meghívásának, részvételük vissza-

igazolásának megszervezése;
b) a honvédelmi szervezetektõl beérkezett meghí-

vó-igények összesítése, az igényelt meghívók biztosítása;
c) a protokoll lista összeállítása együttmûködésben a

HVK VKI-val, a HM KHHO-val az MH AA-val, az MH
KPTSZI-vel és a Miniszteri Titkársággal;

d) a protokoll szektorba meghívandó személyek névso-
rának pontosítása;

e) a Sándor Palotában található VIP fogadó helyszíné-
nek és büféellátásának, valamint a honvédelmi miniszteri
köszöntõ és az avatási ünnepséget követõ, az Országos
Széchenyi könyvtárban rendezendõ állófogadás helyszí-
nének és feltételeinek biztosítása. A VIP fogadó helyszí-
nének elõkészítése, és biztosítása során együttmûködik a
Köztársasági Elnöki Hivatal Honvédelmi Fõosztály fõosz-
tályvezetõje által kijelölt állománnyal;

f) a meghívók legyártatása együttmûködve a Zrínyi
Nonprofit Kft.-vel, az, MH KPTSZI-vel és az MH GE-
OSZ-szal;

g) meghívók kézbesítése.
(4) A HM KPH feladatai:
a) a rendezvény pénzügyi elszámolásának biztosítása a

HVK LOGCSF-fel együttmûködve;
b) az elõkészítés és végrehajtás kapcsán felmerülõ ki-

adások elkülönítése érdekében önálló címrendkód létreho-
zása;

c) a rendezvény költségvetési tervének elkészítése a
HVK LOGCSF-fel együttmûködésben.

(5) A HM FHH feladatai:
a) az altisztavatás infrastrukturális, elhelyezési feladatai

költségvetési fedezetének biztosítása közbeszerzési eljárá-
sok lefolytatása, a szerzõdések megkötésének és a költsé-
gek elszámolásának lebonyolítása;

b) területfoglalással, parkoltatással, a Budavári Sikló
közlekedésének korlátozásával kapcsolatos feladatok vég-
zése, valamint a szükséges szerzõdések megkötése;

c) a rendezvény helyszínén a szõnyegezés végrehajtása;
d) a tér berendezéséhez szükséges munkaerõ biztosítása;
e) a hangosításhoz szükséges elektromos áram biztosí-

tása;
f) a tér berendezéséhez szükséges dobogók, pulpitus

karbantartásának és helyszínre szállításának koordinálása;
g) az elõírt mobil illemhelyek kihelyezésének megren-

delése;
h) avatási helyszín takarításáról való gondoskodás, és a

hulladék elszállításának biztosítása.
(6) A HM KHHO feladatai:
a) 1+4 fõ korhû egyenruhába öltözött hagyományõrzõ

biztosítása a rendezvényre;
b) a meghívandók névjegyzékébe való bedolgozás a

HM PRKF-fel együttmûködve.
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10. §

A Zrínyi Nonprofit Kft. feladatai:
a) az ünnepség eseményeinek fényképen, illetve video-

felvételen történõ megörökítésének biztosítása együttmû-
ködve a HM SI-vel;

b) az avatási újság és a meghívók kreatív tervének, vala-
mint nyomdai verziójának elkészítése együttmûködve a
HM PRKF-fel, az MH KPTSZI-vel és az MH GE-
OSZ-szal;

c) a rendezvény megjelentetése a katonai sajtóban.

11. §

(1) A HVK VKI feladata a protokoll lista összeállítása
együttmûködésben a HM PRKF-fel, a HM KHHO-val, az
MH AA-val, az MH KPTSZI-vel és a Miniszteri Titkár-
sággal.

(2) A HVK SZCSF feladatai:
a) az avatandó állomány létszámának összesítése és az

állományba vételi parancsok elkészítése;
b) dísztõr biztosítása 1 fõ kiválóan végzett részére;
c) a személyügyi elõadás megtartása az avatandó állo-

mány részére.
(3) A HVK LOGCSF feladatai:
a) az altisztavatás rendezvény erõforrás-biztosítási terv és

logisztikai-biztosítási terv összeállítása 2012. május 30-ig;
b) a logisztikai feladatok biztosításának koordinálása.
(4) A HVK KIKCSF feladatai:
a) az altisztavatás rendezvény tervezésével, elõkészítésé-

vel és végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálása;
b) a tervezõi értekezletek és a helyszíni szemrevételezés

feladatainak megszervezése és végrehajtása.

12. §

(1) Az MH VDK feladatai:
a) a rendezvény Katasztrófavédelmi Tervének elkészí-

tése;
b) a rendezvény katasztrófavédelmi biztosításának ko-

ordinálása;
c) a rendezvényt követõen megszervezi és végrehajtja a

tapasztalat-feldolgozással kapcsolatos feladatokat.
(2) Az MH TD feladatai:
a) az altisztavatás katonai ünnepség szerinti végrehajtá-

sának biztosítása;
b) a rendezvény elõtt a Honvéd Palotaõrség váltásának

megszervezése;
c) kiképzõ állomány biztosítása az avatásra történõ fel-

készüléshez;
d) az avatási ünnepségre, a fõpróbára és a gyakorlásokra

1+10 fõ történelmi zászlóvivõ biztosítása;
e) az ünnepség katonazenei szakmai végrehajtásának

koordinálása;

f) a rendezvény hangosításának, a hangosítás eszközei-
nek és kezelõ személyzetének biztosítása;

g) a rendezvény katonai rendészeti biztosítása, az ava-
tandó állomány szállítása idején a gépjármû oszlop részére
katonai rendész felvezetés biztosítása;

h) szállítási feladatokban való részvétel együttmûködve
az MH AA-val;

i) a rendezvény híradó biztosítása, együttmûködve az
MH AA-val és az MH VDK-val;

j) a rendezvény híradó biztosítási tervének elkészítése az MH
VDK által készített Katasztrófavédelmi Terv mellékleteként.

(3) Az MH Honvédkórház feladatai:
a) az altisztavatáson résztvevõ személyek egészségügyi

ellátásának biztosítása, együttmûködve az MH AA szakál-
lományával;

b) biztosítja a rendezvény kórházi hátterét, továbbá az
egészségügyi járõrszolgálatot;

c) biztosítja a VIP vendégek helyszíni, valamint az eset-
legesen felmerülõ kórházi egészségügyi ellátását;

d) a rendezvény egészségügyi biztosítási tervének jóvá-
hagyása az MH VDK által készített Katasztrófavédelmi
Terv mellékleteként.

(4) Az MH AA feladatai, együttmûködésben az MH
KPTSZI-vel:

a) elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti az ünnepség Le-
vezetési Tervét;

b) a rendezvény Egészségügyi Biztosítási Tervének el-
készítése és jóváhagyásra felterjesztése az MH Honvéd-
kórház parancsnoka részére;

c) javaslatot tesz a HVKF részére a rendezvény vezény-
lõ parancsnokának és tartalék vezénylõ parancsnokának
személyére vonatkozóan;

d) biztosítja 1 fõ kiválóan végzett részére a dísztõr do-
bozát és a hozzá tartozó dekrétet;

e) kijelöli és felkészíti az eskü elõmondót és a tartalék
eskü elõmondót;

f) a rendezvény zenei kiszolgálása, együttmûködve az
MH TD hangosításért felelõs állományával;

g) biztosítja a kordonszolgálatot együttmûködve az MH
TD katonai rendész állományával;

h) az avatott állomány által aláírt eskü bekötése;
i) az avatandó állomány ruházati igényeinek megadása

az MH ÖHP részére;
j) az avatandó állomány avatási és a nappali tagozat ré-

szére alapfelszerelési öltözettel való ellátása, együttmû-
ködve az MH TD-vel és az MH ÖHP-val;

k) a meghívandók listájába történõ bedolgozás a HM
PRKF-fel együttmûködve;

l) együttmûködik a HM SI-vel az interjúalanyok felké-
szítése, és a rendezvénnyel kapcsolatos adatszolgáltatás
vonatkozásában;

m) együttmûködik az avatási újság elõkészítésében a
Zrínyi Nonprofit Kft.-vel;

n) az avatandó állomány felkészítése az ünnepségre,
együttmûködve az MH TD által biztosított kiképzõ állo-
mánnyal;
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o) szállítási feladatok szervezése és végrehajtása az MH
TD-vel együttmûködve.

(5) Az MH GEOSZ feladatai:
a) a meteorológiai tájékoztatás elõkészítése és megszer-

vezése a begyakorlásokra, a fõpróbára és a rendezvény
idejére;

b) elkészíti a rendezvény meteorológiai biztosítási tervét;
c) az avatási újság és a meghívók nyomdai kivitelezésé-

nek szakmai felügyelete és koordinálása.
(6) Az MH KJSZ feladatai:
a) az altisztavatás közegészségügyi-járványügyi bizto-

sítása;
b) a rendezvény helyszínén a közegészségügyi-járvány-

ügyi szabályozók teljesülésének hatósági ellenõrzése;
c) együttmûködés a Budapest Fõváros Kormányhivata-

la I., II., és III. kerületi Népegészségügyi Intézetével;
d) a rendezvény közegészségügyi biztosítási tervének

jóváhagyása az MH VDK által készített Katasztrófavédel-
mi Terv mellékleteként.

(7) Az MH ÖHP feladatai:
a) az avatandó állomány hadi- (gyakorló-) ruházattal

való ellátásának biztosítása, melyet az MH AA alapfelsze-
relési utalványfüzet terhére biztosít;

b) együttmûködve az MH TD-vel, az MH AA-val és az
MH KPTSZI-vel az avatást megelõzõ ruházati szemle ko-
ordinálása.

4. Az altisztavatás elõkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos fõbb feladatok, határidõk

13. §

(1) A közremûködõ honvédelmi szervezetek az utasítás
hatálybalépését követõ 10 napon belül megküldik a HVK
LOGCSF felelõsségi körébe tartozó erõforrás-biztosítási
tervet és a logisztikai-biztosítási tervet a HVK LOGCSF
részére.

(2) A honvédelmi szervezetek meghívó-igényeiket a
HM PRKF felé az utasítás hatályba lépését követõ 10. na-
pig küldik meg.

(3) A (köz)beszerzési megbízásokat az arra jogosultak a
honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárásrendjérõl
szóló 71/2011. (VI. 30.) HM utasításban, illetve a hatályos
jogszabályokban megállapított határidõk figyelembe véte-
lével készítik el és küldik meg a HM FHH részére.

(4) A végrehajtáshoz szükséges tervek elkészítésének és
a fõbb feladatok végrehajtásának határidõi:

a) Levezetési Terv elkészítése: 2012. május 30-ig;
b) Erõforrás biztosítási terv összeállítása: 2012. május

30-ig;
c) Logisztikai biztosítási terv összeállítása: 2012. május

30-ig;

d) Katasztrófavédelmi Terv és annak mellékleteként a
híradó, az egészségügyi és közegészségügyi, valamint a
meteorológiai biztosítási terv elkészítése: 2012. május
30-ig;

e) Meghívandó személyek listájának elkészítése: 2012.
május 30-ig;

f) Meghívók legyártatása: 2012. június 10-ig;
g) Meghívók kézbesítése: 2012. június 22-ig;
h) Felkészülés: 2012. július 2-tõl;
i) Avatási ruhaszemle: 2012. július 4-én 10:00 óra;
j) Helyszíni fõpróba: 2012. július 6-án 10:00 óra;
k) Altisztavatás: 2012. július 7-én 10:00 órai kezdettel;
l) Az avatást követõ állófogadás: 2012. július 7-én

10:50-tõl.

5. Öltözet a fõpróbán és az altisztavatáson

14. §

(1) A fõpróbára az öltözetet a Magyar Honvédség Öl-
tözködési Szabályzata (a továbbiakban: Ált/25.) szerint az
MCS vezetõje határozza meg.

(2) A felsorakozó avatandó állomány öltözete 2000M
hadi (gyakorló) öltözet az Ált/25. 45. A) pont 3. változat
szerint nyári gyakorló sapkával, amely skarlátpiros szak-
mai sállal és fehér kesztyûvel egészül ki.

(3) Az altisztavatáson résztvevõ meghívott katona állo-
mány öltözete 2000M hadi (gyakorló) öltözet az Ált/25.
A) pont 3. változat szerint nyári gyakorló sapkával, amely
a 45. pont v) alpontja szerint viselt szakmai sállal egészül
ki. Csapadékos idõjárás esetén a 3. változat esõkabáttal
egészül ki.

(4) A biztosítási, kordonszolgálat és kiszolgálási felada-
tokba bevont állomány öltözete, az MH TD díszelgõ állo-
mányának és a katonazenekar állományának öltözete
2000M hadi (gyakorló) öltözet az Ált/25. 45. A) pont
3. változat szerint nyári gyakorló sapkával, amely szakmai
sállal és fehér kesztyûvel egészül ki. Csapadékos idõjárás
esetén a 3. változat esõkabáttal egészül ki.

6. Záró rendelkezések

15. §

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

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
36/2012. (V. 31.) HM

u t a s í t á s a
a honvéd altisztképzés szervezeti integrációjának

egyes feladatairól

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

utasítást

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.

2. §

(1) Az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola
(a továbbiakban: MH KPTSZI) 2012. július 31-ei hatállyal
mint önálló hadrendi elem megszûnik és beolvad az MH
Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA) szervezetébe.

(2) A honvéd altisztképzés szervezeti integrációja során
kiemelt figyelmet kell fordítani az MH AA részére megha-
tározott oktatási és kiképzési feladatok ellátásához szüksé-
ges optimális létszám megállapítására.

3. §

(1) A szervezési tevékenység:
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követõ nap;
b) befejezése: 2012. október 31.
(2) Az új szervezeti rend szerinti szakképzési tanév kez-

dõnapja: 2012. szeptember 3.

2. A honvéd altisztképzés szervezeti integrációjával
összefüggõ feladatok irányítása

4. §

(1) A honvéd altisztképzés szervezeti integrációjának
irányításáért a HM és a honvédelmi miniszter közvetlen

alárendeltségébe tartozó szervezetek tekintetében a HM
közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT), az
MH katonai szervezetei tekintetében a Honvéd Vezérkar
fõnöke (a továbbiakban: HVKF) felelõs.

(2) A HM KÁT irányítja:
a) az MH AA alapító okirata módosításának és az MH

KPTSZI megszüntetõ okirata elõkészítését;
b) a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tar-

tozó szervezetek tekintetében a végrehajtás folyamatában
szükséges honvédelmi miniszteri döntések elõkészítését;

c) a szervezeti integráció végrehajtásával összefüggõ
normatív szabályozók elõkészítését.

(3) A HVKF irányítja:
a) az MH AA állománytáblája módosításának elõkészí-

tését;
b) a katonai szervezetek tekintetében a végrehajtás fo-

lyamatában szükséges honvédelmi miniszteri döntések
elõkészítését.

(4) A HVKF a honvéd altisztképzés szervezeti integrá-
ciója keretében – a HM Humánpolitikai Fõosztály szakmai
állásfoglalásával – elõkészített javaslatait a HM KÁT útján
terjeszti fel a honvédelmi miniszter részére.

(5) A honvéd altisztképzés feltételrendszerének biztosí-
tásával és az MH AA ezzel összefüggõ feladatainak szak-
mai felügyeletét – a HVKF döntése alapján – a Honvéd
Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség csoportfõnöke
látja el.

3. Mûködési alapokmányok elõkészítése

5. §

(1) Az MH AA alapító okiratának módosítását és az MH
KPTSZI megszüntetõ okiratát – az érintett MH katonai
szervezet parancsnokának javaslata alapján – a HM Terve-
zési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM
TKF) készíti elõ az alábbi határidõk betartásával:

a) az alapító okirat módosítására, illetve a megszüntetõ
okiratra vonatkozó javaslatok kidolgozása és a HM TKF
részére történõ megküldése az utasítás hatálybalépését kö-
vetõ 5. napig;

b) a tervezet véleményeztetése, pontosítása, felterjesztése
jóváhagyásra az utasítás hatálybalépését követõ 15. napig;

c) a kincstári nyilvántartás pontosításának kezdeménye-
zése az alapító okirat jóváhagyását követõ 8 napon belül.

(2) Az MH AA és az MH KPTSZI kincstári nyilvántar-
tásának pontosításához szükséges okmányokat a HM TKF
készíti elõ, és az MH AA alapító okirata módosításának jó-
váhagyását követõen a Magyar Államkincstár részére ha-
ladéktalanul megküldi.

(3) Az MH AA kincstári nyilvántartásának pontosításá-
hoz, és az MH KPTSZI nyilvántartásból való törlésének
kezdeményezéséhez szükséges okmányokat a HM TKF
készíti elõ, és az azokra vonatkozó okirat honvédelmi mi-
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niszteri aláírását követõen a Magyar Államkincstár részére
haladéktalanul megküldi.

(4) Az MH AA az alapító okiratában meghatározott ha-
táridõig kidolgozza és a HVKF részére jóváhagyásra fel-
terjeszti a szervezeti és mûködési szabályzatának módosí-
tását.

6. §

(1) Az MH AA állománytáblája módosítását a HVKF
döntése alapján – a munkaköri jegyzékekrõl és az állo-
mánytáblákról szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás
szerint – a Honvéd Vezérkar Haderõtervezési Csoportfõ-
nökség (a továbbiakban: HVK HTCSF) készíti elõ az aláb-
bi határidõk betartásával:

a) a szervezet állománytáblájára vonatkozó javaslat
összeállítása és megküldése a HVK HTCSF részére ezen
utasítás hatálybalépését követõ második napig;

b) a tervezet egyeztetése és véglegesítése, jóváhagyásra
történõ elõkészítése ezen utasítás hatálybalépését követõ
ötödik napig;

c) az okmány jóváhagyása és kiadása 2012. július 1-jéig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti okmány hatálybalépésének

idõpontja 2012. augusztus 1-ig.

4. Integrációs feladatok

7. §

(1) Az MH AA feladatrendszere kiegészül az MH
KPTSZI oktatási tevékenységet ellátó szervezeti egységei-
nek feladataival.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat az MH AA
alaptevékenység keretében látja el.

(3) Az MH AA részére meghatározott feladatok ellátásá-
hoz szükséges létszám az MH AA meglévõ létszámából és
az átvett feladatokat ellátó oktató állományból tölthetõ fel.

5. Záró rendelkezések

8. §

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

(2) Az ezen utasítás hatálya alá tartozó szervezetek ezen
utasításban meghatározottakhoz kapcsolódó szakfelada-
tait a HM KÁT és a HVKF együttes intézkedésben szabá-
lyozza. Az együttes intézkedés tervezetét a HM tervezési
és koordinációs fõosztályvezetõ ezen utasítás hatálybalé-
pését követõ tizedik munkanapig készíti elõ.

(3) Ezen utasításban meghatározott feladatokkal össz-
hangban – az MH AA parancsnokának javaslatai alapján –
az illetékes szakmai szervek és szervezetek vezetõi gon-

doskodnak a költségvetési gazdálkodásra, valamint az ah-
hoz kapcsolódó egyéb szakfeladatokra vonatkozó szabá-
lyozók felülvizsgálatáról. A szükséges módosítások elõké-
szítését olyan számvetéssel tervezik, hogy azok a végre-
hajtással párhuzamosan hatályba léphessenek.

(4) A honvéd altisztképzés szervezeti integrációjával
kapcsolatosan szükségessé váló normatív szabályozókat,
illetve azok módosításait az azok kidolgozásáért felelõs
HM szervek készítik elõ, és küldik meg a HM Jogi Fõosz-
tály részére. Az új mûködési rendre történõ áttérést úgy
kell ütemezni, hogy az biztosítsa az új szervezeti struktúrá-
ban az MH AA által mûködtetett iskolai rendszerû, vala-
mint az iskolarendszeren kívüli – a felnõttképzésrõl szóló
törvény alapján folyó – szakmai képzéshez kapcsolódó
költségvetési, illetve gazdálkodási feladatok zökkenõ-
mentes végrehajtását.

(5) A HVKF intézkedik a honvéd altisztképzés ezen
utasítás szerinti integrált szervezeti rendszerének felépíté-
sérõl, létszámának meghatározásáról.

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

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
37/2012. (V. 31.) HM

u t a s í t á s a
a Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei

feladatkörének módosításával összefüggõ feladatokról

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

utasítást

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), továbbá a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) Honvédkórházra terjed ki.

2. §

(1) A feladatrendszer módosítása az érintett szervezetek
struktúrájának korrekciójával kerül végrehajtásra.
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(2) A feladatrendszer módosítása során kiemelt figyel-
met kell fordítani a feladatok végrehajtásához szükséges
optimális humán erõforrás létszámának meghatározására.

3. §

(1) A szervezési tevékenység:
a) kezdete: 2012. június 1.;
b) befejezése: 2012. december 30.
(2) Az érintett szervezetek feladatrendszerének módosí-

tása és azok új szervezeti rend szerinti mûködésének kez-
dõnapja 2012. július 2.

2. A feladatrendszer módosításának irányítása

4. §

(1) A HM egyes szervezeti elemei feladatkörének mó-
dosításával összefüggõ feladatok tárca szintû elõkészítésé-
ért a közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM
KÁT), az MH Honvédkórház tekintetében a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) felelõs.

(2) A HM egyes szervezeti elemei feladatkörének mó-
dosításával összefüggõ feladatok irányításáért a HM KÁT
alárendeltségébe tartozó HM szervek tekintetében a HM
KÁT, az MH Honvédkórház és a HVKF alárendeltségébe
tartozó HM szervek tekintetében a HVKF felelõs.

(3) A HM KÁT irányítja:
a) a HM munkaköri jegyzéke módosításának elõkészítését;
b) ezen utasítás végrehajtásával összefüggõ, a végrehaj-

tás folyamatában szükséges honvédelmi miniszteri dönté-
sek, illetve normatív szabályozók elõkészítését.

(4) A HVKF irányítja:
a) az MH Honvédkórház állománytáblája módosításának

elõkészítését;
b) az MH Honvédkórház tekintetében a végrehajtás fo-

lyamatában szükséges honvédelmi miniszteri döntések
elõkészítését.

(5) A HVKF az MH Honvédkórház egyes szervezeti
elemei feladatköre módosításának keretében elõkészített
javaslatait a HM KÁT útján terjeszti fel a honvédelmi mi-
niszter részére.

3. Létszámkeretek

5. §

(1) A HM egyes szervezeti elemei feladatkörének mó-
dosításával a szervezeti struktúrát úgy kell megtervezni és
kialakítani, hogy a HM létszáma legfeljebb 522 fõ legyen.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkereten
belül a kabinetfõnök közvetlen irányítása alá tartozó sze-
mélyi állomány együttes létszáma legfeljebb 40 fõ. A par-
lamenti államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó szemé-
lyi állomány együttes létszáma legfeljebb 17 fõ. A HM

KÁT közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány
együttes létszáma legfeljebb 108 fõ. A jogi és igazgatási
ügyekért felelõs helyettes államtitkár közvetlen irányítása
alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb
53 fõ. A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó sze-
mélyi állomány együttes létszáma legfeljebb 54 fõ. A vé-
delemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár közvetlen
irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma
legfeljebb 36 fõ. A Honvéd Vezérkar (a továbbiakban:
HVK) együttes létszáma legfeljebb 213 fõ.

(3) A (2) bekezdésben engedélyezett létszámokat a ka-
binetfõnökkel, a parlamenti államtitkárral, a HM KÁT-tal,
a helyettes államtitkárokkal és a HVKF-fel együtt kell ér-
teni.

(4) A honvédelmi minisztert a (2) bekezdésben megha-
tározott létszámadatokon felül kell érteni.

4. Mûködési alapokmányok elõkészítése

6. §

(1) Az MH Honvédkórház alapító okiratának szükség
szerinti módosítását – az MH Honvédkórház parancsnoká-
nak (MH egészségügyi szolgálatfõnökének) javaslata
alapján – a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM TKF) készíti elõ az alábbi határidõk be-
tartásával:

a) az alapító okirat módosítására vonatkozó javaslat ki-
dolgozása és a HM TKF részére történõ megküldése az
utasítás hatálybalépését követõ második napig;

b) a tervezetek véleményeztetése, pontosítása, felter-
jesztése jóváhagyásra az utasítás hatálybalépését követõ
tizedik napig;

c) a kincstári nyilvántartás pontosításának kezdeménye-
zése az okiratok jóváhagyását követõ 8 napon belül.

(2) Az MH Honvédkórház kincstári nyilvántartása pon-
tosításának kezdeményezéséhez szükséges okmányokat a
HM TKF készíti elõ, és az azokra vonatkozó okirat honvé-
delmi miniszteri aláírását követõen a Magyar Államkincs-
tár részére haladéktalanul megküldi.

(3) Az MH Honvédkórház parancsnoka (MH egészség-
ügyi szolgálatfõnöke) az MH Honvédkórház alapító okira-
tában meghatározott határidõig kidolgozza és jóváhagyás-
ra felterjeszti szervezeti és mûködési szabályzatának mó-
dosítását.

7. §

(1) A HM munkaköri jegyzékének módosítását a mun-
kaköri jegyzékekrõl és az állománytáblákról szóló
138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás szerinti eljárásrend-
ben a HM TKF készíti elõ az alábbi határidõk betartásával:

a) a munkaköri jegyzékre vonatkozó javaslat összeállítá-
sa és megküldése a HM TKF részére az utasítás hatálybalé-
pését követõ második napig;
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b) a tervezet egyeztetése és véglegesítése, elõkészítése
jóváhagyásra az utasítás hatálybalépését követõ negyedik
napig;

c) az okmány jóváhagyása az utasítás hatálybalépését
követõ ötödik napig;

d) a jóváhagyott okmány kiadása 2012. május 31-ig.
(2) Az MH Honvédkórház állománytáblájának módosí-

tását – a munkaköri jegyzékekrõl és az állománytáblákról
szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás szerinti eljárás-
rendben, az érintett szervezet vezetõjével együttmûködés-
ben – a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség készíti elõ
az alábbi határidõk betartásával:

a) a tervezet elõkészítése, egyeztetése és felterjesztése
jóváhagyásra az utasítás hatálybalépését követõ ötödik
napig;

b) a jóváhagyott okmány kiadása 2012. május 31-ig.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti okmányok hatályba-

lépésének idõpontja 2012. július 1.

5. A feladatrendszer módosításával összefüggõ feladatok

8. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium, valamint az irányítása
alá tartozó egyes szervezetek szervezeti és létszám-raciona-
lizálásának feladatairól szóló 103/2011. (IX. 23.) HM uta-
sítás 10. §-ának végrehajtása érdekében a HM Jogi Fõosz-
tály, valamint a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosz-
tály létszáma módosul.

(2) A HVK Logisztikai Csoportfõnökség létszáma
csökken, feladatrendszerébõl kikerülnek a HVK egészség-
ügyi feladatai és az azokat ellátó Egészségügyi Osztály,
melyek átadásra kerülnek az MH Honvédkórház részére.
Feladatrendszere kiegészül az MH logisztikai ellátásával
kapcsolatos feladatokkal.

(3) Az MH Honvédkórház – rendszeresített létszámá-
nak változása nélkül – átveszi a HVK egészségügyi felada-
tait és az azokat ellátó Egészségügyi Osztályt. Az MH
Honvédkórház az osztály feladatrendszerének átvételét
követõen gyakorolja annak feladatrendszerébõl adódó
polgári jogi jogosultságokat és az azzal összefüggõ kötele-
zettségeket, valamint biztosítja a HVKF nevében a honvéd
egészségügyi tevékenység MH Honvédkórház parancsno-
kán (MH egészségügyi szolgálatfõnökén) keresztül törté-
nõ irányítását.

6. Záró rendelkezések

9. §

(1) Az érintett szervezetek ezen utasításban meghatá-
rozottakhoz kapcsolódó szakfeladatait a HM KÁT és a
HVKF együttes intézkedésben szabályozza. Az együttes
intézkedés tervezetét a HM TKF fõosztályvezetõ ezen uta-

sítás hatálybalépését követõ 8 munkanapon belül készíti
elõ.

(2) A HVKF az MH Honvédkórház részletes feladatai-
nak szabályozására ezen utasítás hatályba lépését követõ
8 munkanapon belül intézkedik.

(3) Ezen utasításban meghatározott feladatokkal össz-
hangban az illetékes szakmai szervek és szervezetek veze-
tõi gondoskodnak a honvéd egészségügyi tevékenységre,
illetve a honvédelmi miniszter másodfokú hatósági és
szakhatósági jogkörével összefüggõ feladatokra vonatko-
zó szabályozók felülvizsgálatáról. A szükséges módosítá-
sok elõkészítését az illetékes szakmai szervek és szerveze-
tek olyan számvetéssel tervezik, hogy azok ezen utasítás
végrehajtásával párhuzamosan hatályba léphessenek.

10. §

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

(2) Ezen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a Hon-
védelmi Minisztérium, valamint az irányítása alá tartozó
egyes szervezetek szervezeti és létszám-racionalizálá-
sának feladatairól szóló 103/2011. (IX. 23.) HM utasítás
5. §-a hatályát veszti.

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

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
38/2012. (VI. 8.) HM

u t a s í t á s a
az Egységes Európai Égbolt létrehozásával

összefüggõ feladatokról

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

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Ka-

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 877



tonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban:
KNBSZ), továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire terjed ki.

(2) Az utasítás Magyarország katonai légiforgalmának
az Egységes Európai Égbolt keretében történõ szervezésé-
re, valamint olyan tervezési feladatok kidolgozására vo-
natkozik, amelyek biztosítják az Egységes Európai Égbolt
technológiai pillérét képezõ SESAR-program (a továb-
biakban: Program) katonai érintettségû feladatainak meg-
valósítását.

2. §

A Program megvalósítása érdekében a honvédelmi tár-
cát érintõen az alábbi fõbb feladatokat kell ellátni:

a) a Programmal kapcsolatos nemzeti és szövetségi vo-
natkozású honvédelmi feladatok, valamint az állami célú
légiközlekedéssel összefüggõ feladatok végrehajtása;

b) a Program légiforgalom-szervezési, jogi, mûveleti,
repülésbiztonsági, személyügyi és technikai vonatkozású
feladatainak elõkészítése a hazai és nemzetközi szabályo-
zóknak megfelelõen;

c) a katonai érdekek nemzetközi szintû koordinációja;
d) a NATO, az Európai Unió, az Európai Szervezet a

Légiközlekedés Biztonságáért (a továbbiakban: EURO-
CONTROL), valamint a SESAR JU Programmal kapcso-
latos ajánlásainak, szakanyagainak elemzése, és lehetõség
szerinti honosítása a hazai rendszerben;

e) folyamatos kapcsolattartás a Programban érintett ha-
zai és nemzetközi szervezetekkel;

f) a Program sikeres megvalósítása érdekében a polgári
és katonai felek közötti együttmûködés hatékonyságának
elõsegítése;

g) Magyarország katonai érdekeinek képviselete a
Program megvalósításában érintett nemzetközi szerveze-
tekben.

3. §

(1) A Program megvalósításának feladatait koordináló
tárcaközi munkacsoportokban a honvédelmi tárcát a HM
Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban:
HM TKF) képviseli.

(2) A Program megvalósításában érintett nemzetközi
szervezetekben a Programmal kapcsolatos nemzeti kato-
nai érdekek képviseletét a HM tervezési és koordinációs
fõosztályvezetõje, valamint az általa kijelölt személy, aka-
dályoztatásuk esetén a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továb-
biakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetek állományából kijelölt személy látja el.

4. §

(1) A 2. §-ban meghatározott feladatok, a 3. § szerinti
érdek-képviseleti tevékenység támogatása, valamint a

Programmal kapcsolatos kidolgozó munka és döntés-elõ-
készítés érdekében bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
kerül felállításra.

(2) A Bizottság:
a) vezetõje: a HM TKF fõosztályvezetõ;
b) vezetõ helyettese: a HVK Haderõtervezési Csoport-

fõnökség haderõtervezési csoportfõnök;
c) titkára: a HM TKF állományából kijelölt személy;
d) tagjai:
da) a HM TKF,
db) a HM Védelempolitikai Fõosztály,
dc) a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály,
dd) a HVK Vezérkari Iroda,
de) a HVK Személyzeti Csoportfõnökség,
df) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
dg) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség,
dh) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség,
di) a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal,
dj) az MH Geoinformációs Szolgálat,
dk) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság és érintett

alárendeltjei
állományából kijelölt személy, személyek, valamint aka-
dályoztatásuk esetén állásfoglalásra és nyilatkozattételre
jogosult képviselõjük.

(3) A Bizottság ülésein állandó meghívott a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, a KNBSZ, a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
képviselõje.

(4) A Bizottság az 5. § b) pontjában megjelölt Egységes
Európai Égbolt Helyi Bevezetésének Terve (a továbbiak-
ban: LSSIP jelentés) bedolgozási idõszakának kezdetén és
végén, valamint az aktuális feladatok függvényében ülése-
zik. Az ülésekrõl emlékeztetõ feljegyzést kell készíteni.

5. §

A Bizottság kiemelt szakmai feladatai:
a) a Programmal kapcsolatos feladatok tárcán belül ko-

ordinációja;
b) az egyes szakterületeket érintõen bedolgozás az

évente publikálásra kerülõ LSSIP jelentésbe;
c) a kialakított tárcaálláspont nemzeti és nemzetközi

szintû koordinációjának képviselete;
d) a 2. § d) pontjának megfelelõen javaslatok megfogal-

mazása és felterjesztése a Bizottság elnökének a honvédel-
mi tárcát érintõ, valamint elöljárói döntést igénylõ kérdé-
sekben;

e) a Programmal kapcsolatos NATO, Európai Unió,
EUROCONTROL, valamint a SESAR JU légiforga-
lom-szervezést érintõ fejlesztési stratégiák MH-n belül
történõ megvalósításának módozataira és ütemezésére
való javaslattétel;
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f) részvétel a Program nemzeti és nemzetközi szintû
szakmai kidolgozó munkájában.

6. §

(1) A 4. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti szerveze-
tek vezetõi a Bizottság tagjait az utasítás hatálybalépését
követõ 15 napon belül kijelölik, és a kijelölésrõl írásban
tájékoztatják a HM TKF fõosztályvezetõjét.

(2) A Bizottság az utasítás hatálybalépését követõ 30 na-
pon belül megtartja alakuló ülését.

(3) A Bizottság az alakuló ülést követõ 30 napon belül
elkészíti feladattervét. A feladatterv felülvizsgálata a Bi-
zottság által egyeztetett javaslatok alapján negyedévente
történik.

(4) A szakmai feladatok végrehajtására és a javaslatok
kidolgozására a Bizottság munkacsoportokat hozhat létre,
valamint munkájába bevonhatja az érintett szakterületek
tárcán belüli és tárcán kívüli szervezeteinek további
képviselõit.

(5) A Bizottság vezetõje félévente, június 30-i és de-
cember 31-i határidõvel, valamint a Program honvédelmi
tárcát érintõ különösen fontos eseményeivel kapcsolatban
jelentést terjeszt fel a honvédelmi miniszter és a HVKF ré-
szére.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
39/2012. (VI. 8.) HM

u t a s í t á s a
a honvédelmi szervezetek operatív belsõ kontrolljai

rendszerének kialakításáról, mûködtetésérõl
és fejlesztésérõl

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, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 61. és 69. §-aiban, a költségveté-
si szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésé-
rõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint
a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás

mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendeletben elõírtak végrehajtására a kö-
vetkezõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, mint
intézményre (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen
alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tartozó szerve-
zetekre, a parlamenti államtitkár által felügyelt szervezet-
re, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek) terjed ki.

2. §

(1) A belsõ kontrollrendszer olyan irányítási és ellenõr-
zési rendszer, amely lefedi a honvédelmi szervezet tevé-
kenységének teljes vertikumát és segítségével a honvédel-
mi szervezet vezetõje érvényesíti a feladatai ellátására
szolgáló elõirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való
szabályszerû, gazdaságos, hatékony és eredményes tevé-
kenység követelményeit, – a honvédelmi szervezet felada-
taira vonatkozó – pontos és naprakész információk rendel-
kezésre állását.

(2) A honvédelmi szervezet vezetõje a honvédelmi szer-
vezet tevékenységének folyamataira és sajátosságaira te-
kintettel kialakítja, mûködteti és fejleszti a belsõ kontroll-
rendszerét. A belsõ kontrollrendszer tartalmazza:

a) az operatív belsõ kontrollok rendszerét, magukban
foglalva a folyamatba épített, elõzetes, utólagos és vezetõi
ellenõrzéseket,

b) az operatív tevékenységtõl függetlenül mûködõ – kü-
lön szabályozás hatálya alá tartozó – belsõ ellenõrzést.

(3) A honvédelmi szervezet vezetõje kialakítja a költ-
ségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ el-
lenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 3. §-ában meghatározott alap-
pillérek operatív folyamatainak követelményeit intézmé-
nyi szinten leíró okmányrendszert.

(4) Az operatív belsõ kontrollok rendszere követelmé-
nyeinek leírását, kialakítását, mûködtetését és fejlesztését
a honvédelmi szervezet vezetõje a hatályban lévõ, vonat-
kozó jogszabályok, valamint a HM Gazdasági Tervezési
és Szabályozási Fõosztály (a továbbiakban: HM GTSZF)
által kidolgozott HM–MH Operatív Belsõ Kontrollok
Rendszere Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) sze-
rint hajtja végre.
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(5) Az operatív belsõ kontrollok rendszerével összefüg-
gõ fejezeti szintû koordinációs tevékenységet a HM
GTSZF végzi a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzata
alapján.

(6) A HM, mint intézmény operatív belsõ kontrolljai ki-
alakításának, mûködtetésének részletes szabályait, a hon-
védelemrõl 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. §
(2) bekezdés d) pontja alapján a közigazgatási államtitkár
(a továbbiakban: HM KÁT) szakutasítása határozza meg.

2. Operatív belsõ kontrollok rendszere
alapokmányai

3. §

(1) A 2. § (3) bekezdésben meghatározott okmányrend-
szer alapjaként a honvédelmi szervezet vezetõje elkészíti
az általános operatív belsõ kontroll szabályzatot, amely a
honvédelmi szervezet sajátosságait figyelembe véve, a
honvédelmi szervezetre vonatkozóan részletesen megha-
tározza az operatív belsõ kontrollok rendszere kialakításá-
val, mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos alapvetõ
követelményeket, felelõsséget és jogköröket, végrehajtási
szinteket.

(2) A honvédelmi szervezet vezetõje a Rendelet 6. §
(3) és (4) bekezdésében meghatározottakon túl, kockázat-
kezelési szabályzatot készít. A honvédelmi szervezet koc-
kázatkezelési szabályzatában kell rögzíteni a kockázatke-
zelés feladatait és eljárásrendjét, valamint el kell készíteni
a kockázat-nyilvántartást, amely az egyes tevékenységek
vonatkozásában a beazonosított kockázatokat tartalmazza.

3. Az okmányok rendszere

4. §

(1) Az operatív belsõ kontrollok rendszere felelõsségi
szintjeit oly módon kell meghatározni, hogy a rendszer és
okmányai kialakítása, mûködtetése és fejlesztése során a
szervezet teljes struktúrája és mûködési rendje lefedésre
kerüljön.

(2) A honvédelmi szervezetek operatív belsõ kontrolljai
rendszerét az alapító okiratukban meghatározott gazdálko-
dási jogosultságra figyelemmel a pénzügyi és számviteli,
az elhelyezési, az infrastrukturális, valamint a logisztikai
utaltsági rendnek megfelelõen, az ellátást biztosító illeté-
kes honvédelmi s szervezetekkel együttmûködve dolgoz-
zák ki.

(3) Az operatív belsõ kontrollok rendszere, valamint a
kapcsolódó okmányok pontosítását, aktualizálását a hon-
védelmi szervezet feladatainak változásával összefüggés-

ben esetenként, de évente legalább egy alkalommal, a 7. §
(1) bekezdésben meghatározott értékelési kötelezettség
végrehajtását megelõzõen, annak tartalmi alátámasztása-
ként felülvizsgálat keretében el kell végezni.

5. §

(1) Az ellátást biztosító honvédelmi szervezetek vezetõi
szervezetüket illetõen biztosítják az utalt honvédelmi szer-
vezetek operatív belsõ kontrolljai rendszere kidolgozásá-
ban ellenõrizhetõ, dokumentált módon történõ szakmai
együttmûködést, a kapcsolódó tevékenységek, kötelezõ
egyeztetések meghatározása, a kockázatok felmérése, ér-
tékelése és kezelése terén jelentkezõ feladatok, a kap-
csolódási pontok, a hatáskörök egyértelmû, összehangolt
szerepeltetése érdekében.

(2) A szervezeti elkülönülés okán jelentkezõ, az ellátói
jogosultságból, kötelezettségbõl fakadó folyamatok sza-
bályszerû végrehajtásáért az ellátó honvédelmi szervezet
vezetõje, az ellátott honvédelmi szervezet operatív belsõ
kontrolljai rendszerébe történõ beépítéséért az ellátott
honvédelmi szervezet vezetõje a felelõs.

(3) A tevékenységek mélységét, részletességét kizáró-
lag az ellátott honvédelmi szervezet kapcsolódó szakfel-
adataival összhangban kell meghatározni.

6. §

(1) Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-
biakban: MH ÖHP) válságkezelõ és béketámogató mûve-
letekben részt vevõ, jogi személyiséggel felruházott szer-
vezeti egységeiként létrehozott ideiglenes katonai szerve-
zetek (a továbbiakban: ideiglenes katonai szervezetek)
operatív belsõ kontrolljai rendszere megegyezik az MH
ÖHP – mint a megalakításukra kijelölt honvédelmi szerve-
zet – operatív belsõ kontrolljai rendszerével. Okmány-
rendszerének kialakításáért az MH ÖHP parancsnoka a
felelõs az ideiglenes katonai szervezet adatszolgáltatása
alapján.

(2) Az ideiglenes katonai szervezetek pénzügyi, ellátási
és gazdálkodási feladataik támogatására kijelölt együtt-
mûködõ honvédelmi szervek az 5. § (1) és (2) bekezdésben
meghatározottak szerint szolgáltatnak adatot az ideiglenes
katonai szervezetek megalakítására kijelölt honvédelmi
szervezet(ek) részére.

7. §

(1) A honvédelmi szervezet vezetõje a belsõ kontroll-
rendszer kialakítását, mûködését és minõségét az 1. mel-
lékletben szereplõ kérdéslista alapján értékeli, arról az
1. melléklet szerint nyilatkozik és a nyilatkozatot a szolgá-
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lati út betartásával tárgyévet követõ év március 31-ig felter-
jeszti a HM GTSZF útján a honvédelmi miniszter részére.

(2) Az 1. melléklet szerinti tartalommal és formában
kell végrehajtani az értékelési és nyilatkozattételi kötele-
zettséget a Rendelet 11. § (4) bekezdésében meghatározott
esetekben.

(3) A HM GTSZF által összeállított összefoglaló jelen-
tést a HM GTSZF felterjeszti a HM védelemgazdaságért
felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM
VGHÁT), a Honvéd Vezérkar fõnök és a HM KÁT útján a
honvédelmi miniszter részére jóváhagyásra a tárgyévet kö-
vetõ év április 15-ig.

(4) A pénzügyi és számviteli feladatok végrehajtására
kijelölt honvédelmi szervezet által ellátott honvédelmi
szervezet vezetõjének az 1. mellékletben meghatározott
nyilatkozata alátámasztásaként, az ellátó honvédelmi szer-
vezet részérõl – annak pénzügyi és számviteli ellátásáért
felelõs – a beszámoló aláírására jogosult illetékes gazdasá-
gi vezetõ nyilatkozik a honvédelmi szervezet vezetõje ré-
szére, az adott honvédelmi szervezetre vonatkozóan a
2. melléklet szerinti formában és tartalommal.

8. §

A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intéz-
ményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.)
HM utasítás 56. §-ában meghatározott, sajátosan gazdál-
kodó honvédelmi szervezetek az operatív belsõ kontrollja-
ik rendszerét – figyelemmel a szaktevékenységükre vonat-
kozó jogszabályi és egyéb normatív szabályozói elõírá-
sokra – jelen utasítás alapján, önállóan alakítják ki, mû-
ködtetik és fejlesztik, amelyhez szükség szerint igénybe
veszik a HM GTSZF szakmai közremûködését.

4. Az intézkedési tervvel kapcsolatos elõírások külsõ
ellenõrzés esetén

9. §

(1) Külsõ ellenõrzést a Rendelet 13. § (1) bekezdésében
meghatározott szervezetek hajtanak végre, amelynek ér-
telmében a fejezet ellenõrzési szervezetei közül a HM Bel-
sõ Ellenõrzési Fõosztály (a továbbiakban: HM BEF), vala-
mint átruházott hatáskörben az MH ÖHP Belsõ Ellenõrzé-
si Osztálya valósít meg külsõ ellenõrzéseket.

(2) A Rendelet 13. és 14. §-ai alapján az ellenõrzött, va-
lamint a javaslattal érintett honvédelmi szervezet vezetõje
a külsõ ellenõrzést végzõk részére a külön jogszabályban
vagy annak hiányában az ellenõrzõ szervezet által megha-
tározott módon és határidõre számol be az intézkedési
tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról.

10. §

(1) A honvédelmi szervezet vezetõje felelõs a külsõ el-
lenõrzések koordinációjáért és a javaslatokra hozott intéz-
kedések nyilvántartásáért a Kézikönyvben elõírt formában
és tartalommal.

(2) A honvédelmi szervezetek vezetõi a külsõ ellenõrzé-
sek alapján tett intézkedések helyzetérõl az (1) bekezdés-
ben meghatározott nyilvántartás alapján a tárgyévet köve-
tõ év január 31-ig beszámolnak a HM belsõ ellenõrzési ve-
zetõje útján a honvédelmi miniszternek. Az MH ÖHP bel-
sõ ellenõrzési egysége által végzett ellenõrzések alapján
tett intézkedések helyzetérõl az MH ÖHP szolgálati alá-
rendeltségébe tartozó honvédelmi szervezet vezetõje az
MH ÖHP parancsnokának az MH ÖHP belsõ ellenõrzési
vezetõje útján is beszámol.

(3) A (2) bekezdésben foglalt beszámoló tartalmazza a
tárgyévben határidõs intézkedések rövid leírását, a végre
nem hajtott intézkedések okát, továbbá önálló melléklet-
ként az (1) bekezdésben meghatározott a beszámoló alap-
ját képezõ nyilvántartást számba véve és szerepeltetve az
esetlegesen áthúzódó és a tárgyévet követõen határidõzött
feladatokat is. A beszámolóban összefoglalóan értékelni
kell az ellenõrzést követõen tett intézkedések realizálásá-
nak hatását a honvédelmi szervezet mûködésére.

5. Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ harmadik napon
lép hatályba.

(2) A HM GTSZF az államháztartásért felelõs miniszter
által közzétett módszertani útmutató közzétételét követõ
60 napon belül elkészíti a 2. § (4) bekezdés szerinti Kézi-
könyvet.

(3) A Kézikönyv hatálybalépésérõl és a HM Közgazda-
sági és Pénzügyi Hivatal által kiadott 12/327. nyt. számú
Operatív Belsõ Kontroll Kézikönyv hatályon kívül helye-
zésérõl HM VGHÁT szakutasítás rendelkezik.

(4) A honvédelmi szervezeteknek jelen utasítás rendel-
kezései alapján, a Kézikönyv hatálybalépését követõ
60 napon belül ki kell alakítaniuk, felül kell vizsgálniuk,
továbbá módosítaniuk kell az operatív belsõ kontrolljaik
rendszerét, okmányait, figyelembe véve az egyes adatszol-
gáltatási, beszámolási feladatok határidejét.

(5) Hatályát veszti a honvédelmi szervek operatív belsõ
kontrolljainak kialakításáról és mûködtetésérõl szóló
49/2011. (HK 6.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 39/2012. (VI. 8.) HM utasításhoz

A belsõ kontrollrendszer mûködtetésérõl szóló vezetõi nyilatkozat
és az azt alátámasztó kérdéslista

NYILATKOZAT

A) Alulírott ..............................................................................., a ........................................................... költségvetési
szerv vezetõje jogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az elõírásoknak megfelelõen ........................... évben az ál-
talam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belsõ kontroll rendszerek szabályszerû, gazdaságos, hatékony és
eredményes mûködésérõl.

Gondoskodtam:
– a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerû igénybevételérõl, az alapító ok-

iratban elõírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátásáról,
– a rendelkezésre álló elõirányzatoknak a célnak megfelelõ felhasználásáról,
– a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvé-

nyesítésérõl,
– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérõl, azok teljességérõl és hitelességérõl,
– a gazdálkodási lehetõségek és a kötelezettségek összhangjáról,
– az intézményi számviteli rendrõl.
Kijelentem, hogy
– a benyújtott beszámolók a jogszabályi elõírások szerint a valóságnak megfelelõen, átláthatóan, teljeskörûen és pon-

tosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
– olyan rendszert vezettem be, ami megfelelõ bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerûségére és szabályszerûségére

vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
– a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelõsségi körök meghatározása, mûködtetése, a vezetõk a szervezet

minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítõ eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják
hajtani a kitûzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrõl a vezetõi beszámoltatás rend-
szerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belsõ kontrollrendszerre vonatkozó elõírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet:
Kockázatkezelés:
Kontrolltevékenységek:
Információ és kommunikáció:
Monitoring:
A belsõ kontrolrendszer témakörben kötelezõen elõírt továbbképzésen való részvétel (a költségvetési szerv vezetõje

részérõl):
Az általam vezetett szervezetnél a belsõ kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetõje eleget tett a tárgyévre vonatkozó tovább-
képzési kötelezettségének a belsõ kontrollok témakörében: igen – nem

Kelt: ........................................................... P. H

............................................................
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ........................................................... P. H

............................................................
aláírás
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Kérdéslista a honvédelmi szerven belüli szervezeti egységek vezetõi számára
a Vezetõi Nyilatkozathoz

Kérdés Igen Nem Nem értelmezhetõ

Kontrollkörnyezet

1. Egyértelmûen meg van-e határozva (írásban rögzítve) a
felelõsségek és feladatkörök megosztása és elhatárolása vezetõi
szinten?

2. Létezik-e a kontrolleljárásokkal kapcsolatos részletes útmutató
a szervezeten belül?

3. Támogató-e az alkalmazottak magatartása a kontrolleljárások
alkalmazásában?
– igen, ha az eljárásokkal egyetértenek, elfogadják és
alkalmazzák õket;
– nem, ha az eljárásokkal nem értenek egyet, nem fogadják el,
azonban alkalmazzák õket

4. Van-e írásos formában, mindenki által ismert és betartandó
etikai normarendszer a szervezeten belül?

5. Ez az etikai normarendszer (vagy egyéb írásos anyag)
tartalmazza-e, hogy mi a nem elfogadható viselkedés és az milyen
szankciókat von maga után?

6. Rendelkeznek-e a vezetõk munkaköri leírással?

7. Mûködik-e a teljesítményértékelés rendszere?

8. Van-e humánpolitikai stratégia, amely magában foglalja
a képzések rendszerét?

9. Mûködik-e a vezetõi információs rendszer?

10. Mûködtet-e a szervezet vezetõje számviteli információs
rendszert?

11. Mûködtet-e a szervezet vezetõje humánpolitikai információs
rendszert?

12. Mûködtet-e a szervezet vezetõje nyomon követési
(monitoring) rendszert?

13. Mûködtet-e a szervezet vezetõje belsõ ellenõrzési rendszert?

14. A szervezet belsõ struktúrája képes hatékonyan elõsegíteni
a szervezeti célok teljesítését?

15. Megfelelõ-e a feladatok és felelõsségek meghatározása
az egyes szervezeti struktúrákban?

16. A beszámolási rendszerben azok a döntéshozók jutnak-e
az érdemi információkhoz, akik leginkább érintettek az adott
területen?

17. A vezetés együtt mûködik-e a felügyeleti szervekkel,
kölcsönösen segítik egymás munkáját?

Kockázatkezelés

18. Készült-e szabályzat, kézikönyv a szervezeten belüli
kockázatkezelésre?

19. Megjelenik-e a vezetõ felelõssége a szabályzatban?

20. Vannak-e világosan megfogalmazott szervezeti célok?

21. Kezeli-e a kockázatkezelési kézikönyv az Ön szakterületének
sajátosságait?
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Kérdés Igen Nem Nem értelmezhetõ

22. Mûködnek-e a kialakított eljárások?

23. Mûködik-e a külsõ feltételek változásainak monitoringja?

24. Mûködik-e a végrehajtás kontrollja?

25. Kockázatelemzés során meghatározzák az Ön szakterületének
fõ kockázati tényezõit?

26. A kockázatok jelentõségét, lehetséges hatásait becslik-e?

27. A kockázatos események bekövetkeztének valószínûségét
vizsgálják-e?

28. A kockázatokra adható válaszok típusait alkalmazzák-e
(áthárítás, elviselés, kezelés, megszüntetés)?

29. Mûködik-e a követõ intézkedések meghatározása?

30. Mûködik-e regisztrálás az intézkedésrõl, a végrehajtásról?

Kontrolltevékenység

31. Rendelkezésre áll(nak) ellenõrzési nyomvonal(ak) az Ön
szakterületén?

32. Van-e szabálytalanságkezelési rendszer (eljárásrend,
kézikönyv stb.) az Ön szakterületén?

33. Mûködik-e a szabálytalanságkezelési rendszer az Ön
szakterületén?

34. A munkatársak munkaköri leírásai aktualizáltak-e?

35. A felelõsségi körök (döntés, kiadmányozás) megfelelõen
elhatároltak?

36. Az egyes feladatok/feladatcsoportok végrehajtását
szabályozzák-e pontos utasítások, eljárásrendek?

37. A feladatok végrehajtása megfelel-e az
utasításokban/eljárásrendekben szereplõ leírásoknak?

38. A munkatársak nyilvántartásokhoz, (minõsített)
információkhoz való hozzáférése szabályozott?

39. A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendjére
készült belsõ utasítás, kézikönyv?

40. Ellenõrizte az Ön területét az elmúlt évben a belsõ ellenõrzés?

41. Ellenõrizte az Ön területét az elmúlt évben külsõ ellenõr?

42. Tettek megállapításokat, javaslatokat a belsõ, illetve külsõ
ellenõrök?

43. Ha igen, készült intézkedési terv a megállapításokra,
javaslatokra?

44. A jelentések megállapításai, javaslatai alapján történt
kiigazítás a belsõ kontrollok területén?

Információ és kommunikáció

45. Az információk megfelelõ idõben és formában jutnak el a
vezetõkhöz és folyamatban meghatározott alkalmazottakhoz?

46. A gazdasági események nyilvántartása naprakész?

47. Számítástechnikai rendszerek segítik a jelentéstételi
kötelezettség teljesítését?
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48. A belsõ (munkatársak egymás közötti) kommunikáció
szabályozott? (jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség szervezeti
egységek között; formai, tartalmi követelmények írásbeli
kommunikációra vonatkozóan)

49. A külsõ (külsõs partnerekkel bonyolított) kommunikáció
szabályozott? (bizalmas dokumentumok kezelésére, az egyes
kommunikációs eszközökhöz való hozzáférési jogra vonatkozó
szabályzatok; formai, tartalmi követelmények; külön
kommunikációs osztály)

50. Biztosítottak a megfelelõ információs eszközök a
kommunikációs feladatok teljesítése érdekében?

51. Biztosítottak a megfelelõ információs technológiák ahhoz,
hogy az információk nyilvántartása és közlése, megbízható és
folyamatos legyen?

Nyomon követés (monitoring)

52. Az Ön szakterületén létezik írásban rögzített (szabályzat,
folyamatábra, ellenõrzõ lista stb.) nyomon követési eljárás az
egyes tevékenységek, folyamatok elõrehaladására vonatkozóan?

53. Az Ön szakterületén létezik elõre meghatározott
indikátorokon alapuló értékelési tevékenység az egyes feladatok,
célok teljesítésére vonatkozóan?

2. melléklet a 39/2012. (VI. 8.) HM utasításhoz

NYILATKOZAT

A) Alulírott .................................................................., a .............................................................. honvédelmi szerv
gazdasági vezetõje az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a honvédelmi szervek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ sza-
bályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján gondoskodtam:

a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.)
HM utasítás 40. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségek maradéktalan végrehajtásáról.

Kelt, P. H.
............................................................

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt, P. H.
............................................................

aláírás
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A honvédelmi miniszter
40/2012. (VI. 15.) HM

u t a s í t á s a
a Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottságáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe, valamint közvetlen irányítása alá tartozó szer-
vezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: Hon-
védség) terjed ki.

2. §

(1) Döntés-elõkészítõ, véleményezõ és javaslattevõ jog-
körrel Drogprevenciós Bizottságot (a továbbiakban: Bi-
zottság) hozok létre.

(2) A Bizottság vezetõje az MH Honvédkórház parancs-
noka. A Bizottság vezetõjét távolléte vagy akadályozta-
tása esetén a Bizottság titkára helyettesíti.

(3) A Bizottság tagjai a következõ szervezetek állomá-
nyából – az állomány vezetõje által – kijelölt képviselõk:

a) HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály: 1 fõ,
b) HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal: 1 fõ,
c) Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Személy-

zeti Csoportfõnökség: 1 fõ,
d) HVK Logisztikai Csoportfõnökség: 1 fõ,
e) MH Támogató Dandár: 1 fõ,
f) MH Altiszti Akadémia: 1 fõ,
g) MH Honvédkórház: 6 fõ,
h) MH Összhaderõnemi Parancsnokság: 3 fõ.
(4) A Bizottság titkára a HM jogi és igazgatási ügyekért

felelõs helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek állományából kijelölt személy.

(5) A Bizottság ülésein állandó meghívott
a) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
b) a Legfõbb Ügyészség, továbbá
c) a hivatásos és szerzõdéses katonák, a kormánytisztvi-

selõk, a közalkalmazottak és a munkavállalók reprezenta-
tív érdekképviseleti szervezeteinek

képviselõje.
(6) A Bizottság ülésein eseti meghívottként vehet részt

– az elõterjesztõ javaslatára, a Bizottság vezetõjének dön-
tése alapján – a tárgyalt kérdéskör szakterületi felelõse,
szakértõ, illetve más szerv, szervezet képviselõje.

(7) Az állandó és eseti meghívottak a Bizottság ülésein
szakmai kérdésekben szakterületüket érintõen felszólal-
hatnak, indítványokat terjeszthetnek elõ, javaslatokat te-
hetnek, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek.

3. §

(1) A Bizottság a kábítószer-probléma visszaszorítá-
sáról szóló nemzeti stratégiai program végrehajtásával
kapcsolatos kormányzati feladatok alapján javaslatot dol-
goz ki:

a) a Honvédségen belül a „zéró tolerancia elvét” is biz-
tosító honvédségi drogprevenciós stratégiára,

b) a Honvédség személyi állománya kábítószerrel való
visszaélésének megakadályozására, a kábítószer-fogyasztó
magatartás kialakulásának megelõzésére, továbbá a kábító-
szer-fogyasztók – az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról, valamint a büntetõeljárásról
szóló törvényi rendelkezések szerinti – kiszûrésére,

c) az a) és b) pontokban meghatározott feladatok végre-
hajtása érdekében a honvédségi szervek, szervezetek mun-
kájának összehangolására,

d) az e célra rendelkezésre álló költségvetési források
elosztására és felhasználására, továbbá

e) az ágazat érdekeinek a Kábítószerügyi Koordinációs
Bizottságban történõ megjelenítésére, és hatékony érvé-
nyesítésük elõsegítésére.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott fel-
adatok ellátása során

a) kidolgozza a kábítószer-ellenes Honvédség-szintû
stratégia irányelveit,

b) javaslatot tesz a drogprevenciós rendszer – ezen belül
egy akkreditált objektív, kombinált-komplex szûrõvizsgá-
lati rendszer, valamint droginformációs hálózat – mûködé-
sének, illetve a mûködéshez szükséges szakemberek kép-
zésének szakmai követelményeire, az ezzel kapcsolatos
kutatásokra,

c) javaslatot tesz a drogprevenciós rendszer, különösen
a jóváhagyott stratégia végrehajtásához szükséges sze-
mélyi erõforrások és technikai eszközök mûködtetéséhez
szükséges költségvetésre,

d) ajánlásokat készít a kábítószer elleni küzdelemmel
összefüggõ jogalkotásban részt vevõ, illetve közremûködõ
szervezetek részére, véleményezi a kábítószer-fogyasztás-
sal kapcsolatos kormány-elõterjesztéseket,

e) kezdeményezi és összehangolja a kábítószer-fo-
gyasztás visszaszorítása érdekében szükséges egészség-
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fejlesztési programokat és folyamatosan ellenõrzi azok
megvalósulását.

(3) A (2) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott fel-
adatok végrehajtása során készített irányelveket és javas-
latokat a HM közigazgatási államtitkár és a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke együttes elõterjesztése alapján a honvédel-
mi miniszter hagyja jóvá.

(4) A (2) bekezdés a)–c) pontjaiban foglalt ügyekben a
Bizottságon kívüli más testület döntés-elõkészítõ tevé-
kenységet vagy véleményezési jogot kizárólag a honvé-
delmi miniszter kifejezett feladatszabása alapján gyako-
rolhat.

(5) A Bizottság tagjai a (2) bekezdésben meghatározott
feladatok végrehajtása érdekében jogosultak információt
bekérni a szakterületi felelõsöktõl.

4. §

(1) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy-
szer ülésezik.

(2) A Bizottság ülésének összehívásáról a tagok kezde-
ményezése alapján a Bizottság vezetõje dönt.

5. §

(1) A Bizottság mûködési rendjét – a honvédelmi mi-
niszter által jóváhagyott – ügyrend tartalmazza.

(2) A Bizottság ülésein a Bizottság vezetõje és tagjai
szavazati joggal rendelkeznek. A Bizottság a javaslatait
szótöbbséggel hozza.

(3) A Bizottság kapcsolatot tart a Belügyminisztérium,
az Emberi Erõforrások Minisztériuma, a Nemzetgazdasági
Minisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
um, a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság, az Országos
Egészségfejlesztési Intézet, a Kábítószer és Kábítószer-
függõség Európai Megfigyelõ Központ, az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint az Orszá-
gos Rendõr-fõkapitányság képviselõivel.

(4) A Bizottság képviselõje a regionális albizottságok
rendezvényein részt vesz, illetve a regionális albizottságok
vezetõjének felkérésére annak tevékenységében is részt
vehet.

6. §

A Bizottság vezetõjének, titkárának, tagjainak, illetve
az állandó és az eseti meghívottaknak a tevékenységükért
díjazás nem jár.

7. §

(1) A Bizottság az éves munkájáról készített beszámolót
a tárgyévet követõ január 31-ig a HM közigazgatási állam-
titkár és a Honvéd Vezérkar fõnöke együttes elõterjeszté-
sével a honvédelmi miniszter részére jóváhagyás végett
felterjeszti.

(2) A Bizottság mûködésére vonatkozó közérdekû, mi-
nõsített adatot nem tartalmazó adatok vonatkozásában biz-
tosítani kell a Honvédség társadalmi kapcsolatainak sajtó-
nyilvánosságát, a hiteles, pontos tájékoztatást, kiemelten
törekedve a társadalmi elismertség javítására az írott és
elektronikus médium útján.

8. §

(1) A Bizottság tevékenységét az egyes részfeladatok
végrehajtásában regionális albizottságok segítik.

(2) A Bizottság keretében Operatív Csoport mûködik.
(3) Az Operatív Csoport vezetõje az MH Honvédkórház

Egészségügyi Hatósági és Haderõvédelmi Igazgatóság
igazgatója.

(4) Az Operatív Csoport tagjaira, mûködésére vonat-
kozó szabályokat a Bizottság ügyrendje tartalmazza.

9. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott szervek,
szervezetek vezetõi jelen utasítás hatálybalépését követõ
öt napon belül kijelölik a Bizottságba delegált képviselõi-
ket, és errõl tájékoztatják az MH Honvédkórház parancs-
nokát.

(3) Hatályát veszti a Magyar Honvédség Drogpreven-
ciós Bizottságról szóló 67/2005. (HK 14.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
41/2012. (VI. 25.) HM

u t a s í t á s a
az országos légiriasztási rendszerrel kapcsolatos

egyes honvédelmi feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
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szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés g) pontja, 2. § (5) bekezdés a) pontjának
ak) alpontja, és 72. § a) és b) pontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), és a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) azon katonai szervezeteire terjed ki, amelyek az
országos légiriasztási rendszerrel kapcsolatos feladatok
végrehajtásában érintettek.

2. §

Az ország területének légvédelmi készenléti erõkkel
történõ oltalmazásáért felelõs szervként az MH Összhade-
rõnemi Parancsnokságot jelölöm ki.

3. §

A légiriasztási rendszer kialakításával és fenntartásával
kapcsolatos feladatok vonatkozásában a kormányzati és
nem kormányzati szervezetekkel történõ kapcsolattartásra
és koordinálásra a HM Védelmi Hivatalt jelölöm ki.

4. §

A Honvéd Vezérkar fõnöke az utasítás hatálybalépését
követõ 15 napon belül intézkedik a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben
bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 72. § b) pontja szerinti
összeköttetés létesítésével és fenntartásával kapcsolatos
feladatok végrehajtásának elõkészítésérõl.

5. §

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

(2) Hatályát veszti a váratlan légitámadás esetén a légi-
riasztás rendszerérõl szóló 186/2007. (VII. 18.) Korm. ren-
delet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 124/2007.
(HK 21.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
42/2012. (VI. 25.) HM

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

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

utasítást

adom ki:

1. §

Hatályát veszti
a) a hadkötelezettséggel és a honvédelmi kötelezettsé-

get teljesítõk érdekvédelmével összefüggõ szabályokról
szóló 6/1977. HM utasítás, valamint az utasítással hatályba
léptetett Ált/41 cikkszámú szolgálati könyv;

b) a zászlós, tiszthelyettes, tisztes, honvéd (határõr) há-
borús katonai szolgálatának szabályairól és a nyilvántartás
rendjérõl szóló 21/1983. HM utasítás, valamint az utasítás-
sal hatályba léptetett Ált/80 cikkszámú szolgálati könyv.

2. §

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

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

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

M/3/2012. (HK 9.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség szervezetei

készenléte fenntartásának és fokozásának
pénzügyi és számviteli biztosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

32/2012. (HK 9.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a katonai térképészeti képességek integrációjának
egyes feladataival összefüggõ feladatok

végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá 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 6. §
(1) bekezdés a) pontja, illetve 11. § p) pontja alapján a ka-
tonai térképészeti képességek integrációjának egyes fel-
adatairól szóló 33/2012. (V. 8.) HM utasítás 8. § (1) bekez-
désében meghatározott szakmai feladatok átvételérõl, és a
feladatok ellátásához szükséges személyi állomány, vala-
mint ingó vagyonelemek át-, illetve használatba vételérõl
a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) végrehajtásban érintett
katonai szervezeteire terjed ki.

2. Az érintett szervezetek a katonai térképészeti képes-
ségek integrációjának egyes feladatairól szóló 33/2012.
(V. 8.) HM utasításban (a továbbiakban: HM utasítás)

meghatározott feladataik határidõre történõ végrehajtása
érdekében a jelen intézkedésben szabályozott szakmai kö-
vetelmények alapján végzik tevékenységüket.

3. Az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban:
MH GEOSZ) szolgálatfõnöke az állományra vonatkozó
döntését a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses ál-
lományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV.
törvény (a továbbiakban: Hjt.), a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a végrehajtásukra
kiadott rendelkezések elõírásai szerint hozza meg.

2. A személyügyi munkával kapcsolatos
általános rendelkezések

4. A szervezési idõszakban az MH GEOSZ szolgálatfõ-
nöke kiemelt figyelmet fordít a személyi állomány minõségi
mutatóinak megõrzésére, lehetõség szerinti javítására.

5. Az MH GEOSZ szolgálatfõnöke és az MH GEOSZ
személyügyi szerve minden idõszakban pontos informáci-
óval rendelkezik a tervezett létszám-viszonyokról, állo-
mány-arányokról.

6. Az MH GEOSZ személyügyi szerve a jóváhagyott ál-
lománytábla alapján ütemtervet készít a személyi beszél-
getések lefolytatására, melyet megküld a Honvéd Vezér-
kar Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
SZCSF) részére. Az MH GEOSZ személyügyi szervének
vezetõje a tervezett szabadságok felülvizsgálatára, a szol-
gálati érdekbõl tartósan külföldön tartózkodó személyek
személyügyi eljárás idejére történõ hazarendelésére szük-
ség esetén javaslatot terjeszt elõ az MH GEOSZ szolgálat-
fõnöke részére.

7. A HM utasítás 8. § (4) bekezdésében meghatározott, a
HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiak-
ban: HM TKN Kft.) állományából az MH GEOSZ állomá-
nyába történõ átadásra vonatkozó személyügyi tevékeny-
ség szakmai felügyeletét a HVK SZCSF csoportfõnöke
látja el.

8. Az MH GEOSZ állományából kiválók felmentésének
kezdõnapja 2012. július 1-je, legkésõbb 2012. október 31.

3. A személyügyi eljárásra vonatozó
általános rendelkezések

9. A HM TKN Kft. átvételre tervezett személyi állomá-
nya, valamint a HM TKN Kft. Üzemi Tanácsa és a HM
TKN Kft-nél mûködõ szakszervezetek Mt. 86/B. § (2) be-
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kezdése szerinti kiértesítése jelen intézkedés hatálybalépé-
sét követõ 15 napon belül történik meg.

10. A HM utasítás 8. § (2) bekezdésében meghatározott,
az MH GEOSZ állományából átadásra tervezett szabály-
zatszerkesztõi állomány Kjt. 25/A. § alapján történõ kiér-
tesítése jelen intézkedés hatálybalépését követõ 15 napon
belül történik meg.

11. A HM TKN Kft-bõl közalkalmazotti jogviszonyba
átvételre tervezett állomány a 10. pontban meghatározott
kiértesítéssel egyidejûleg az Mt. 86/B. § (3) bekezdése
alapján írásban kézhez kapja a továbbfoglalkoztatásának
fõbb paramétereit tartalmazó munkáltatói ajánlatot.

12. A HM TKN Kft. jelenlegi munkavállalói jogvi-
szonyban lévõ és az MH GEOSZ állományába átkerülõ
(átadást vállaló) állománya az Mt. – meghatározott feladat
Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató számára történõ átadás-
ra vonatkozó – 86/B.–86/C. §-aiban meghatározottak sze-
rint az MH GEOSZ közalkalmazotti állományába kerül át.

13. Az MH GEOSZ jelenlegi közalkalmazotti jogvi-
szonyban lévõ és a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgál-
tató Nonprofit Közhasznú Kft.(a továbbiakban HM Zrí-
nyi Nkft.) állományába átkerülõ (átadást vállaló) állo-
mánya a Kjt. – meghatározott feladat Mt. hatálya alá tar-
tozó munkáltató számára történõ átadásra vonatkozó –
25/A–25/B. §-aiban meghatározottak szerint a HM Zrínyi
Nkft. munkavállalói állományába kerül át.

14. Az MH GEOSZ 12. és 13. pont hatálya alá tartozó
személyi állományával a személyi beszélgetések 2012. jú-
nius 15. és 2012. június 30. között kerülnek lefolytatásra,
és beosztásba helyezésükre az MH GEOSZ szolgálatfõnö-
ke 2012. augusztus 31-ig intézkedik.

4. A hivatásos és szerzõdéses állományra vonatkozó
rendelkezések

15. A HM utasítás 8. § (4) bekezdése alapján a HM TKN
Kft.-nél szolgálatot teljesítõ és az MH GEOSZ állományá-
ba átvételre tervezett hivatásos állományú katonákkal a
személyi beszélgetések 2012. június 15. és 2012. június
30. között kerülnek lefolytatásra.

16. A személyi beszélgetés során a hivatásos és szerzõ-
déses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, meg-
szüntetésérõl, tartalmáról, valamint az integrált személy-
ügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló
10/2002. (III. 5. ) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 118. §
(6) bekezdésében meghatározott bizottság, illetve a végre-
hajtásban érintett szervezet vezetõje biztosítja az érintett
által kért és az általa megjelölt érdekképviseleti szerv kép-
viselõjének jelenlétét. Errõl az érintett a személyi beszél-
getés kezdetén, jegyzõkönyvbe foglalva nyilatkozik.
A személyi beszélgetésrõl – a beszélgetés helyén és

idõpontjában a tartalmi és alaki követelményeknek megfe-
lelõ – részletes jegyzõkönyv készül.

17. Az MH rendelkezési állományába – az MH rendsze-
resített és költségvetési létszámát sem terhelõk állományá-
nak polgári szervnél szolgálatot teljesítõk csoportjába – tar-
tozó, a HM TKN Kft-hez vezényelt hivatásos jogviszony-
ban álló katonáknak az MH GEOSZ állományába történõ
áthelyezésével kapcsolatos személyügyi igazgatási eljárást
– az MH GEOSZ-nál lefolytatott személyi beszélgetést kö-
vetõen – a HVK SZCSF csoportfõnöke folytatja le.

18. A hivatásos katona állományból kinevezésre terve-
zettekre vonatkozó javaslat megtételére az elõmenetelre
vonatkozó jogszabályi elõírások betartása mellett az R.
109. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kerül
sor. A személyügyi eljárás anyagait 2012. július 31-ig az
MH GEOSZ személyügyi szerve a HVK SZCSF útján
megküldi a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF) részére.

19. Az MH GEOSZ állományába tartozó beosztásba
nem tervezett, illetve nem helyezhetõ katona állomány
személyügyi anyagát az elsõ körös személyi beszélgetést
követõ 30 napon belül a további szolgálati jogviszonyukra
vonatkozó második és harmadik körös személyi beszélge-
tések lefolytatása érdekében az MH GEOSZ személyügyi
szerve megküldi a HVK SZCSF részére.

20. A HM TKN Kft. állományából szerzõdéses állo-
mányba vételre tervezettek vonatkozásában az MH GEOSZ
személyügyi szerve a személyi beszélgetést követõ 15 na-
pon belül megindítja a személyügyi igazgatási eljárást.

5. A közalkalmazotti állományra vonatkozó
rendelkezések

21. A HM TKN Kft-bõl közalkalmazottként átvételre
tervezett személyi állomány 2012. szeptember 1-jei ha-
tállyal történõ átvétele az Mt. 86/B. és 86/C. §-ában meg-
határozott átadásra vonatkozó szabályok alapján történik.

22. Az MH GEOSZ állományából kiváló közalkalma-
zott tájékoztatást kap a Kjt. 30/A. §, 30/C. §-aiban biztosí-
tott lehetõségekrõl.

23. Az MH GEOSZ szolgálatfõnöke gondoskodik azon
munkakörök 2012. július 1-jei hatállyal történõ feltöltésé-
rõl, amelyek sem az MH GEOSZ, sem a HM TKN Kft. ál-
lományából nem tölthetõk fel. A pályázathoz kötött mun-
kakörök pályáztatására 2012. július 1-jétõl kerül sor.

6. A jogviszony megszûnésével kapcsolatos
általános rendelkezések

24. A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási
támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet
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(a továbbiakban: Lakásrendelet) 238. § (1) és (2) bekezdé-
sében meghatározottak szerint a lakhatás-támogatásban
részesített MH GEOSZ állományából kiváló állomány
jogviszonyának bármilyen jogcímen történõ megszûnésé-
rõl, valamint a jogviszony szünetelésérõl az MH GEOSZ
szolgálatfõnöke 15 napon belül értesíti a HM Fegyverzeti
és Hadbiztosi Hivatalt (a továbbiakban: HM FHH). Az ér-
tesítés személyenkénti bontásban tartalmazza a jogvi-
szony megszûnésének jogcímét, idõpontját és – a nyugál-
lományba helyezés kivételével – az új munkáltató megne-
vezését.

25. Az MH GEOSZ állományából kiváló állami kezes-
ségvállalásban részesült személy esetében az MH GEOSZ
szolgálatfõnöke – a Hjt. 126/A. § (7) bekezdése, illetve a
Kjt. 78/A. § (7) bekezdése alapján 8 napos határidõ betar-
tásával – értesíti az illetékes hitelintézetet.

26. Az MH rendelkezési állományába – az MH rendsze-
resített és költségvetési létszámát sem terhelõk állományá-
nak polgári szervnél szolgálatot teljesítõk csoportjába –
tartozó a HM TKN Kft-hez vezényelt hivatásos jogvi-
szonyban álló katona jogviszonyának bármilyen jogcímen
történõ megszûnése esetén a 24. és 25. pont szerinti felada-
tokat a HVK SZCSF csoportfõnöke végzi.

7. Civil munkaerõpiacra történõ
visszaillesztés feladatai

27. Az MH GEOSZ állományából kikerülõk civil mun-
kaerõpiacra történõ visszaillesztése a HVK SZCSF cso-
portfõnöke szakmai felügyeletével és koordinációjával ke-
rül végrehajtásra, együttmûködésben az MH GEOSZ szol-
gálatfõnökével, a területileg illetékes munkaügyi közpon-
tokkal és az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal.

28. A HVK SZCSF csoportfõnöke segíti az MH GE-
OSZ szolgálatfõnökét a feladatok szakszerû végrehajtásá-
ban, segítséget nyújt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
területileg illetékes szervezeteivel és az érintett képzésé-
ben résztvevõ szervezetekkel történõ kapcsolattartásban.

29. A személyi állomány pihentetésével és a szociális
gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002.
(V. 3.) HM rendelet 7. és 8. §-ában meghatározott támoga-
tások biztosításához szükséges források felhasználását a
HVK SZCSF csoportfõnöke felügyeli, illetve koordinálja.

8. A pénzügyi és számviteli biztosítás feladatai

30. Az MH GEOSZ szolgálatfõnöke:
a) kimutatást készít a szervezési változással kapcsolatos

elõirányzat 2012. évi pótigényeirõl, és azt 2012. május
31-ig megküldi a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal
(a továbbiakban: HM KPH) részére;

b) az MH GEOSZ állománytáblájában rendszeresített új
közalkalmazotti beosztásokhoz szükséges béralapot 2012.
július 15-ig igényli a HM KPH-tól;

c) a tervezett létszámleépítésrõl, valamint annak jogcí-
menkénti bontásban részletezett 2012. évi kiadásairól
adatszolgáltatást készít és 2012. július 15-ig megküldi a
HM KPH részére;

d) a házipénztár készpénzkészlet felsõ határának módo-
sítására vonatkozó igényét 2012. június 30-ig megküldi a
HM KPH fõigazgatója részére.

9. Logisztikai és elhelyezési feladatok

31. Az MH GEOSZ az integrációval érintett feladatok
ellátásához szükséges ingó vagyonelemek listáját a Hon-
véd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökséggel (a további-
akban: HVK LOGCSF) és a HM TKN Kft-vel együttmû-
ködve jelen intézkedés hatálybalépését követõ 15 napig
összeállítja.

32. Az MH GEOSZ az integrációval érintett feladatok
ellátásához szükséges ingó vagyonelemek átvételére és
használatba vételére vonatkozó megállapodás tervezetét a
HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztállyal
(a továbbiakban: HM HVF), a HM Igazgatási és Jogi Kép-
viseleti Fõosztállyal, a HVK LOGCSF-fel, HVK Híradó,
Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökséggel
(a továbbiakban: HVK HIICSF), a HM KPH-val és a HM
TKN Kft.-vel együttmûködve 2012. július 31-ig elõkészíti.

33. Az MH GEOSZ a vagyonelemeket – az ingó va-
gyonelemek átvételére és használatba vételére vonatkozó
megállapodás szerint – 2012. szeptember 1-jei hatállyal át-
veszi.

34. A vagyonelemek leltárral történõ átadása 2012.
szeptember 1-jei hatállyal történik meg.

35. A vagyonelemek átvételét követõen, az MH GEOSZ
az átvételt hitelt érdemlõen igazoló (mozgás) bizonylatok
egy eredeti (vagy hitelesített másolati) példányát a szakági
másodlagos nyilvántartások átvezetése érdekében közvet-
lenül feldolgozásra megküldi az MH Logisztikai Ellátó
Központ (a továbbiakban: MH LEK) részére.

36. Az MH GEOSZ 2012. október 1. és 31. között
egyezteti teljes szakági nyilvántartását az MH LEK-kel.

37. Az integráció eredményeképpen, szakági szükség-
letenként újonnan felmerülõ szakanyagok és eszközök
biztosítása érdekében, a hatályos normajegyzékek alapján
számvetett anyagigénylést az MH GEOSZ elkészíti és
2012. november 31-ig megküldi az MH Összhaderõnemi
Parancsnokság részére.

38. Az MH GEOSZ szolgálatfõnöke 2012. október 1-ig
intézkedik az át-, illetve használatba vett vagyonelemek
személyhez kötésérõl.
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39. Az MH GEOSZ a HM TKN Kft.-vel történõ ingat-
lan-használat megosztását 2012. június 15-ig a HM
FHH-val egyezteti.

10. Híradó, informatikai
és információvédelmi feladatok

40. Az MH GEOSZ az MH Támogató Dandárral (a to-
vábbiakban: MH TD) és a HM TKN Kft -vel együttmû-
ködve meghatározza és 2012. június 30-ig megküldi a hír-
adó, informatikai szolgáltatások (képességek) kiterjeszté-
sének alkalmazói igényét a HVK HIICSF részére.

41. A híradó, informatikai szolgáltatások (képességek)
kiterjesztésrõl a HVK HIICSF csoportfõnöke 2012. július
31-ig intézkedik.

11. Szervezési és deregulációs feladatok

42. Az MH GEOSZ a HM TKN Kft-vel kötendõ együtt-
mûködési megállapodást a HM Jogi Fõosztállyal (a továb-
biakban: HM JF), a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõ-
osztállyal, a HM HVF-fel, a HM KPH-val, a HM FHH-val
és a HVK LOGCSF-fel együttmûködve 2012. augusztus
15-ig elõkészíti.

43. Az MH GEOSZ szolgálatfõnöke 2012. július 16-ig a
HM JF-fel, a HM HVF-fel és a HM TKN Kft-vel együttmû-
ködve felülvizsgálja a nemzeti adatvagyon részét képezõ di-
gitális térképészeti adatbázisok használati jogosultságainak
megosztásával kapcsolatos normatív szabályozókat.

44. Az MH GEOSZ szolgálatfõnöke a honvédelmi célú,
valamint az állami térképészeti támogatási és ellátási fel-
adatokkal, továbbá a nemzeti adatvagyon részét képezõ di-
gitális térképészeti adatbázisok használati jogosultságai-
nak megosztásával kapcsolatosan szükségessé váló nor-
matív szabályozók kidolgozására, illetve azok módosítá-
sára vonatkozó javaslatait az azok kidolgozásáért felelõs
HM szervek részére 2012. július 31-ig megküldi.

45. Az MH GEOSZ szolgálatfõnöke a katonai térképé-
szeti szakmai feladatok területén 2012. augusztus 31-ig át-
tekinti a HM TKN Kft. Üzleti tervét, valamint ellenõrzi az
elvégzett feladatokat, szükség esetén kezdeményezi az el-
maradt feladatokra vonatkozó elszámoltatást, és 2012. szep-
tember 1-jei hatállyal átveszi a HM utasításban meghatáro-
zott és az azokkal összefüggõ folyamatban lévõ feladatokat.

46. Az MH GEOSZ 2012. augusztus 1-je után beérkezõ
szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok kéziratait
2012. szeptember 1-jei hatállyal szerkesztésre és nyomdai
legyártásra átadja a HM Zrínyi Nkft-nek.

47. Az MH GEOSZ szolgálatfõnöke az integrációs fel-
adatok végrehajtása során biztosítja a minõsített adat vé-

delmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény, továbbá a Nemze-
ti Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsí-
tett adat kezelésének rendjérõl szóló 90/2010. (III. 26.)
Korm. rendelet elõírásainak maradéktalan teljesülését.

48. Az MH GEOSZ szolgálatfõnöke intézkedik az új
szervezeti rend szerinti beosztásokhoz tartozó munkaköri
leírások 2012. július 31-ig történõ elkészítésére.

49. A minõsített adatok védelme érdekében az át-
adás-átvétel idõszakában az MH GEOSZ az ügyviteli
szakfeladatairól szóló külön szakintézkedésben elõírt
rendszabályoknak megfelelõen jár el.

50. Ügyviteli anyagok átadása az MH GEOSZ és a HM
TKN Kft. valamint a HM Zrínyi Nkft. ügyviteli szervei kö-
zötti átadás-átvétellel valósul meg. Az átadás-átvételhez
szükséges ügyviteli leltár végrehajtására és az ügyviteli
anyagok átadására 2012. szeptember 1-jei fordulónappal
kerül sor.

51. Az átvett feladatokkal kapcsolatban felmerülõ mun-
ka-, tûz- és környezetvédelmi szakfeladatok ellátásához
szükséges tervezési és felkészítési feladatok végrehajtásá-
ról, valamint a jogszabályoknak megfelelõ mûködés 2012.
szeptember 1-jei hatállyal történõ biztosításáról az MH
GEOSZ gondoskodik.

52. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba* és
2012. december 31-én hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2012. május 31.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
34/2012. (HK 9.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a nem fegyveres külszolgálatot teljesítõ
és külföldi tanulmányokat folytató személyi állomány

ellátására létrehozott Nemzeti Támogató Rendszer
racionalizálásából adódó feladatok végrehajtásáról

szóló 6/2012. (HK 3.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
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szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés a) pontja és 11. § p) pontja alapján – fi-
gyelemmel a Honvédelmi Minisztérium, valamint az irá-
nyítása alá tartozó egyes szervezetek szervezeti és lét-
szám-racionalizálásának feladatairól szóló 103/2011.
(IX. 23.) HM utasítás 16. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott célokra – a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdé-
ses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 2. § (32) bekezdés b), h) és k) pontja szerin-
ti, a nem fegyveres külszolgálatot teljesítõ és külföldi ta-
nulmányokat folytató személyi állomány ellátására létre-
hozott Nemzeti Támogató Rendszer racionalizálásából adó-
dó feladatok végrehajtásáról szóló 6/2012. (HK 3.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. A nem fegyveres külszolgálatot teljesítõ és külföldi
tanulmányokat folytató személyi állomány ellátására létre-
hozott Nemzeti Támogató Rendszer racionalizálásából
adódó feladatok végrehajtásáról szóló 6/2012. (HK 3.)
HM KÁT – HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban:
Int.) 2. g) pont ge) alpontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

(az MH ÖHP kidolgozza 2012. június 20-ig a jelenleg
még az MH által biztosított bútorzattal és felszerelési cik-
kekkel berendezett, bérelt bútorozatlan lakóingatlanok to-
vább biztosíthatóságát a következõ váltások folyamán ki-
települõ kiküldött részére, melynek során az alábbi feltéte-
leket kell figyelembe venni, valamint a kiküldöttnek írás-
ban elfogadnia:)

„ge) az idõközben használhatatlanná, vagy feleslegessé
váló berendezési tárgyakat a kiküldött köteles bejelenteni,
az illetékes logisztikai szerv felé, majd a selejtezésig, ille-
tõleg az elszállításig tárolni a részére biztosított bérelt la-
kóingatlanban;”

2. Az Int. 2. pontja a következõ m) ponttal egészül ki:
(A HM Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban: HM

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

„m) a külföldön jelenleg még rendeltetésszerûen tovább
használható honvédségi bútorzat és egyéb berendezési
cikk gazdaságos felhasználása érdekében a kiküldött ré-
szére bútorozatlan lakóingatlan bérlése is lehetséges a
meglévõ lakberendezési készletek erejéig. Ennek érdeké-
ben bútorozatlan lakóingatlan bérlése esetén a norma sze-

rint illetményes berendezési anyagokat a rendelkezésre
álló készlet erejéig, a váltás során felszabaduló, használt
eszközökbõl az MH 64. BSZJLE biztosítja. A honvédségi
bútorzat és felszerelési cikkek biztosítása a helyõrségben,
valamint a helyõrségen kívülre történõ átszállítás esetén a
gazdaságossági és takarékossági szempontok figyelembe
vételével, az MH 64. BSZJLE parancsnok egyedi döntése
alapján a felszabaduló szabad kapacitás és a szakutasítás-
ban lévõ normák erejéig biztosítható a váltás idõszakában.
A váltási idõszak végén a fennmaradó bútorzat és lakás
felszerelési cikkek honi területre történõ szállítására, selej-
tezésére és hasznosítására – megsemmisítésére, értékesíté-
sére, térítésmentes átadására – az MH 64. BSZJLE intéz-
kedik. Ennek érdekében a váltási idõszakban a raktárak át-
meneti bérlése kerül engedélyezésre egy-két hónap idõin-
tervallumra. A bútorozatlan lakóingatlan bérlését a kikül-
dött a hatályos bútorozatlan lakóingatlan normák erejéig
hajthatja végre a 2. f) pontban leírtak szerint;”

3. Az Int. 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. A NATO menetparancsok igénylése során kiemelt

figyelmet kell fordítani arra, hogy a HM FHH és az MH
64. BSZJLE közötti átadás-átvételt követõen a kiküldött
részére a kitelepülést megelõzõen az MH 64. BSZJLE igé-
nyelje meg közvetlenül a HM PRKF-tõl a szükséges me-
netparancsokat.”

4. Az Int. 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„12. A képviseletek, a HM KPH, az MH ÖHP, az MH
64. BSZJLE, a HM PRKF a honvédelmi szervezetek ope-
ratív belsõ kontrolljai rendszerének kialakításáról, mûköd-
tetésérõl és fejlesztésérõl szóló HM utasítás alapján, az ab-
ban meghatározott határideig a HM FHH-tól az MH
64. BSZJLE részére történt NTR átadás-átvételbõl, vala-
mint az NTR mûködés racionalizálásából adódóan kiala-
kítják és azt követõen folyamatosan fejlesztik rendszerei-
ket és a kapcsolódó okmányokat. A szükséges szakmai se-
gítséget a HM GTSZF biztosítja.”

5. Az Int. a következõ 18a. ponttal egészül ki:
„18a. A HVK SZCSF – együttmûködve a HVK Haderõ-

tervezési Csoportfõnökséggel –2012. június 20-ig intézke-
dik az MH KKH állománytáblájának kiegészítésére a gaz-
dálkodási fõtiszti beosztással. A beosztás feltöltésére az
MH ÖHP intézkedik a külföldi szolgálatba vezényeltekkel
kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes
kérdéseirõl szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendeletben fog-
laltak figyelembe vételével. A gazdálkodási fõtiszti beosz-
tás feltöltése Brüsszel helyõrségben 2012. július 1-jével
valósul meg. A gazdálkodási fõtiszt szakmai felkészítésé-
ért a HM PRKF, a HM KPH, az MH ÖHP és az MH
64. BSZJLE együttesen felelõs.”

6. Az Int. 23. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„23. Az MH ÖHP és az MH 64. BSZJLE 2012. június
20-ig a szervezeti változásoknak megfelelõen felülvizs-

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 893



gálja a külföldön megkötött lakóingatlan bérleti szerzõdé-
seket. A további bérlésre tervezett lakóingatlanok NATO
Delegáció nevében megkötött, hosszú távra szóló szerzõ-
déseit a beosztások soron következõ váltásának végrehaj-
tásáig, hatályában módosítás nélkül fenntartja. Új szerzõ-
déskötés esetében a kitelepülõ kiküldött saját nevében köti
meg a bérlemény tulajdonosával a lakóingatlan bérleti
szerzõdést. Ezáltal biztosítható a tulajdonos és a kiküldöt-
tek tételes elszámolásának végrehajtása.”

7. Az Int. 30. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„30. A fennmaradó lakóingatlan bérleti szerzõdések
megszûnéséig a jellemzõen Belgiumban alkalmazott,
hivatali bankszámlához kötött bankgaranciák biztosítá-
sát az NTCS által létrehozott bankszámlák szolgálják.
Az újonnan kötött lakóingatlan bérleti szerzõdések eseté-
ben a kaució biztosítása, szükség esetén bankszámla-szer-
zõdés megkötése a kiküldött feladata, melyhez a MH
64. BSZJLE a kiküldöttek részére – az MH 64. BSZJLE ré-
szére megküldött lakóingatlan szerzõdésben foglalt kaució
erejéig – elõleget biztosít.”

8. Az Int.
a) 2. f) pontjában az „elsõsorban bútorozott lakóingat-

lan” szövegrész helyébe a „hosszútávon elsõsorban búto-
rozott lakóingatlan”,

b) 2. g) pontjában a „2012. május 31-ig” szövegrész he-
lyébe a „2012. június 20-ig”,

c) 10. pontjában az „A gazdasági szempontok figyelem-
be vételével szükséges ezen feladatok MH ÖHP parancs-
noki intézkedésben szabályozása, melyet az MH ÖHP hajt
végre 2012. április 30-ig.” szöveg helyébe „A központosí-
tott közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó közbeszer-
zések megfelelõ szabályozásának érdekében, a külföldön
történõ beszerzések tekintetében a HVK LOGCSF együtt-
mûködve az MH ÖHP-vel 2012. július 15-ig kezdeménye-
zi egy, a képviseletek beszerzéseinek szabályozására vo-
natkozó HM KÁT-HVKF együttes intézkedés kiadását.”,

d) 35. pontjában a „szeptember 30-án” szövegrész he-
lyébe a „december 31-én”
szöveg lép.

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

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

36/2012. (HK 9.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a honvéd altisztképzés szervezeti integrációjával
összefüggõ feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá 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 6. §
(1) bekezdés a) pontja, illetve 11. § p) pontja alapján a kö-
vetkezõ

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), valamint a feladat végrehajtásában
érintett, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségé-
be tartozó, és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezeteire, továbbá azok hivatásos és szerzõdé-
ses katonáira, közalkalmazottaira, kormánytisztviselõire,
és munkavállalóira (a továbbiakban együtt: állomány) ter-
jed ki.

2. Az oktatási feltételek maradéktalan, valamint az okta-
tási követelmények további magas színvonalú folyamatos
biztosítása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a ka-
tonai szakképzésben résztvevõ oktatói állomány minõségi
mutatóinak megõrzésére, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktv.) és a nemzeti köz-
nevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiak-
ban: Nkt.) meghatározott végzettségi és szakképzettségi
követelményeknek történõ megfeleltetésre, képzési, okta-
tási követelmények magas színvonalú folyamatos biztosí-
tására.

2. A személyügyi munkával kapcsolatos
általános rendelkezések

3. A feladatok végrehajtásának elõkészítése során az
MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola (a továb-
biakban: MH KPTSZI) igazgatója az MH Altiszti Akadé-
mia (a továbbiakban: MH AA) parancsnokával együttmû-
ködve, valamint a személyügyi vezetõik a honvéd altiszt-
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képzés szervezeti integrációjával kapcsolatos feladatok
végrehajtásának megkezdése elõtt:

a) a humánerõforrás tervezése, a személyügyi döntések
elõkészítése és a vezetõk tájékoztatásához szükséges in-
formációk biztosítása érdekében ellenõrzik a személyügyi
alapnyilvántartásokat, a számítógépes nyilvántartó rend-
szert (a továbbiakban: HM KGIR) is beleértve;

b) pontosítják az MH KPTSZI-nél beosztást be nem töl-
tõk, de személyügyi és pénzügyi ellátásra utaltak (munka-
jogi vagy rendelkezési állományban lévõk), továbbá a
képzésben résztvevõk számát, helyzetét;

c) pontosítják az elõmeneteli szabályok alapján maga-
sabb beosztásba kinevezésre számításba vehetõk nyilván-
tartását az intézkedés hatályba lépését követõ napig.

4. Az MH AA-n belül a katonai szakképzést végzõ szer-
vezeti elem struktúrája, oktatói létszáma – a Ktv. és az Nkt.
figyelembevételével – úgy kerül kialakításra, hogy az
2012. szeptember 3-tól biztosítja:

a) a HM, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe, közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek, vala-
mint az MH katonai szervezeteinek az adott tanévre vonat-
kozó központi hazai beiskolázási tervében szereplõ – álla-
milag elismert, hatályos szakmai és vizsgakövetelmények-
rõl rendelkezõ HM rendeletben meghatározott – szakképe-
sítések iskolarendszerû, valamint iskolarendszeren kívüli
oktatását;

b) az MH igényeinek megfelelõ szakmai átképzõ, elõ-
meneteli tanfolyamok, továbbképzések, valamint az MH
állományába tartozó személyi állomány részére szervezett
tanfolyamok tervezett és hatékony végrehajtását, a tovább-
képzési rendszer fejlesztését és hatékony mûködtetését;

c) a hivatásos és szerzõdéses állomány MH igényei sze-
rinti, különbözõ idõtartamú intenzív és munka melletti, to-
vábbá az altiszt-jelöltek általános és katonai szaknyelvi
nyelvi képzését;

d) az MH nemzetközi több- illetve kétoldalú kötelezett-
ségvállalásán alapuló, az MH és szövetséges, uniós vagy
partneri államok fegyveres erõi tagjai részére lefolytatan-
dó, külön intézkedésekben elõírt nemzetközi szakmai tan-
folyamok hatékony és magas színvonalon történõ végre-
hajtásában való részvételt.

3. Személyi beszélgetések végrehajtására vonatkozó
általános rendelkezések

5. Az MH AA állománytábla módosítását tartalmazó
helyesbítõ ív kiadását követõ két munkanapon belül az
MH AA parancsnoka – a személyi beszélgetések elõkészí-
tése érdekében – az illetékes személyügyi szervek bevoná-
sával pontosítja a továbbfoglalkoztatásra tervezett, vala-
mint nem tervezett állományra vonatkozó elgondolásokat.

6. A személyi beszélgetések lefolytatására az MH AA
parancsnoka jogosult, figyelembe véve a Honvédelmi Mi-
nisztérium, valamint az irányítása alá tartozó egyes szerve-
zetek szervezeti- és létszám racionalizálásának feladatai-
ról szóló 103/2011. (IX. 23.) HM utasításban meghatáro-
zottakkal összefüggõ szakmai feladatok végrehajtásáról
szóló 56/2011. (HK 15.) HM KÁT–HVKF együttes intéz-
kedésben foglaltak végrehajtása során keletkezett sze-
mélyügyi eljárási dokumentumokat is.

7. Az MH AA parancsnoka az MH KPTSZI igazgatója
által az oktatási tevékenységet végzõ állománnyal – az
MH AA parancsnokának a 6. pont szerinti elõzetes egyet-
értésével – lefolytatott személyi beszélgetéseken felaján-
lott beosztásokat és az MH AA hatályos állománytábláját
egyezteti. Eltérés esetén elõkészíti a személyi beszélgeté-
seket.

8. A 7. pont második mondatában érintettek esetében a
személyi beszélgetések lefolytatására a hivatásos és szer-
zõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról,
megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint az integrált sze-
mélyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl
szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
118. § (6) bekezdése figyelembevételével az intézkedés
hatályba lépését követõ nap és 2012. július 6. közötti idõ-
szakban kerül sor. Az MH KPTSZI oktatási tevékenységet
végzõ állománya esetében az R. 118. § (6) bekezdésében
nevesített bizottság tagja az MH KPTSZI igazgatója is.
A beosztásba és a szolgálati viszony megszüntetésére ter-
vezett állományra vonatkozó személyi javaslatokat a sze-
mélyi beszélgetést követõen haladéktalanul, de legkésõbb
2012. július 10-ig felterjesztik a munkáltatói jogkörrel ren-
delkezõ vezetõ részére.

9. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó
munkavállalókkal a személyi beszélgetéseket az intézke-
dés hatályba lépését követõ nap és 2012. július 6. közötti
idõszakban a végrehajtásban érintett szervezet vezetõje az
illetékes személyügyi szerv bevonásával folytatja le.

10. A személyügyi szervek a személyügyi igazgatási el-
járás során keletkezõ adatok egységes rendben történõ fel-
dolgozása érdekében gondoskodnak arról, hogy a sze-
mélyügyi parancsok és határozatok egy példánya – legké-
sõbb 30 napon belül – a vonatkozó intézkedésben megha-
tározott módon az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH HKNYP)
részére megküldésre kerüljenek.

11. Az állomány azon tagjai esetében, akik házastársi
vagy közokirattal igazolt élettársi kapcsolatban élnek,
mindkét fél jogviszonyának megszüntetésére – amennyi-
ben mindkét fél ellátás nélkül maradna – csak az erre vo-
natkozó írásbeli, együttes beleegyezésük után kerül sor.
E pont alkalmazása során nem minõsül ellátásnak a mun-
kanélküli ellátás.
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4. A hivatásos és szerzõdéses állományra vonatkozó
rendelkezések

12. A személyügyi eljárás az alábbiak szerint kerül le-
folytatásra:

a) az elsõ körben a 7. pont második mondatában érintet-
tek esetében az MH AA állománytáblája módosítását tar-
talmazó helyesbítõ ív kiadását követõ második munkana-
pig az MH AA parancsnoka és az MH KPTSZI igazgatója
megtervezik a katonaállomány beosztásba helyezését, vagy
szolgálati viszonyának más módon történõ rendezését;

b) az elöljárói döntési hatáskörbe tartozó személyi ja-
vaslatokat – csatolva a személyi beszélgetési jegyzõköny-
vet – az MH KPTSZI igazgatója a személyi beszélgetést
követõ három munkanapon belül felterjeszti a HVK Sze-
mélyzeti Csoportfõnökség részére. Ez esetben az R. 119. §
(1) bekezdésében írt 60 napos határidõ figyelembe vétele
nélkül kerül sor az egyes további intézkedések megtételére;

c) a második és a harmadik körben összevontan lefoly-
tatandó személyügyi beszélgetés alapján – figyelemmel az
R. 123/A. §-ra – 2012. július 13-ig a HVK személyzeti
csoportfõnök javaslatot tesz a létszámtöbbletet képezõ és
az MH rendelkezési állományban beosztásra várók cso-
portjában lévõk beosztásba helyezésére.

13. A második, és a harmadik körös személyi beszélge-
tések lefolytatása érdekében a HVK személyzeti csoport-
fõnök javaslatot tesz a személyi beszélgetések lefolytatá-
sához szükséges bizottságok összetételére és mûködési
rendjük biztosítására.

14. A személyügyi eljárás jogszabályban nem rendezett
részletes szabályait a HVK személyzeti csoportfõnök hatá-
rozza meg, és egyben biztosítja, hogy a jelenleg tanulmá-
nyaikat folytatók, valamint külföldi szolgálatukat 2012.
évben befejezõk, továbbá a Magyar Honvédség hivatásos
és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 48. §
(1) bekezdés b)-e) pontjai szerint az MH rendelkezési állo-
mányába tartozók beosztásba helyezése, és annak tervezé-
se megtörténjen, és róluk a munkáltatói jogkört gyakorlók,
vagy az általuk megbízott vezetõk részére az érintett szer-
vezet állományának megtervezéséhez szükséges informá-
ciók rendelkezésre álljanak.

5. A jogviszony megszûnésével kapcsolatos
általános rendelkezések

15. A szolgálati, és a közalkalmazotti jogviszony meg-
szûnése esetén a HM KGIR zárási idõpontjainak figyelem-
be vételével az állomány részére illetménye és – a Hjt. va-
lamint a Kjt. eltérõ rendelkezései kivételével – egyéb já-
randóságai biztosításra, a szolgálatteljesítés, vagy a mun-
kavégzés utolsó napján kifizetésre, továbbá a jogviszonyra
vonatkozó igazolás kiadásra kerül.

16. Az állomány külföldön szolgálatot ellátó, vagy bel-
földi képzésre vezényelt tagjaival kapcsolatos személy-
ügyi eljárás az 5-11. pontjaiban foglaltak alapján az alábbi
eltérésekkel kerül lefolytatásra:

a) külföldi szolgálat esetén a személyi beszélgetés az
érintett személy külszolgálata szerinti elöljárójának bevo-
násával, távközlési eszközök vagy elektronikus levelezõ
rendszerek igénybevételével – meghatározott minta alap-
ján dokumentálva – kerül lefolytatásra, illetve rendkívül
indokolt esetben az érintett szolgálati érdekbõl visszaren-
delésre kerül;

b) belföldi képzésre történt tartós vezénylés esetén az
érintett az oktatási intézmény vezetõje útján a személyi be-
szélgetés idõtartamára visszarendelésre kerül.

17. A 16. pont hatálya alá tartozók közül azok, akik ré-
szére beosztást nem terveznek, a külföldi szolgálatra ve-
zénylés fennmaradó és a személyügyi eljárás lefolytatásá-
hoz szükséges idõ tartamára rendelkezési állományba ke-
rülnek és errõl írásban tájékoztatást kapnak. A tájékoztatás
a külföldre vezénylés megszûnését követõ személyügyi el-
járásra vonatkozó szabályokat is tartalmazza.

6. Civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztés feladatai

18. A szervezetbõl kikerülõk civil munkaerõpiacra tör-
ténõ visszaillesztésének feladatait a HVK személyzeti cso-
portfõnök végzi együttmûködve az MH AA parancsnoká-
val és az MH KPTSZI igazgatójával, a területileg illetékes
munkaügyi központokkal és az MH Szociálpolitikai Köz-
alapítvánnyal.

19. A HVK személyzeti csoportfõnök segíti az MH AA
parancsnokát és az MH KPTSZI igazgatóját a feladatok
szakszerû végrehajtásában, segítséget nyújt számukra a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területileg illetékes
szervezeteivel és az érintett képzésében résztvevõ szerve-
zetekkel történõ kapcsolattartásban.

20. A személyi állomány pihentetésével és a szociális
gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002.
(V. 3.) HM rendelet 7. és 8. §-ában meghatározott támoga-
tások biztosításához szükséges források felhasználását a
HVK személyzeti csoportfõnök koordinálja.

7. A pénzügyi és számviteli biztosítás feladatai

21. Az MH KPTSZI pénzügyi és számviteli ellátását
végzõ és egyben annak jogutódjaként kijelölt MH AA:

a) adatszolgáltatást készít a honvéd altisztképzés szer-
vezeti integrációjával kapcsolatos 2012. évi elõirányzat
pótigényérõl, és azt 2012. július 31-ig a HM Közgazdasági
és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) részére
megküldi azzal a számvetéssel, hogy az MH AA állomá-
nyába átvételre kerülõ állomány részére 2012. augusztus
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1-je és 2012. december 31-e között folyósított személyi
juttatások, továbbá az MH KPTSZI-tõl felmentéssel érin-
tett állomány felmentési járandóságai az MH AA elõirány-
zatait terhelik;

b) a gazdálkodási intézkedését 2012. október 31-ig mó-
dosítja;

c) rendezi a függõ, átfutó, kiegyenlítõ tételeket 2012. jú-
lius 27-ig;

d) a megmaradt, rendezetlen, függõ, átfutó állományról
leltárt készít és azt a szükséges bizonylatokkal, analitikák-
kal együtt 2012. augusztus 15-ig jegyzõkönyvben rögzíti
és a leltár egy példányát a HM KPH részére megküldi;

e) 2012. július 16-ig kezdeményezi a Magyar Állam-
kincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) a kötelezettségvál-
lalások felszabadítását;

f) a be nem érkezett követelésekrõl és a fennálló tartozá-
sokról 2012. július 27-ig jegyzõkönyvet készít;

g) a megszûnés napján, az MH KPTSZI elõirányzat-fel-
használási keretszámla támogatási maradványát átutalja a
HM KPH 10023002-00280879-00000000 számlára;

h) utolsó gazdasági eseményként az elõirányzat-fel-
használási keretszámla átvezetését számolja el;

i) az MH KPTSZI megszûnését követõ 30 napon belül,
az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi CXXVII. tör-
vény és az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
33. § (3) bekezdés alapján elkészíti az általános forgalmi
adó bevallást, továbbá – a központilag teljesített adó és já-
rulék elszámolás kivételével – bevallást készít az „egyes
adókötelezettségekrõl az államháztartással szemben éven-
te egyszeri bevallás benyújtására kötelezett adózók részé-
re” rendszeresített bevallás garnitúra kitöltésével, és azt
elektronikus úton megküldi az adóhatóságnak;

j) az i) alpont szerinti feladatok végrehajtását követõen
kezdeményezi az MH KPTSZI ügyfélkapus hozzáférésé-
nek törlését;

k) az éves költségvetési beszámolónak megfelelõ adat-
tartalommal a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgálta-
tást készít, s azt a HM KPH részére megküldi;

l) a HM fejezet 2012. július havi központosított bevéte-
leit 2012. július 30-ig beutalja;

m) a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs
Rendszerben az MH KPTSZI-re vonatkozó jogosultságok
törlési javaslatát a HM KPH részére 2012. szeptember
30-ig megküldi;

n) a HM KPH részére 2012. október 31-ig adatszolgál-
tatást küld a létszámváltozás kapcsán kivált személyi állo-
mányról;

o) az MH AA-tól eltérõ szervezethez áthelyezettek vo-
natkozásában az áthelyezési parancsok/határozatok alap-
ján a HM AA pénzügyi szerve a pénzügyi személyügyi
gyûjtõket lezárva, a fogadó alakulat részére átadja;

p) a pénzügyi-személyügyi gyûjtõben az MH AA pénz-
ügyi szerve elhelyezi az étkezési utalvánnyal történõ ellá-
tás idõszakára vonatkozó igazolást és a tanulmányi kötele-

zettségekkel összefüggõ szerzõdéseket, kapcsolódó költ-
ség-kimutatásokat.

22. A HM KPH feladatai:
a) kezdeményezi a Kincstárnál az MH KPTSZI elõ-

irányzat-felhasználási keretszámláinak 2012. július 31-ei
hatállyal történõ megszüntetését;

b) a megszûnés napjával, az éves költségvetési beszá-
molónak megfelelõ adattartalommal, leltárral és záró fõ-
könyvi kivonattal alátámasztott elemi költségvetési beszá-
molót, illetve 60 napon belül vagyonátadási („nullás”) je-
lentést készít.

23. Az MH KPTSZI és az MH AA 2012. évre vonatko-
zó belföldi személyi reprezentációs díjkeretei, túlszolgála-
ti díjkeretei, rendkívüli munkavégzési díjkeretei, illet-
ményelõleg-keretei, valamint segélykeretek vonatkozásá-
ban, továbbá a közalkalmazotti béralap lemondása, illetve
igénylése során a hatályos rendelkezések szerint járnak el.

24. A Hjt. szerinti megbízási díjkeret terhére elrendelt
katonai megbízások 2012. augusztus 1-jei fordulónappal
úgy kerülnek felülvizsgálatra, hogy az üres szolgálati be-
osztás ellátásával, vagy helyettesítéssel történõ megbízá-
sokhoz kapcsolódó, de az egyes megbízások alapját képe-
zõ szolgálati beosztások átadása miatt már az MH AA-t
megilletõ megbízási díjkeretek összegeit az MH KPTSZI
pénzügyi és számviteli ellátásért felelõs szervezeti egysé-
ge a HM KPH részére lemondja. A lemondással egyidejû-
leg az MH KPTSZI igazgatója kiegészítõ adatszolgáltatás
keretében az egyes érintett beosztások kapcsán az MH AA
illetékességérõl a HM KPH-t tájékoztatja.

25. Az MH KPTSZI a szervezési idõszak elsõ napján a
HM KPH-ra visszajelenti az állandó fõfoglalkozású-, a ka-
tonai helyeken foglalkoztatott, valamint az idõszaki- és
részfoglalkozású béralap terhére foglalkoztatott közalkal-
mazottak létszámát és béralapját.

26. Az MH KPTSZI által kötött külsõ (polgári) megbí-
zási szerzõdések az MH AA illetékességi körébe kerülnek,
amennyiben a szerzõdés szerinti feladat ellátása a további-
akban is indokolható.

8. Logisztikai feladatok

27. A HVK Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnö-
ke 2012. augusztus 1-ig intézkedik a logisztikai utaltsági
rend szükség szerinti módosítására.

28. Az MH KPTSZI székhelyén, valamint Szolnok
helyõrségbeli telephelyén lévõ eszközök vonatkozásában
az MH KPTSZI igazgatója – az illetékes ellátó szervek ál-
tal biztosított nyilvántartások alapján – intézkedik az MH
KPTSZI anyagi, technikai eszközei nyilvántartásának
pontosítására, a leltározások végrehajtására és a jegyzõ-
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könyvek illetékes ellátó szerv, az MH AA részére történõ
megküldésére.

29. Az MH KPTSZI a HM fejezet egységes számviteli
politikájáról és számlarendjérõl szóló 4/2012. (HK 5.) HM
VGHÁT szakutasítás mellékleteként kiadott Honvédelmi
Minisztérium fejezet Egységes Számviteli Politikája X. fe-
jezet 3.1. pont alapján végrehajtja az átadás-átvételt.

30. A leltározás során feltárt hiány és felesleg nyilván-
tartási rendezéséért és a káreljárások lefolytatásáért az MH
KPTSZI igazgatója felel.

31. A leltározás következtében szükségessé váló kárel-
járásokat olyan számvetéssel kell lefolytatni, hogy azok a
személyi mozgásokat megelõzõen megvalósuljanak.

32. Az egyes (szak)anyagok elszámolása, az MH
KPTSZI-tõl távozók anyagi elszámoltatása a hatályos sza-
bályzók alapján kerül végrehajtásra.

33. Az MH AA parancsnoka a hatályban lévõ szabályo-
zók szerint és az ellátásért felelõs szervek, szervezetek ve-
zetõivel együttmûködve pontosítja a szervezet anya-
gi-technikai szükségleteit. A központi nyilvántartású
anyagok és eszközök vonatkozásában kéri a központi
mozgásbizonylatok biztosítását.

34. A feleslegessé váló anyagok az illetékes ellátó szer-
vek részére le-, illetve átadásra kerülnek.

35. A 33 és 34. pont szerinti külsõ anyagmozgásokról az
érintett anyagfelelõsök pontos listát készítenek és azt az il-
letékes ellátó szervezet részére megküldik. A lista alapján
az illetékes ellátó szervezet mozgásbizonylatot (eszköz-
utalványt) állít ki.

36. A szervezetek közötti belsõ anyagmozgatás kizáró-
lag „ESZKÖZ” utalvány alapján történik, melyet az át-
adó-átvevõ szervezet kijelölt anyagfelelõsei aláírnak és a
szervezet bélyegzõjével hitelesítenek.

37. A szakanyagok és technikai eszközök mozgásbi-
zonylat nélküli átcsoportosítását nem engedélyezzük.

38. A honvéd altisztképzés szervezeti integrációjának
egyes feladatairól szóló 36/2012. (V. 31.) HM utasítás
(a továbbiakban: HM utasítás) hatálya alá tartozó szervek
és szervezetek vezetõi gondoskodnak a költségvetési gaz-
dálkodásra, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szakfel-
adatokra vonatkozó szabályozók felülvizsgálatáról és a
szükséges módosításokat 2012. augusztus 1-ig elkészítik.

39. Az MH KPTSZI szakképzési támogatásából szár-
mazó és az MH AA által átvett eszközöket külön nyilván-
tartásba veszi és biztosítja, hogy azok kizárólag az MH AA
szakképzéssel összefüggõ gyakorlati képzés céljait szol-
gálják.

40. Az MH AA a szervezeti jogutódlás folytán átvett
feladatok fedezetbiztosítása érdekében – költségvetésének
esetleges módosításával – betervezi a pedagógus állomány
pedagógus igazolvánnyal történõ ellátásának költségeit.

9. Híradó, informatikai és információvédelmi,
valamint dokumentumvédelmi feladatok

41. Az MH KPTSZI igazgatója a szervezési idõszak
elõkészítése és idõtartama alatt kiemelt figyelmet fordít az
elektronikus adatvagyonának hosszú távú biztosítására,
ennek érdekében intézkedik az elektronikus adatvagyon
megfelelõ kezelésére, megõrzésére és védelmére.

42. Az MH AA híradó, informatikai szervezeti egysége
az MH KPTSZI által nyilvántartott nemzeti minõsített ki-
dolgozói informatikai eszközöket a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelõen a szervezési idõszak végé-
ig felülvizsgálja, és saját nyilvántartásba veszi.

43. Az MH KPTSZI részére külsõ szervezet által bizto-
sított távközlési és informatikai szolgáltatásokat, valamint
az azokkal járó jogokat és kötelezettségeket – különös te-
kintettel a SULINET, az ADSL bérelt vonali internet és az
MH központi távközlési és informatikai szolgáltatásokra -,
az MH AA átveszi. Az átvett szolgáltatásokból adódó
rendszerfelügyeleti és rendszeradminisztrációs feladato-
kat a továbbiakban az MH AA híradó és informatikai szer-
vezeti egysége végzi.

44. Az ügyviteli anyagok rendezését a szervezési válto-
zásokban érintett szervezetek ügyviteli szakfeladatairól
szóló 4/2004. (HK 10.) HM információ- és dokumentumvé-
delmi fõosztályvezetõi szakintézkedésben foglaltak szerint
a szervezési idõszak végéig végrehajtásra kerülnek.

45. Az MH AA ügyviteli szerve az MH KPTSZI-tõl át-
vett és az MH AA további mûködéshez szükséges iratokat
vezesse át az MH AA nyilvántartásába.

46. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a további-
akban: HM HIM) – a HVK Híradó, Informatikai és Infor-
mációvédelmi Csoportfõnökséggel (a továbbiakban: HVK
HIICSF) együttmûködve – megszervezi és gondoskodik
az MH KPTSZI levéltári és irattári értékû anyagainak a
szervezési idõszak végéig történõ levételérõl és megõrzé-
sérõl.

47. Az MH KPTSZI-tõl áthelyezésre kerülõ személyi
állománya vigye magával belépési engedélyét az új szer-
vezethez.

48. Az MH AA a fényképes jelszámos belépési engedé-
lyek nyilvántartását 2012. augusztus 31-ig pontosítsa. Az
átadásra, illetve a leadásra kerülõ belépési engedélyekrõl
az MH KPTSZI jegyzéket készít, melyet a HVK HIICSF
részére 2012. szeptember 3-ig megküld.
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49. A minõsített adat tárolására, illetve elektronikus fel-
dolgozására kijelölt helyszínek akkreditációját az MH AA
2012. augusztus 31-ig kezdeményezi és az új körülmé-
nyeknek megfelelõen átdolgozza az MH AA titokvédelmi
szabályzatát, biztonsági szabályzatait, valamint az azzal
összefüggõ intézkedési tervet.

50. Az MH KPTSZI hivatalos bélyegzõit 2012. decem-
ber 1-jéig az MH AA ügyviteli szerve adja le az MH
HKNYP részére.

51. Az MH AA a szakképzési tevékenység folytatásá-
hoz szükséges új hivatalos bélyegzõket az MH AA állo-
mánytáblája módosítását tartalmazó helyesbítõ ív kiadását
követõen úgy igényelje meg, hogy azok 2012. augusztus
1-jén rendelkezésre álljanak.

52. A MH AA a megszûnõ katonai szervezet csapatzász-
lóját a zászlószalagokkal együtt adja át a HM HIM részére.

10. Államháztartási belsõ ellenõrzéssel
és belsõ kontrollrendszerrel összefüggõ feladatok

53. Az MH KPTSZI vezetõje az államháztartási belsõ
ellenõrzés tekintetében jelentkezõ kötelezettsége teljesíté-
se során úgy jár el, hogy a 2012. évi államháztartási belsõ
ellenõrzések végrehajtásáról szóló éves jelentését a meg-
szüntetés idõpontját megelõzõen elkészíti és az elõírt rend-
ben felterjeszti. ,

54. Az MH AA a 2013. évi államháztartási belsõ ellen-
õrzési tervének kidolgozása során kiemelt figyelmet fordít
a mûködési folyamatok szervezeti változásokból eredõ
kockázataira.

55. Az államháztartási belsõ ellenõrzésekhez kapcsolódó-
an meg nem valósult intézkedési feladatok az MH KPTSZI
és az MH AA közötti átadás-átvétel tárgyát képezik.

56. Az MH AA operatív belsõ kontrolljai rendszerének
felülvizsgálata a honvédelmi szervezetek operatív belsõ
kontrolljai rendszerének kialakításáról, mûködtetésérõl és
fejlesztésérõl szóló 39/2012. (VI. 8.) HM utasítás (a továb-
biakban: HM utasítás1) 4. § (3) bekezdése szerint kerül
végrehajtásra.

57. Az MH AA és az MH KPTSZI a belsõ kontrollrend-
szerre vonatkozó értékelési és nyilatkozattételi kötelezettsé-
gét a HM utasítás1 7. § (2) bekezdése szerint végrehajtja.

11. Szervezési és deregulációs feladatok

58. A HM utasítás 2. § (1) bekezdésében foglaltakkal
összhangban a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség az
érintett csoportfõnökségekkel egyeztetve, elkészíti és jó-
váhagyásra felterjeszti a Magyar Honvédség Hadrendjé-
nek helyesbítését.

59. Az MH AA a szervezési idõszak végéig a vezetési
okmányait felülvizsgálja, illetve pontosítja.

60. Az MH AA parancsnoka részére az MH KPTSZI
szakmai feladatai és folyamatban lévõ ügyei a Magyar
Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló
24/2005. (VI. 30.) HM rendeletben meghatározottak sze-
rint kerülnek átadásra, azzal az eltéréssel, hogy az át-
adás-átvételrõl készített jegyzõkönyvet a Honvéd Vezér-
kar fõnöke hagyja jóvá.

61. Az MH KPTSZI a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben
meghatározottak szerint 2012. augusztus 31-ig átadja az
MH AA kijelölt szervezeti eleme részére a jogelõd intéz-
mények és az MH KPTSZI-n vezetett tanügyi nyilvántar-
tásokat, iratokat és a rendelkezésre álló tanügyi dokumen-
tumokat.

62. Az MH KPTSZI által megkezdett és folyamatban lévõ
felvételi eljárás az alábbiak szerint kerül végrehajtásra:

a) a felvételi vizsgát az MH KPTSZI hajtja végre;
b) az MH KPTSZI igazgatója 2012. július 5-ig dönt a

felvettek rangsoráról;
c) az MH KPTSZI 2012. július 12-ig kiértesíti a jelent-

kezõket a felvételi vizsga eredményérõl;
d) az MH AA 2012. augusztus 2-án végrehajtja a beirat-

kozással összefüggõ feladatokat;
e) az ösztöndíjszerzõdés megkötésére vonatkozó javas-

lat megtételére a Hjt. 229/R. (3) bekezdés szerinti vezetõ
jogosult;

f) az altiszt jelöltek bevonulására 2012. augusztus 27-én
kerül sor.

63. Az MH KPTSZI a szakmai vizsgákról készült jelen-
tést 2012. július 15-ig megküldi a Pest Megyei Kormány-
hivatal, a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal Szakképzési és
Felnõttképzési Igazgatóság és a kamarai jogkört gyakor-
lók részére.

64. A köznevelés információs rendszerébe (a további-
akban: KIR) az adatváltozásokat az MH AA 2012. szep-
tember 15-ig bejelenti. Az MH AA a felvett altiszt-jelölte-
ket a KIR rendszerben 2012. szeptember 3-ig, a KIR rend-
szeren keresztül az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
felé 2012. október 1-jéig jelenti.

65. Az MH AA 2012. október 15-ig teszi meg a KIR-STAT
internetes adatgyûjtési programba szóló jelentést.

66. Az MH AA az oktatási igazolványokról szóló
362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései szerint
intézkedik az altiszt-jelölek diákigazolvánnyal történõ el-
látásáról.

67. Az MH AA a pedagógus állomány, vagy a kivált
nyugdíjas pedagógus állomány ideiglenes pedagógus iga-
zolvánnyal történõ ellátásáról 2012. szeptember 1-jéig
gondoskodik, valamint az oktatási igazolványokról szóló
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362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti szemé-
lyek részére megigényli a pedagógusigazolványokat.

68. A KIR feltöltéséhez szükséges és az abban kezelt
dokumentumokat 2012. szeptember 15-ig a HVK Sze-
mélyzeti Csoportfõnökség megküldi.

69. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba* és 2013. december 31-én hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásásnak napja 2012. június 25.

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

37/2012. (HK 9.) HM KÁT–HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei
feladatkörének módosításával összefüggõ feladatok

végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá 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 6. §
(1) bekezdés a) pontja, illetve 11. § p) pontja alapján a kö-
vetkezõ

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a további-
akban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetek, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) végrehajtásban érintett katonai szervezeteire (a to-
vábbiakban együtt: érintett szervezetek), továbbá azok hi-
vatásos és szerzõdéses katonaira, kormánytisztviselõire,

közalkalmazottaira és munkavállalóira (a továbbiakban
együtt: állomány) terjed ki.

2. A személyügyi munkával kapcsolatos
és a személyi beszélgetések végrehajtására vonatkozó

általános rendelkezések

2. A feladatok végrehajtásának elõkészítése során a
munkáltatói jogkört gyakorló vezetõk, valamint a sze-
mélyügyi szervek a Honvédelmi Minisztérium egyes szer-
vezeti elemei feladatkörének módosításával összefüggõ
feladatokról szóló 37/2012. (V. 31.) HM utasításban (a to-
vábbiakban: HM utasítás) meghatározott feladatok végre-
hajtásának megkezdése elõtt:

a) a humánerõforrás tervezése, a személyügyi döntések
elõkészítése és a vezetõk tájékoztatásához szükséges in-
formációk biztosítása érdekében ellenõrzik a személyügyi
alapnyilvántartásokat, a számítógépes nyilvántartó rend-
szert (a továbbiakban: HM KGIR) is beleértve;

b) pontosítják a végrehajtásban érintett szervezeteknél
beosztást be nem töltõk, de személyügyi és pénzügyi ellá-
tásra utaltak (munkajogi vagy rendelkezési állományban
lévõk), továbbá képzésben résztvevõk számát, helyzetét;

c) pontosítják az elõmeneteli szabályok alapján maga-
sabb beosztásba kinevezésre számításba vehetõk nyilván-
tartását az intézkedés hatályba lépését követõ napig.

3. Az érintett szervezet állománytáblájának, vagy mun-
kaköri jegyzékének kiadását követõ két munkanapon belül
az adott beosztás, munkakör feltöltésére, a feltöltésének
megtervezésére felhatalmazott vezetõ – a személyi beszél-
getések elõkészítése érdekében – az illetékes személyügyi
szervek bevonásával pontosítja a továbbfoglalkoztatásra
tervezett, valamint nem tervezett állományra vonatkozó
elgondolásokat.

4. Az MH hivatásos és szerzõdéses állományú tagja ese-
tében a személyi beszélgetések lefolytatására a hivatásos
és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításá-
ról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint az integrált
személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl
szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
118. § (6) bekezdése figyelembe vételével az intézkedés
hatályba lépését követõ nap és 2012. június 28. közötti
idõszakban kerül sor.

5. A HM utasítás alapján érintett HM szervek, szerveze-
tek esetében az R. 118. § (6) bekezdésében nevesített bi-
zottság tagja az átvevõ HM szervek, szervezetek kijelölt
vezetõje is. A beosztásba és a szolgálati viszony megszün-
tetésére tervezett állományra vonatkozó javaslatokat a sze-
mélyi beszélgetést követõen az érintett HM szervek, szer-
vezetek vezetõi haladéktalanul, de legkésõbb 2012. június
29-ig felterjesztik a munkáltatói jogkörrel rendelkezõ ve-
zetõ részére.
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6. A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya
alá tartozó munkavállalókkal a személyi beszélgetéseket a
végrehajtásban érintett szervezet vezetõje az intézkedés
hatályba lépését követõ nap és 2012. június 28. közötti
idõszakban az illetékes személyügyi szerv bevonásával
folytatja le.

7. A személyügyi szervek a személyügyi igazgatási eljá-
rás során keletkezõ adatok egységes rendben történõ fel-
dolgozása érdekében gondoskodnak arról, hogy a sze-
mélyügyi parancsok és határozatok egy példánya – legké-
sõbb 30 napon belül – a vonatkozó intézkedésben megha-
tározott módon az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság részére megküldésre kerüljenek.

8. Az állomány azon tagjai esetében, akik házastársi
vagy közokirattal igazolt élettársi kapcsolatban élnek,
mindkét fél jogviszonyának megszüntetésére – amennyi-
ben mindkét fél ellátás nélkül maradna – csak az erre vo-
natkozó írásbeli, együttes beleegyezésük után kerül sor.
E pont alkalmazása során nem minõsül ellátásnak a mun-
kanélküli ellátást.

3. A hivatásos és szerzõdéses állományra vonatkozó
rendelkezések

9. A személyügyi eljárás az alábbiak szerint kerül le-
folytatásra:

a) az elsõ körben a HM munkaköri jegyzékének, illetve
az MH Honvédkórház állománytáblájának módosított vál-
tozatának jóváhagyását, valamit kiadását követõen az
érintett vezetõk megtervezik a meglévõ katonaállomány
beosztásba helyezését, továbbá jogviszonyának más mó-
don történõ rendezését;

b) az elöljárói döntési hatáskörbe tartozó személyi ja-
vaslatokat – csatolva a személyi beszélgetési jegyzõköny-
vet – az állományilletékes vezetõ a személyi beszélgetést
követõ három munkanapon belül felterjeszti az elöljáró
személyügyi szerv részére. Ez esetben az R. 119. § (1) be-
kezdésében írt 60 napos határidõ figyelembe vétele nélkül
kerül sor az egyes további intézkedések megtételére;

c) a második és a harmadik körben összevontan lefoly-
tatott személyügyi beszélgetés alapján – figyelemmel az
R. 123/A. §-ra – 2012. július 13-ig a HVK személyzeti
csoportfõnök javaslatot tesz a létszámtöbbletet képezõ és a
rendelkezési állományba beosztásra várók csoportjában
lévõk beosztásba helyezésére.

10. A személyügyi eljárás jogszabályban nem rendezett
részletes szabályait a HM illetékes személyügyi szervek
vezetõi meghatározzák és egyben biztosítják, hogy a jelen-
leg tanulmányaikat folytatók, valamint külföldi szolgála-

tukat 2012. évben befejezõk, továbbá a Magyar Honvéd-
ség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogál-
lásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban:
Hjt.) 48. § (1) bekezdés b)–e) pontjai szerint az MH ren-
delkezési állományába tartozók beosztásba helyezése, il-
letve annak tervezése megtörténjen és róluk a munkáltatói
jogkört gyakorlók, illetve az általuk megbízott vezetõk ré-
szére az érintett szervezet állományának megtervezéséhez
szükséges információk rendelkezésre álljanak.

4. A jogviszony megszûnésével kapcsolatos
általános rendelkezések

11. A szolgálati, illetve a közalkalmazotti jogviszony
megszûnése esetén a HM KGIR zárási idõpontjainak fi-
gyelembe vételével az állomány tagja részére illetménye
és – a Hjt. valamint a Kjt. eltérõ rendelkezései kivételével –
egyéb járandóságai biztosításra, a szolgálatteljesítés, illet-
ve munkavégzés utolsó napján kifizetésre, továbbá a jog-
viszonyra vonatkozó igazolás kiadásra kerül.

12. Az állomány külföldön szolgálatot ellátó, vagy bel-
földi képzésre vezényelt tagjaival kapcsolatos személy-
ügyi eljárás a 2–8. pontokban foglaltak alapján az alábbi
eltérésekkel kerül lefolytatásra:

a) külföldi szolgálat esetén a személyi beszélgetés az
érintett személy külszolgálata szerinti elöljárójának bevo-
násával, távközlési eszközök vagy elektronikus levelezõ
rendszerek igénybevételével – meghatározott minta alap-
ján dokumentálva – kerül lefolytatásra, illetve rendkívül
indokolt esetben az érintett szolgálati érdekbõl visszaren-
delésre kerül;

b) belföldi képzésre történt tartós vezénylés esetén az
érintett az oktatási intézmény vezetõje útján a személyi be-
szélgetés idõtartamára visszarendelésre kerül.

13. A 12. pont hatálya alá tartozók közül azok, akik ré-
szére beosztást nem terveznek, a külföldi szolgálatra ve-
zénylés fennmaradó és a személyügyi eljárás lefolytatásá-
hoz szükséges idõ tartamára rendelkezési állományba ke-
rülnek és errõl írásban tájékoztatást kapnak. A tájékoztatás
a külföldre vezénylés megszûnését követõ személyügyi el-
járásra vonatkozó szabályokat is tartalmazza.

5. Civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztés feladatai

14. A szervezetbõl kikerülõk civil munkaerõpiacra tör-
ténõ visszaillesztésének feladatait a HVK személyzeti cso-
portfõnök végzi együttmûködve a végrehajtásban érintett
szervezetek vezetõivel, a területileg illetékes munkaügyi
központokkal és az MH Szociálpolitikai Közalapít-
vánnyal.
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15. A HVK személyzeti csoportfõnök segíti a végrehaj-
tásban érintett szervezetek vezetõit a feladatok szakszerû
végrehajtásában, segítséget nyújt számukra a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat területileg illetékes szervezetei-
vel és az érintett képzésében résztvevõ szervezetekkel tör-
ténõ kapcsolattartásban.

16. A személyi állomány pihentetésével és a szociális
gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002.
(V. 3.) HM rendelet 7. és 8. §-ában meghatározott támoga-
tások biztosításához szükséges források felhasználását a
HVK személyzeti csoportfõnök koordinálja.

6. Híradó, informatikai és információvédelmi,
valamint dokumentumvédelmi feladatok

17. Az ügyviteli anyagok rendezését a szervezési válto-
zásokban érintett szervezetek ügyviteli szakfeladatairól
szóló 4/2004. (HK 10.) HM információ- és dokumentumvé-
delmi fõosztályvezetõi szakintézkedésben foglaltak szerint
a szervezési idõszak végéig végrehajtásra kerülnek.

18. Az MH Honvédkórház ügyviteli szerve a HVK
egészségügyi feladatainak és folyamatban lévõ ügyeinek
ellátásához szükséges iratokat átvezeti az MH Honvédkór-
ház nyilvántartásába.

19. Az MH Honvédkórházba áthelyezésre kerülõ sze-
mélyi állománya vigye magával belépési engedélyét.

20. A végrehajtásban érintett szervezetek a fényképes
jelszámos belépési engedélyek nyilvántartását 2012. au-
gusztus 31-ig pontosítsák. Az átadásra, illetve a leadásra
kerülõ belépési engedélyekrõl a végrehajtásban érintett
szervezet jegyzéket készít, melyet a HVK Híradó, Infor-
matikai és Információvédelmi Csoportfõnökség részére
2012. szeptember 3-ig megküld.

7. Logisztikai feladatok

21. A Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti ele-
mei feladatkörének módosításával összefüggõ feladatok-
ban érintett állomány anyagi elszámoltatását az érvényben
lévõ intézkedéseknek megfelelõen a szervezési idõszak
végéig végrehajtják.

22. Az érintett szervezetek a megváltozott feladat rend-
szerbõl adódó tevékenység végrehajtásához szükséges új
anyagi készlet és infrastrukturális igényt közvetlenül az
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár
(a továbbiakban: MH BHD) részére küldik meg.

23. A HVK Logisztikai Csoportfõnökség Egészségügyi
Osztálya megszüntetését követõen 2012. július 1-jei hatállyal
új osztályként megalakul a Logisztikai Ellátó Osztály.

24. A HVK Logisztikai Csoportfõnökség elhelyezési
feltételeinek megteremtését, a szükséges iroda mennyiség
kiutalását a csoportfõnök igénylése alapján az MH BHD
Ellátó Szervek HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatósá-
ga biztosítja.

25. A feladat végrehajtásban érintett szervezetek a vég-
rehajtás során felmerülõ, döntést igénylõ logisztikai kérdé-
seket a HVK Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnöke
részére felterjesztik.

8. Szervezési és deregulációs feladatok

26. Az MH Honvédkórház parancsnoka (MH egészség-
ügyi szolgálatfõnök) részére a HVK egészségügyi felada-
tai és folyamatban lévõ ügyei a Magyar Honvédség Szol-
gálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.)
HM rendeletben meghatározottak szerint kerülnek átadás-
ra, azzal az eltéréssel, hogy az átadás-átvételrõl készített
jegyzõkönyvet a Honvéd Vezérkar fõnöke hagyja jóvá.

27. A HVK egészségügyi feladatainak átadás-átvételrõl
készített jegyzõkönyv tartalmazza az átadott szakterülete-
ket és azok ellenõrzöttségének, felügyeletének, továbbá a
szakterületi feladatok tervezésének, szervezésének, vala-
mint végrehajtásának helyzetét.

28. Az egészségügyi szakterületek és a honvéd egész-
ségügyi tevékenység irányítása tekintetében a honvéde-
lemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges
jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény rendelkezései szerint a 26. pont szerinti
jegyzõkönyv jóváhagyását követõen az MH Honvédkór-
ház parancsnoka (MH egészségügyi szolgálatfõnöke)
alábbi feladatokat látja el:

a) népegészségügyi (különösen a közegészségügyi, jár-
ványügyi) feladatok;

b) az atom, nukleáris, vegyi és biológiai egészségügyi
szakmai feladatok;

c) az egészségügyi megelõzõ (különösen az alkalmassági
és szûrõvizsgálatok, egészségfejlesztés és egészségnevelés,
drog és alkohol prevenció), rehabilitációs tevékenység;

d) az MH hazai és missziós egészségügyi biztosítás;

e) a katasztrófák elhárításával, felszámolásával kapcso-
latos egészségügyi feladatok;

f) az egészségügyi szolgáltatások (különösen az alap-,
járó és fekvõbeteg ellátás) egyes szakmai és eljárási szabá-
lyainak meghatározása, módszertani irányelvek, útmuta-
tók, doktrínák, kidolgozása és kiadása;

g) az egészségügyi szolgáltatással összefüggõ (különö-
sen a személyi, tárgyi feltételekkel, egészségbiztosítással,
mûködési engedélyekkel kapcsolatos feladatok) tevé-
kenység;
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h) az egészségügyi anyagellátással és gazdálkodással
összefüggõ feladatok;

i) az egészségügyi szakszemélyzet egészségügyi szak-
mai képzésével, kiképzésével, oktatásával, továbbá az
egészségügyi végzettséggel nem rendelkezõk egészség-
ügyi szakkiképzésével összefüggõ feladatok;

j) az egészségügyi szakszemélyzet szakmai etikai és fe-
gyelmi helyzetével kapcsolatos feladatok;

k) a csapatorvosi- és csapatpszichológusi rendszer mû-
ködtetésével, követelmények tervezésével kapcsolatos fel-
adatok;

l) a NATO-EU kötelezettségekbõl adódó egészségügyi
feladatok;

m) az országos és területi hatáskörû egészségügyi szer-
vekkel, intézményekkel kötendõ megállapodások elõké-
szítése és megkötése.

29. Az MH Honvédkórház a szervezési idõszak végéig a
vezetési okmányait felülvizsgálja, illetve pontosítja.

30. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba* és
2013. december 31-én hatályát veszti.

Fodor Lajos s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásásnak napja 2012. június 25.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
185/2012. (HK 9.) HVKF

p a r a n c s a
a 2012. évi Balaton-átúszás rendezvényen való

közremûködésrõl és az „Úszó Erõd 2012.” próba
megrendezésérõl és vegrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
187/2012. (HK 9.) HVKF

p a r a n c s a
az önkéntes tartalékos állomány 2012. évi

tevékenységének elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
189/2012. (HK 9.) HVKF

p a r a n c s a
az MH Vezetési és Doktrinális Központ parancsnoki

beosztás átadás-átvételérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
198/2012. (HK 9.) HVKF

p a r a n c s a
a Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthetõ Híradó

és Informatikai Század megalakításával kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
199/2012. (HK 9.) HVKF

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

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
182/2012. (HK 9.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség EUFOR ALTHEA mûveletbe

felajánlott erõk kijelölésérõl, felkészítésérõl
és szolgálatba léptetésérõl**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
190/2012. (HK 9.) HVKF

i n t é z k e d é s e
a Re/188. cikkszámú szolgálati könyv kiadásáról szóló

27/1998. (HK 13.) repülõmûszaki szolgálatfõnöki
intézkedés átdolgozásáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
191/2012. (HK 9.) HVKF

i n t é z k e d é s e
„az MH Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

tûzirányító szakutasítása” címû szolgálati könyv
kidolgozásáról**

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.



A Honvéd Vezérkar fõnökének
184/2012. (HK 9.) HVKF

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

2013. évi váltásába felajánlott erõk kiképzési
követelményeirõl, a felkészítés rendjérõl és a nemzeti

felkészítést lezáró ellenõrzésrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
g) és p) pontjai alapján, a Magyar Honvédség kijelölt állo-
mányának a NATO Reagáló Erõkben történõ részvételérõl
szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. határozatban és a Magyar
Köztársaság határain kívüli válságreagáló és béketámoga-
tó mûveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ
feladatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasításban fog-
laltakra figyelemmel, Magyar Honvédség NATO Reagáló
Erõk 2013. évi (MH NRF 2013) váltásába felajánlott erõk
kiképzési követelményeirõl, a felkészítés rendjérõl és a
nemzeti felkészítést lezáró ellenõrzésrõl a következõ

intézkedést

adom ki.

1. Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar Kiképzési
Csoportfõnökségre (a továbbiakban: HVK KIKCSF), to-
vábbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) a Hon-
véd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) közvetlen
alárendeltségébe tartozó, valamint a NATO Reagáló Erõk
(a továbbiakban: MH NRF) 2013. évi váltásába felajánlott
erõk kijelölésében, felkészítésében és végrehajtásában
érintett katonai szervezeteire terjed ki.

2. Az MH NRF felkészítése

2. Az MH NRF 2012. évi felkészítését úgy kell tervezni,
hogy a hazai és a nemzetközi felkészítés párhuzamosan
kerüljön végrehajtásra, de elsõsorban hazai felkészítési
rendezvényeket kell tervezni.

3. A hazai szakfelkészítéshez köthetõ, de külföldön
végrehajtásra kerülõ gyakorlatokat, kiképzési rendezvé-
nyeket be kell építeni a hazai felkészítés rendszerébe.

4. A felkészítésnek ki kell térnie az MH NRF rendelteté-
sére, feladataira, valamint a kontingensben résztvevõ sze-
mélyek jogállására.

5. A felkészítés végére az egyes csoportok, valamint az
alegységek parancsnokainak képeseknek kell lennie angol
nyelvû kidolgozói törzsmunkában történõ részvételre, va-
lamint írásos jelentések összeállítására és azok továbbítá-
sának végrehajtására.

6. Minden csoportnak képesnek kell lennie nemzetközi
törzs irányításával válságkezelõi feladatok ellátására, vál-
ságkezelõi eljárások alkalmazására, továbbá angol nyelvû
írásos parancsok, intézkedések vételére, felterjesztésére,
valamint az alárendeltek felé történõ feladatszabásra.

7. Az MH NRF felkészítését úgy kell megtervezni, hogy
a készenléti szolgálatba vezényelt alegységek, csoportok
képesek legyenek eredményesen részt venni a szakterüle-
tüknek megfelelõen:

a) béketámogató mûveletekben;
b) kollektív védelemben;
c) katasztrófavédelmi feladatokban.

8. A hazai felkészítés lezárása az ACO DIRECTIVE
80-96 NATO RESPONSE FORCE által adott átfogó
iránymutatás alapján végrehajtott nemzeti CREVAL el-
lenõrzés keretében kerül levezetésre.

9. A HVK KIKCSF feladatai:
a) felügyeli és koordinálja a felkészítési rendezvényeket;
b) biztosítja a felkészítési rendezvények pénzügyi keretét;
c) koordinálja az MH NRF felkészítésével kapcsolatos

hazai és nemzetközi feladatokat;
d) felügyeli a nemzeti CREVAL ellenõrzés végrehajtását.

10. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a további-
akban: ÖHP) feladatai:

a) parancsot ad ki a felkészítés végrehajtására 2012. 07.
31-ig,

b) szervezi az MH NRF megalakításával, felkészítésé-
vel kapcsolatos hazai és nemzetközi feladatokat;

c) részt vesz a nemzetközi felkészítési rendezvényeken,
így különösen munkacsoportüléseken, kiképzési rendez-
vényeken;

d) összehangolja a hazai és nemzetközi felkészítéseket;
e) ellenõrzi az MH NRF felkészítettségének helyzetét

nemzeti CREVAL jellegû ellenõrzés végrehajtásával;
f) levezeti a hazai felkészítés lezárására a nemzeti CRE-

VAL ellenõrzést. Az MH NRF nemzeti CREVAL jellegû
ellenõrzése 1+2 nap idõtartamban kerül végrehajtásra.
A nemzeti CREVAL jellegû ellenõrzésrõl az annak befeje-
zését követõ 30. napig az MH ÖHP parancsnoka jelentést
terjeszt fel a HVKF részére a HVK KIKCSF csoportfõnö-
kén keresztül;

g) részt vesz a kijelölt állománnyal a nemzetközi felké-
szítést lezáró értékelõ-minõsítõ zárógyakorlaton.
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3. Záró rendelkezések

11. Ez az intézkedés 2012. július 1-jén lép hatályba.

12. Ez az intézkedés 2014. január 31-én hatályát veszti.

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

A Honvéd Vezérkar fõnök
188/2012. (HK 9.) HVKF

i n t é z k e d é s e
az „Egységes Lövészeti szakutasítás

(a gyalogsági-, a harcjármû-, a harckocsi
fegyverekhez, valamint a támogató szakasz aknavetõ

és páncéltörõ fegyverekhez)” címû kiadvány
kidolgozásáról szóló 246/2010. (HK 12.) HM HVKF

intézkedés módosításáról

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

intézkedést

adom ki:

1. az „Egységes Lövészeti szakutasítás (a gyalogsági-, a
harcjármû-, a harckocsi fegyverekhez, valamint a támoga-
tó szakasz aknavetõ és páncéltörõ fegyverekhez)” címû ki-
advány kidolgozásáról szóló 246/2010. (HK 12.) HM
HVKF intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés) mellékle-
tének 1. melléklet 21. cím, „Egyéb rendelkezések” alcí-
men belül az

„Az MH ÖHP-n keresztül tûzszerészt (tûzszerészeket)
kell igényelni az MH 1. Katona Tûzszerész és Hadihajós
Zászlóaljtól:

a) lõtéri készenléttel:
– éles kézigránátdobó gyakorlathoz;
– kézi páncélelhárító gránátvetõ lõgyakorlathoz;
– aknavetõ lõgyakorlathoz.”
szövegrész helyébe
„Az MH ÖHP-n keresztül tûzszerészt (tûzszerészeket)

kell igényelni az MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós
Ezredtõl:

a) lõtéri készenléttel:
– kézi páncélelhárító gránátvetõ lõgyakorlathoz;
– aknavetõ lõgyakorlathoz.”

szöveg lép.

2. Az Intézkedés mellékletének 2. melléklet 45. pontjá-
ban a „Biztonsági rendszabályok” szövegrészt követõ
11. franciabekezdés szövege helyébe a következõ szöveg lép:

„– befulladt éles kézigránátot megközelíteni, mozgatni
tilos, ezt a tûzszerész, illetve az erre kiképzett, robbantás
foglalkozásvezetõi és kézigránát megsemmisítõi tanfolya-
mon eredményesen vizsgázott személy semmisítheti meg,
hajthatja végre;”

3. Az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
195/2012. (HK 9.) HVKF

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

magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében
végrehajtandó feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és 46. §
(5) bekezdése, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet 11. § p) pontja alapján a Magyar Honvéd-
ség katonai szervezetei magas fokú fegyelmének fenntar-
tása érdekében végrehajtandó feladatokról az alábbi

intézkedést

adom ki:

I. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségében mû-
ködõ HM szervekre és a Magyar Honvédség (továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Az intézkedés alkalmazása során a HVKF-nek köz-
vetlenül alárendelt és jelentõ állományilletékes parancs-
nok, vezetõ (a továbbiakban: parancsnok):

a) a HVK személyzeti csoportfõnök;
b) a HVK felderítõ csoportfõnök;
c) a HVK hadmûveleti csoportfõnök;
d) a HVK logisztikai csoportfõnök;
e) a HVK haderõtervezési csoportfõnök;
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f) a HVK híradó, informatikai és információvédelmi
csoportfõnök;

g) a HVK kiképzési csoportfõnök;
h) a HVK vezérkari irodavezetõ;
i) az MH vezénylõ zászlós;
j) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnok;
k) az MH Vezetési és Doktrinális Központ parancsnok;
l) az MH Honvédkórház parancsnok (MH egészségügyi

szolgálatfõnök);
m) az MH Támogató Dandár parancsnok;
n) az MH Altiszti Akadémia parancsnok;
o) az MH Ludovika Zászlóalj parancsnok;
p) az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Pa-

rancsnokság parancsnok;
q) az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfõnök;
r) az MH Katonai Képviselõ Hivatal katonai képviselõ;
s) az MH Nemzeti Katonai Képviselet nemzeti katonai

képviselõ;
t) az MH Nemzetközi Összekötõ Képviselet vezetõ.

II. A magas fokú fegyelem biztosítása

3. A katonai szervezetek személyi állományát terhelõ
– jogszabályokban és más normatív belsõ rendelkezések-
ben meghatározott – rend és szervezettség következetes,
lelkiismeretes betartása, az elöljárók parancsainak, utasí-
tásainak maradéktalan teljesítése érdekében, valamennyi
katonai szervezet parancsnokának magas fokú fegyelmet
kell megkövetelnie.

4. A parancsnoknak a magas fokú fegyelem biztosítása
érdekében mindent meg kell tennie a fegyelmi helyzetet
pozitívan befolyásoló körülmények megtartása, illetve a
negatívan befolyásoló tényezõk megszüntetése érdekében.

5. A fegyelmi helyzetet befolyásoló parancsnoki intéz-
kedések magukba foglalják az egyes esetek során azonnal
foganatosítandó rendszabályok bevezetését, illetve a saját
katonai szervezet fegyelmi helyzetének folyamatos, átfo-
gó elemzését, értékelését, valamint annak idõszaki minõsí-
tését.

III. Éves elemzés, értékelés, minõsítés,
állománygyûlések

6. A katonai szervezet fegyelmi helyzetének elemzése
és értékelése során

a) altiszti és legénységi állomány alkalmasságával kap-
csolatban a vezénylõ zászlós;

b) az állomány összetételére, a parancsnoki beosztások
feltöltöttségére, a parancsnokok vezetõi és pedagógiai fel-
készültségére és tapasztalataira, a személyi állomány telje-
sítményértékelésére, minõsítésekre és az elismerésekre,
valamint a katonai szervezetnél végrehajtott szociális és

lélektani körülményeket befolyásoló feladatokra vonatko-
zóan a személyügyi fõnök;

c) az öngyilkossági cselekmény, szenvedélybetegség,
illetve más mentálhigiénés panaszok miatt leszerelt kato-
nákkal kapcsolatos statisztikai adatok vonatkozásában az
egészségügyi fõnök (egészségügyi központ parancsnok);

d) az õr-, ügyeleti- és készenléti szolgálatok ellátásához
való viszony megítélése, az ezekkel kapcsolatos szabályta-
lanságok vizsgálatának eredményei és a tett intézkedések
tekintetében a hadmûveleti fõnök;

e) a kiképzési feladatok végrehajtásához való viszony
megítélése és az ezekkel kapcsolatos szabálytalanságok
vizsgálatának eredményei és a tett intézkedések vonatko-
zásában a kiképzési fõnök;

f) a katonai szervezet biztonságának rendszabályaival, a
zsiliprendszerével, a személyek be- és kiléptetésével, a jár-
mûvek be- és kiengedésével, az anyagok be- és kiszállítá-
sával, az esetlegesen szervezett biztosító rendész szolgála-
tával, a külsõ szolgáltató igénybevételével biztosított õr-
zés-védelmével, a fegyverzet megõrzésével, valamint az
objektumvédelmi tervvel kapcsolatban a törzsfõnök;

g) a katonákkal szemben végrehajtott rendõri intézke-
désekre, valamint a katonai rendészeti alkalmazási körlet-
tel rendelkezõknél a katonai rendészeti tevékenységre vo-
natkozó adatokra vonatkozóan a parancsnok által kijelölt
tiszt;

h) a katonai szervezet üzembentartási fegyelmének és
közlekedésbiztonsági helyzetének elemzésével és értéke-
lésével összefüggésben a logisztikai fõnök;

i) a fegyelemsértések, a szabálysértések, a bûncselek-
mények, az öngyilkossági cselekmények alakulására és
azok vizsgálatára, a méltatlansági eljárásokra, a fegyelmi
információs rendszer mûködésére és az elõzõ év fegyelmi
helyzetének minõsítésére vonatkozóan a fegyelmi elemzé-
sért és értékelésért felelõs tiszt;

j) a területileg illetékes rendõrkapitánysággal, polgárõr-
szervezettel, katasztrófavédelmi szervezettel, tûzoltóság-
gal és polgári védelmi szervezettel kötött együttmûködési
megállapodásokkal kapcsolatosan a jogi és igazgatási
szolgálat tagja;

k) a szolgálati panaszok, a panaszok és közérdekû beje-
lentések (a továbbiakban: beadványok) elintézésével, a
káreljárásokkal kapcsolatosan a jogi és igazgatási szolgá-
lat tagja;

l) a normasértések feltárására irányuló tevékenység
színvonalára, a parancsnoki joggyakorlat alkalmazásának
törvényességére vonatkozóan a jogi és igazgatási szakmai
elöljáró;

m) a tárgyévben végrehajtott fejezetszintû, törvényessé-
gi felügyeleti vagy belsõ ellenõrzés fõbb megállapításaival
összefüggésben az ellenõrzést végzõ;

n) az ügyészségi törvényességi ellenõrzésekkel, vizsgá-
latokkal, óvásokkal, felszólalásokkal és figyelmeztetések-
kel, valamint a nyomozásfelügyeleti tevékenységgel kap-
csolatosan az illetékes katonai ügyész vezetõje;
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o) az alárendelt katonai szervezet fegyelmi helyzetének
minõsítésére vonatkozóan az alárendelt katonai szervezet
parancsnoka;

p) a tûz-, környezet- és munkavédelemmel kapcsolatos
szabályok érvényesülésére vonatkozóan a parancsnok ál-
tal kijelölt tiszt
által készített jelentéseket – tájékoztatókat, értékeléseket –
figyelembe kell venni.

7. Az egység szintû katonai szervezet jogi és igazgatási
fõnökének elemzõ-, értékelõ jelentése alapján a parancs-
nok a katonai szervezet fegyelmi helyzetét parancsnoki zá-
radékban minõsíti. A minõsítést a jelentés utolsó lapján
kell feltüntetni.

8. Az alárendelt katonai szervezettel rendelkezõ katonai
szervezetnél az alárendelt 6. pont szerinti írásban és elekt-
ronikusan felterjesztett bedolgozásait a szakterületileg il-
letékes szakmai elöljáró összesíti. Az összesítés alapján
készül el a HVKF-nek közvetlenül alárendelt katonai szer-
vezet 6. pont szerinti elemzõ-, értékelõ jelentése és a minõ-
sítést tartalmazó záradék.

9. A HVKF-nek közvetlenül alárendelt katonai szerve-
zet parancsnoka írásban és elektronikusan egyidejûleg fel-
terjesztett fegyelmi helyzet értékelése és minõsítése, to-
vábbá

a) az MH vezénylõ zászlós a 6. pont a) alpont,
b) a HVK személyzeti csoportfõnök a 6. pont b) alpont,
c) a HVK hadmûveleti csoportfõnök a 6. pont d), f)–g)

és j) alpont,
d) a HVK kiképzési csoportfõnök a 6. pont e) alpont,
e) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnok a

6. pont h) és p) alpont,
f) a HM igazgatási és jogi képviseleti fõosztályvezetõ a

6. pont i), k)-l), n) és o) alpont,
g) a HVK Vezérkari Irodán az ellenõrzéssel kapcsolatos

feladatokért felelõsnek kijelölt fõtiszt a 6. pont m) alpont
vonatkozásában felterjesztett jelentése alapján évente, a
naptári év lezárását követõen kerül összeállításra a
HVKF-nek közvetlenül alárendelt HM szervek és az MH
katonai szervezetei fegyelmi helyzetének értékelésérõl és
minõsítésérõl szóló összesített tájékoztató jelentés.

10. A HVKF-nek a 9. pontban nevesített és felterjesztett
jelentésekbõl az összegzett elemzést és értékelést a HM
Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály (a továbbiakban:
HM IJKF) készíti el és terjeszti fel a HVKF-nek.

11. A katonai szervezet fegyelmi helyzetének minõsíté-
se „MEGFELELÕ” vagy „NEM MEGFELELÕ”.

12. Megfelelõ a katonai szervezet fegyelmi helyzete, ha
a) az biztosítja a katonai szervezet alaprendeltetés sze-

rinti feladatainak végrehajtását;
b) a személyi állomány meghatározó többsége betartja a

jogszabályi elõírásokat és a katonai rendelkezéseket, to-
vábbá a fegyelemsértést, szabálysértést, bûncselekményt
elkövetõk, valamint a méltatlannak nyilvánított katonák

együttes száma a tárgyévben nem haladja meg a katonai
szervezetnél az elemzés és értékelés idõpontjában megle-
võ személyi állomány 10%-át;

c) az elkövetett normasértések nem veszélyeztetik a ka-
tonai szervezet mûködõképességét, hadrafoghatóságát, a
készenlétfokozási vagy a katasztrófavédelmi rendszer mû-
ködését;

d) a parancsnoki állomány fegyelmi joggyakorlata az
elõírásoknak megfelel;

e) a fegyelmi információs rendszer pontosan és megbíz-
hatóan mûködik.

13. Nem megfelelõ a katonai szervezet fegyelmi helyze-
te, ha

a) az 30 napot meghaladóan nem biztosítja vagy veszé-
lyezteti az alaprendeltetésbõl adódó feladatok végrehajtását;

b) a normasértések elkövetõi és a méltatlannak nyilvání-
tottak létszáma meghaladja a 12. pont b) alpontban megha-
tározott 10%-os mértéket, vagy a parancsnoki meglévõ pa-
rancsnoki állomány 10%-át meghaladó érintettsége miatt
tartósan veszélyezteti az alaprendeltetésbõl adódó felada-
tok végrehajtását;

c) a katonai szervezet hadrafoghatóságával, készenlét-
fokozási, katasztrófavédelmi képességével kapcsolatos
szabályokat az adott értékelési idõszakban másodjára is
megsértik;

d) a fegyelmi, szabálysértési, méltatlansági és büntetõ-
eljárásokat, vagy a vizsgálatok, ellenõrzések során feltárt
hiányosságokat a kitûzött határidõre nem szüntetik meg;

e) a fegyelmi információs rendszer pontatlan, nem nap-
rakész adatokkal mûködik.

14. A fegyelmi helyzetet
a) az egység szintû katonai szervezetnél évente, a naptá-

ri év lezárását követõ január 5-ig a parancsnok;
b) a HVKF-nek közvetlenül alárendelt katonai szerve-

zetnél évente, a naptári év lezárását követõ január 15-ig a
parancsnok;

c) a Honvéd Vezérkar és a hadrend szerinti katonai szer-
vezetek (szervezetei) összességére vonatkozóan évente, a
naptári év lezárását követõ január 31-ig a HVKF minõsíti.

15. A fegyelmi helyzet minõsítését
a) az egység szintû katonai szervezetre vonatkozóan éven-

te, naptári év lezárását követõ január 20-ig a parancsnok;
b) a HVKF-nek közvetlenül alárendelt katonai szerve-

zetre és alárendeltjére is vonatkozóan évente, a naptári év
lezárását követõ január 25-ig a parancsnok
terjeszti fel az elöljáró parancsnoknak.

16. A fegyelmi helyzet minõsítését a Honvéd Vezérkar
és a hadrend szerinti katonai szervezetek összességére vo-
natkozóan évente, naptári év lezárását követõ február
20-ig a HVKF terjeszti fel a honvédelmi miniszternek.

17. Az írásban és elektronikusan is felterjesztett elemzé-
sen és értékelésen alapuló minõsítést az elöljáró parancs-
nok 15 napon belül hagyja jóvá és küldi vissza az aláren-
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delt parancsnoknak. Jóváhagyás hiányában az elöljáró pa-
rancsnok – észrevételeivel együtt – újbóli minõsítésre kül-
di vissza az alárendelt parancsnoknak a minõsítést, aki az
ismételt minõsítést soron kívül végrehajtja.

18. Az elöljáró parancsnok jóváhagyását követõen a fe-
gyelmi helyzet fõbb jellemzõit, minõsítését és az ezekkel
kapcsolatos feladatokat évente, a katonai szervezet év ér-
tékelõ és feladatszabó értekezletén kell ismertetni.

19. A Honvéd Vezérkar és a hadrend szerinti katonai
szervezetek összességére vonatkozó fegyelmi helyzet
fõbb jellemzõit, minõsítését – a honvédelmi miniszter jó-
váhagyását követõen – a HVKF év értékelõ és feladatsza-
bó értekezletén kell ismertetni.

IV. Statisztikai adatszolgáltatás

20. Az egység szintû katonai szervezet parancsnoka
– statisztikai adatszolgáltatási céllal – tájékoztatót készít
és terjeszt fel az elöljáró parancsnoknak

a) a katonai rendészeti szolgálatok ellenõrzéseirõl és in-
tézkedéseirõl,

b) a fegyelmi, szabálysértési, méltatlansági és büntetõ
eljárási adatokról,

c) a beadványokról és szolgálati panaszokról,
d) a keletkezett károkról,
e) a beilleszkedési zavarok miatt kezelt és leszerelt ka-

tonák létszámáról,
f) az elismerésekrõl és
g) a közlekedésbiztonsági helyzetrõl

negyedévente, a negyedévet követõ hónap 5. napjáig.

21. A HVKF-nek közvetlenül alárendelt katonai szerve-
zet negyedévente, a negyedévet követõ hónap 10. napjáig
készíti el, összesíti és terjeszti fel a 20. pontban meghatá-
rozott tájékoztatókat a HM IJKF-nek nyomtatott és elekt-
ronikus formában. A HM IJKF negyedévente, a negyedé-
vet követõ hónap 15. napjáig készíti el az összefoglaló je-
lentést.

22. A 20. pont a) alpont szerinti adatokat a HVK hadmû-
veleti csoportfõnök, a 20. pont g) alpont szerinti adatokat
az MH Logisztikai Ellátó Központ parancsnok az MH ka-
tonai szervezeteire vonatkozóan összesíti és küldi meg a
HM IJKF-nek nyomtatott és elektronikus formában ne-
gyedévente, a negyedévet követõ hónap 10. napjáig.

23. A katonai szervezet a statisztikai adatszolgáltatást a
6. és 9. pontban meghatározott tartalommal és szolgálati
személy bevonásával készíti el.

24. A statisztikai adatszolgáltatás nem jelentés. Tájé-
koztató jellege révén szakmai elöljárói úton is továbbítha-
tó. A tájékoztatók elkészítése és továbbítása nem mentesít
az éves elemzõ és értékelõ jelentés elkészítésének kötele-
zettsége alól.

25. Az MH katonai szervezeteire vonatkozó összesített
statisztikai adatokat a HM IJKF készíti el és terjeszti fel a
HVKF-nek.

V. A fegyelmi helyzet szilárdításával
és a megelõzéssel összefüggõ feladatok

26. A parancsnok
a) a vagyonmegóvás érdekében:
aa) negyedévente vizsgálja felül az elhelyezési utaltsá-

gába tartozó objektumok õrzésvédelmével kapcsolatos
rendszabályokat, és azok érvényesülését;

ab) valamennyi raktáros, raktárvezetõ és anyagkezelõ
beosztásban levõ személynél tervezze és hajtassa végre az
önellenõrzések végrehajtásának ellenõrzését;

ac) azonnal foganatosítandó rendszabályként intézked-
jen a kár lehetõség szerinti enyhítésére, illetve a kár mérté-
kének megállapítására;

b) a bûncselekmények megelõzése érdekében:
ba) évente tervezzen és szervezzen tájékoztató, felvilá-

gosító jellegû állománygyûlést, amelyen a jellegzetes köz-
törvényi és katonai bûncselekményeket dolgozzák fel;

bb) gondoskodjon arról, hogy a fegyelmi helyzet értéke-
lése és minõsítése, az egyes esetek tanulságai, az igazság-
ügyi szervek tapasztalatai kerüljenek feldolgozásra és
hasznosításra;

c) az õr- és ügyeleti, valamint készenléti szolgálatok
szolgálati okmányaiban, különösen a szolgálati intézke-
désben rögzíttesse azokat a feladatokat, amelyeket bûncse-
lekmény bekövetkezése esetén a szolgálatot ellátóknak
végre kell hajtani;

d) bûncselekmény bekövetkezését követõen:
da) vezessen be szükséges és célszerû eseti intézkedése-

ket, amellyel biztosított, hogy a bûncselekmény helyszíne,
az ott fellelhetõ nyomok és elváltozások a helyszíni szemle
megkezdéséig érintetlenül maradjanak;

db) intézkedjen – az illetékes szolgálati személyek útján
– arra, hogy a helyszínre csak a sérültek ellátását, az élet-
veszély, illetve a katasztrófahelyzet, a kár elhárítását vég-
zõ személyek léphessenek be, és a helyszínt csak olyan
mértékben változtathassák meg, ami a feladatuk ellátásá-
hoz elengedhetetlenül szükséges;

dc) fokozott körültekintéssel vizsgálja azokat a szemé-
lyi, tárgyi és elkövetési körülményeket, amelyek az elkö-
vetõ szolgálatteljesítésre való alkalmasságát kizárják.
Szükség esetén kezdeményezze az elkövetõ egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát;

dd) terjesszen fel – a helyszíni szemle befejezése után –
Azonnali Tényközlõ Jelentést a 28–32. pontokban megha-
tározottak szerint;

de) akadályozzon meg minden olyan adat nyilvánosság-
ra hozatalát, amely a nyomozás érdekét sértené, vagy an-
nak sikerét veszélyeztetné;

df) köteles vizsgálni, ha a katona magatartása alkalmas
lehet a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
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mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény szerinti méltatlanság megállapítására;

dg) fokozott figyelmet fordítson az MH kommunikációs
tevékenységének rendjérõl szóló normatív rendelkezések-
ben foglaltak betartására, valamint a katonai szervezete fe-
gyelmi helyzetét hátrányosan befolyásoló tartalmú közlés
mellõzésére;

dh) amennyiben szükségesnek ítéli meg, készíttessen
esettanulmányt a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Magyar
Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzatában megha-
tározottak szerint.

27. A HM IJKF
a) tájékoztatást ad a HM Miniszteri Kabinet Sajtóiroda

útján a katonai fegyelem aktuális kérdéseirõl, valamint a
megelõzõ munka elemzett tapasztalatairól;

b) szerepelteti a katonai fegyelemmel összefüggõ téma-
köröket a tárca tudományos kutatómunka terveiben.

VI. A fegyelmi információs rendszer

1. Azonnali Tényközlõ Jelentés és Kiegészítõ Jelentés

28. A parancsnoknak Azonnali Tényközlõ Jelentést kell
felterjeszteni az alábbi esetekrõl:

a) a katonai szervezet személyi állományába tartozónak
emberélet, fegyverzet, harceszköz, vagy más nagyértékû
dolog mentésében, katasztrófahelyzet megelõzésében
vagy elhárításában tanúsított bátor, öntevékeny magatartá-
sáról;

b) a katonai szervezet személyi állományába tartozó által
elkövetett bûncselekmény alapos gyanúja esetén;

c) a katonai szervezet személyi állományába tartozó sé-
relmére elkövetett bûncselekmény alapos gyanújáról, ha
az elkövetés a szolgálati helyen, illetve a szolgálattal
összefüggésben történt;

d) a katonai szervezet sérelmére elkövetett bûncselek-
mény alapos gyanújáról;

e) a katonai szervezet személyi állományába tartozó ál-
tal elkövetett öngyilkossági cselekményrõl;

f) a katonai szervezet állományába tartozó által a szol-
gálati helyen, illetve a szolgálattal összefüggésben elköve-
tett szabálysértés gyanújáról;

g) a szolgálati helyen vagy szolgálattal összefüggésben
bekövetkezett súlyos honvédelmi balesetrõl, valamint
egyidejûleg kettõnél több személy sérülését okozó, vagy
lövés, robbanás okozta honvédelmi balesetrõl;

h) a minõsített adatot tartalmazó irat, a haditechnikai
eszköz, a kábítószer, valamint a veszélyes anyagok – külö-
nösen a lõfegyver (lõfegyver fõdarab), a lõszer (töltény), a
robbanó-, gyúlékony-, radioaktív-, fertõzõ- vagy mérgezõ-
anyagok – hiányáról, elvesztésérõl, megsemmisülésérõl;

i) a katonai szervezet egészét, vagy az ahhoz tartozó az
MH Készenlétfokozási Rendszer, az MH Légvédelmi Ké-
szenléti Szolgálat, a Honvédelmi Katasztrófavédelmi
Rendszer, illetve az MH Atom-, Biológiai- és Vegyi Ri-
asztási Rendszer valamely elemének a rendeltetésszerû al-
kalmazási képességét súlyosan veszélyeztetõ eseményrõl;

j) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 36-37. §-ok szerinti erõ kiren-
delésérõl, annak létszámáról és idõtartamáról;

k) gyakorlat, lövészet során harmadik személynek (nem
katonai szervezetnek, polgári személynek) kárt okozó rob-
banásról, belövésrõl;

l) a katonai szervezetnél történt fegyverhasználatról,
nem szándékolt lövés leadásáról;

m) súlyos közúti-, vasúti-, légi- és vízi közlekedési bal-
esetrõl, amelyben személyi vagy anyagi vonatkozásban a
katonai szervezet érintett;

n) súlyos repülõeseményrõl.

29. A parancsnoknak Kiegészítõ Jelentést kell felter-
jeszteni, ha az Azonnal Tényközlõ Jelentésben írt ese-
ménnyel kapcsolatban az alábbi lényeges körülmény kö-
vetkezett be vagy változott meg:

a) bûncselekmény, szabálysértés elkövetõjének ismertté
válása, minõsítésének megváltozása;

b) új bûncselekmény miatt nyomozás elrendelése, a
gyanúsított idézése, vagy vele szemben kényszerintézke-
dés elrendelése, vádemelés, bírósági ítélet meghozatala;

c) bûncselekménnyel, gyakorlat vagy lövészet során
okozott kár mértékének megváltoztatása;

d) a sérültek számában vagy a sérülések minõsítésében
bekövetkezett változás;

e) a 28. pont i) alpont szerinti esemény elhárítása, a ve-
szély megszûnése;

f) a 28. pont j) alpont szerinti esemény kapcsán kirendelt
erõ létszámának és kirendelése idõtartamának változása
esetén.

30. Az Azonnali Tényközlõ Jelentést és a Kiegészítõ Je-
lentést annak a katonai szervezetnek a jogi és igazgatási
szolgálathoz tartozó tagja készítse el, és a parancsnoka írja
alá,

a) amelynek a személyi állományába tartozik a 28. pont-
ban meghatározott esemény elkövetõje, illetve sértettje;

b) amely az elhelyezési vagy kezelésébe tartozó objek-
tumában bekövetkezett az esemény;

c) amelyet a 28. pont i) alpontban meghatározott ese-
mény érint;

d) amelyet érint a kirendelés.

31. Az Azonnali Tényközlõ Jelentést és a Kiegészítõ Je-
lentést a külföldön egyéni beosztásban szolgálatot teljesí-
tõ, valamint tanulmányokat folytató esetében a HVK sze-
mélyzeti csoportfõnök készíti el és írja alá.
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32. Az Azonnali Tényközlõ Jelentést és a Kiegészítõ Je-
lentést annak elkészítésére okot adó körülményt vagy a tu-
domásra jutást követõ 24 órán – a Magyar Honvédség
Szolgálati Szabályzata szerinti szünnapokon 72 órán – be-
lül kell az elöljáró katonai szervezet jogi és igazgatási
szolgálata útján a HM IJKF-nek megküldeni.

33. A 28. i) és j) alpontban meghatározott esetrõl az
Azonnali Tényközlõ Jelentést és a Kiegészítõ Jelentést a
parancsnok a katonai szervezet ügyeleti szolgálata útján
terjeszti fel az elöljáró parancsnok.

34. Az MH Központi Ügyelet az elöljáró parancsnok és
a HVKF-nek közvetlenül alárendelt parancsnok által – az
MH ügyeleti szolgálati rendszerén – továbbított Azonnali
Tényközlõ Jelentést és Kiegészítõ Jelentést eljuttatja a HM
IJKF-re.

2. Az I. és II. számú Adatlapok

35. A parancsnoknak I. számú Adatlapot kell felterjesz-
teni a katonai szervezet személyi állományába tartozó ön-
gyilkossági cselekményének kivizsgálását, a rendõrség
közigazgatási eljárást befejezõ érdemi határozat jogerõre
emelkedését és kézbesítését követõ 10 napon belül az
elöljáró katonai szervezet jogi és igazgatási szolgálata út-
ján a HM IJKF-nek.

36. Az öngyilkossági cselekmény körülményeinek tisz-
tázására, a felelõsség esetleges megállapítására és az ese-
mény végleges minõsítésére vizsgálatot kell lefolytatni.

37. A katonák által elkövetett öngyilkossági cselekmé-
nyek vizsgálatánál megkülönböztetett figyelmet kell for-
dítani annak tisztázására, hogy a cselekmény összefüg-
gött-e elöljáró vagy más szolgálati személy mulasztásával,
visszaélésével, valamint a katonák egymás közötti szolgá-
lati viszonyával.

38. Minden esetben vizsgálni kell, hogy az elkövetett
öngyilkossági cselekmény, öngyilkossági kísérlet mögött
nem húzódik-e meg a katonai szolgálat alóli kibúvás szán-
déka. Ha az öngyilkossági kísérletet elkövetõ bûncselek-
ménnyel is alaposan gyanúsítható, ellene büntetõeljárást
kell kezdeményezni.

39. Az I. számú Adatlapot annak a katonai szervezetnek
a jogi és igazgatási szolgálathoz tartozó tagja készíti el, és
a parancsnoka írja alá, amelynek a személyi állományába
az öngyilkossági cselekményt elkövetõ tartozott.

40. Az I. számú Adatlapot a külföldön egyéni beosztás-
ban szolgálatot teljesítõ, valamint tanulmányokat folytató
esetében a HVK személyzeti csoportfõnök készíti el és írja
alá. A HVK személyzeti csoportfõnök a vizsgálat végre-
hajtására igénybe veheti az azonos vagy a legközelebbi

közigazgatási területre vezényelt nemzeti rangidõs, vagy a
területen diszlokáló katonai szervezet parancsnokának se-
gítségét.

41. A parancsnoknak II. számú Adatlapot kell felter-
jeszteni a katonai szervezet személyi állományába tartozó
ellen indított büntetõeljárást befejezõ érdemi határozat
jogerõre emelkedését és kézbesítését követõ 10 napon be-
lül az elöljáró katonai szervezet jogi és igazgatási szolgá-
lata útján a HM IJKF-nek.

42. A II. számú Adatlapot annak a katonai szervezetnek
a jogi és igazgatási szolgálathoz tartozó tagja készíti el, és
a parancsnoka írja alá, amelynek személyi állományába a
terhelt a nyomozás elrendelésekor tartozott.

43. A bûncselekmény megnevezésekor a Kúria jogelõd-
jének, a Legfelsõbb Bíróság Büntetõ Kollégiuma 61/2008.
BK véleményében megfogalmazottakat kell figyelembe
venni.

VII. Iratkezelési feladatok

44. A katonai szervezetnél a fegyelmi helyzettel kap-
csolatos iratokat – az Azonnali Tényközlõ Jelentéseket, a
Kiegészítõ Jelentéseket, az I. és II. számú Adatlapokat, to-
vábbá az elemzõ és értékelõ tájékoztatókat, statisztikai
adatszolgáltatásokat és jelentéseket – évenkénti bontás-
ban, az MH Egységes Irattári Tervben meghatározott irat-
tári tételszámonként vezetett gyûjtõívben, iktatólapban
(a továbbiakban: gyûjtõív) kell tárolni.

45. A gyûjtõíveket a katonai szervezet jogi és igazgatási
szolgálat, illetve a HM IJKF kezeli.

46. A gyûjtõívbe iktatott iratokat – a vonatkozó jogsza-
bály alapján – „Nem nyilvános!” vagy „Különleges adat!”
kezelési jelzéssel kell ellátni.

47. Az iratokon ügyintézõként csak az MH jogi és igaz-
gatási szolgálat állományába tartozó személy, vagy nyo-
mozótiszti feladatok ellátásával megbízott hivatásos vagy
szerzõdéses tiszt szerepelhet.

48. A 44. pontban nevesített iratokat elsõsorban telefa-
xon vagy elektronikusan a HM KGIR levelezõrendszeren
kell továbbítani.

49. A fegyelmi helyzettel kapcsolatos iratot – a Magyar
Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzatában megha-
tározottak szerint – az MH Egységes Irattári Tervében
meghatározott idõtartamig meg kell õrizni.

50. A statisztikai adatszolgáltatás tájékoztató jellegû
táblázatainak, a fegyelmi információs rendszer jelentései-
nek, adatlapjainak mintaokmányait az intézkedés
1–11. melléklete tartalmazza.
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VIII. Záró rendelkezések

51. Ez az intézkedés 2012. július 1-jén lép hatályba.

52. Hatályát veszti a Magyar Honvédség katonai szer-
vezetei magasfokú fegyelmének fenntartása érdekében
végrehajtandó feladatokról szóló 1/2008. (HK 13.) HM
HVKF intézkedés.

53. Az intézkedést a hatálybalépéskor folyamatban levõ
ügyekben is alkalmazni kell. A 2012. január hónaptól júni-
us hónapig tartó idõszakra vonatkozó tájékoztatót 2012.
július 5-ig kell megküldeni a HVKF-nek közvetlenül alá-

rendelt szervezethez. A HVKF-nek közvetlenül alárendelt
katonai szervezetek 2012. július 10-ig küldik meg az
összesített tájékoztatójukat a HM IJKF-nek.

54. Az intézkedést a tiszti és altiszti állomány elõtt
évente, teljes terjedelemben ismertetni kell. Az ügyeleti és
készenléti szolgálatot adó tiszt és altiszti állomány felké-
szítése során az intézkedést negyedéves rendszerességgel
fel kell dolgozni.

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnöke
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1. sz. melléklet a 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

TÁJÉKOZTATÓ
a 20…... év …….. negyedévi katonai rendészeti szolgálatok ellenõrzéseirõl és intézkedéseirõl

A Magyar Honvédség katonai szervezetei magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében végrehajtandó feladatokról szóló 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés
20. a) alpontja alapján a következõ adatokat küldöm meg:

1. Kimutatás a végrehajtott katonai rendészeti szolgálatokról és az ellenõrzésekrõl

Fsz.
A katonai rendészeti szolgálat Ellenõrzött

Megjegyzés
típusa tervezett száma végrehajtott száma idõtartama (nap)

szolgálatba
vezényeltek száma

gépjármûvel
(esetszám)

személyek száma (fõ)
gépjármûvek

mennyisége (db)

1. Helyõrségi

2. Parancsnoksági

3. Vezérkari

Összesen:

912
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

9.szám



9.szám
H

O
N

V
É

D
E

L
M

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

913

2. Kimutatás a katonai rendészeti szolgálat intézkedéseirõl

Fsz.
A katonai rendészeti szolgálat

megnevezése

A katonai rendészeti intézkedések állománycsoportonként

közalkal-
mazott

Mind-
összesen

hivatásos állomány szerzõdéses állomány önkéntes tartalékos állomány

honvéd
ti. jelölt

honvéd
alti. jelölt

tisztek altisztek

össz.

tisztek altisztek
legénységi
állomány

össz.

tisztek altisztek
legénységi
állomány

össz.

tbk. fõti. ti. zls. alti. fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

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.

Figyelmeztetés

1. Helyõrségi KRJ

2. Parancsnoksági KRJ

3. Vezérkari KRJ

Összesen

Feljelentés

4. Helyõrségi KRJ

5. Parancsnoksági KRJ

6. Vezérkari KRJ

Összesen

Elõállítás

7. Helyõrségi KRJ

8. Parancsnoksági KRJ

9. Vezérkari KRJ

Összesen



Fsz.
A katonai rendészeti szolgálat

megnevezése

A katonai rendészeti intézkedések állománycsoportonként

közalkal-
mazott

Mind-
összesen

hivatásos állomány szerzõdéses állomány önkéntes tartalékos állomány

honvéd
ti. jelölt

honvéd
alti. jelölt

tisztek altisztek

össz.

tisztek altisztek
legénységi
állomány

össz.

tisztek altisztek
legénységi
állomány

össz.

tbk. fõti. ti. zls. alti. fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

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.

Elfogás

1. Helyõrségi KRJ

2. Parancsnoksági KRJ

3. Vezérkari KRJ

Összesen

A tájékoztató táblázatos kimutatásához szöveges magyarázat, megjegyzés (pl. az ellenõrzés tapasztalatai, az intézkedést kiváltó ok, tendencia a normasértésekben,
állományilletékes parancsnok tájékoztatása a normasértõ katona felelõsségre vonásáról, szolgálati elöljárónál kezdeményezett intézkedési javaslatok stb.).

………………., 20….. …………….. ……..-n

név, rendfokozat
parancsnok
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2. sz. melléklet a 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

TÁJÉKOZTATÓ
a 20….év ……... negyedévi fegyelmi, szabálysértési, méltatlansági és büntetõ eljárási adatokról

A Magyar Honvédség katonai szervezetei magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében végrehajtandó feladatokról szóló 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés
20. b) alpontja alapján a következõ adatokat küldöm meg:

Fsz.
A katonai rendészeti szolgálat

megnevezése

A katonai rendészeti intézkedések állománycsoportonként

köz-
alkal-
mazott

Mind-
össze-

sen

hivatásos állomány szerzõdéses állomány önkéntes tartalékos állomány

honvéd
ti.

jelölt

honvéd
alti.

jelölt

tisztek altisztek

össz.

tisztek altisztek
legénységi
állomány

össz.

tisztek altisztek
legénységi
állomány

össz.

tbk. fõti. ti. zls. alti. fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

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.

I. Fegyelmi eljárás
1. Fegyelemsértést elkövetõk

2.

Fegyelmi
eljárások

elrendelt

3. meghosszabbított

4. felfüggesztett

5. megszüntetett

6. Figyelmeztetésben részesült

7.
Fegyelemsértésért kiszabott
fenyítés

8. Szabálysértésért kiszabott fenyítés

9.

Fenyítést
kiszabó

állományilletékes pk.

10. elöljáró pk.

11. HVKF

12. miniszter

13. KE
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Fsz.
A katonai rendészeti szolgálat

megnevezése

A katonai rendészeti intézkedések állománycsoportonként

köz-
alkal-
mazott

Mind-
össze-

sen

hivatásos állomány szerzõdéses állomány önkéntes tartalékos állomány

honvéd
ti. jelölt

honvéd
alti.

jelölt

tisztek altisztek
össz.

tisztek altisztek
legénységi
állomány

össz.
tisztek altisztek

legénységi
állomány

össz.
tbk. fõti. ti. zls. alti. fõti. ti. zls. alti. ts.

köz-
kat.

fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

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.

14.

Fenyítési
határo-
zatok
megosz-
lása

feddés
15. megrovás
16. szigorú megrovás
17. pénzbírság

18.
beo. illetmény
csökkentése

19.
várakozási idõ
meghosszabbítása

20.
szolgálati viszony
megszüntetése

21. lefokozás

22.

Fellebb.
esetén

határozat helyben
hagyva

23.
határozat
megváltoztatva

24.
határozat hatályon
kívül helyezve

II. Méltatlansági eljárásban

25. Méltat-
lansági
eljárások

elrendelt

26. felfüggesztett

27. megszüntetett

28.
Szolgálati
viszonyt
meg-
szüntetõ

állományilletékes
pk.

29. HVKF

30. miniszter

31. KE

32. Szolg.
panasz
esetén

határozat helyben
hagyva

33.
határozat hatályon
kívül helyezve
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Fsz.
A katonai rendészeti szolgálat

megnevezése

A katonai rendészeti intézkedések állománycsoportonként

közal-
kal-

mazott

Mind-
össze-

sen

hivatásos állomány szerzõdéses állomány önkéntes tartalékos állomány

honvéd
ti. jelölt

honvéd
alti.

jelölt

tisztek altisztek
össz.

tisztek altisztek
legénységi
állomány

össz.
tisztek altisztek

legénységi
állomány

össz.
tbk. fõti. ti. zls. alti. fõti. ti. zls. alti. ts.

köz-
kat.

fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

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.

III. Büntetõ eljárásban

34. Bûncselekményt elkövetõk
35.

Büntetõ
eljárások

elrendelt
36. megszüntetett
37. felfüggesztett
38. Bûncselekmények

száma
katonai

39. köztörvényes
40.

Kiszabott
fõbüntetés

szabadságvesztés
41. pénzbüntetés
42. foglalkozástól eltiltás

43.
jármûvezetéstõl
eltiltás

44. lefokozás

45.
szolgálati viszony
megszüntetése

46.

Kiszabott
mellék-
büntetés

közügyektõl eltiltás
47. kitiltás

48.
rendfokozatban
visszavetés

49.
várakozási idõ
meghosszabbítása

50.

Kiszabott
intézkedés

megrovás
51. próbára bocsátás
52. kényszergyógykezelés
53. elkobzás
54. vagyonelkobzás
55. pártfogó felügyelet

A tájékoztató jelentés táblázatos kimutatásának szöveges része (pl. a fegyelmi, méltatlansági és büntetõ eljárások jellemzõ okai; az elõzõ negyedév, illetve az elõzõ
év azonos idõszakára vonatkozó adatok, tendenciák összevetése, következtetések levonása stb.).

………………., 20….. …………….. ……..-n

név, rendfokozat
parancsnok
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3. sz. melléklet a 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

TÁJÉKOZTATÓ
a 20….év ….. negyedévi beadványokról és szolgálati panaszokról

A Magyar Honvédség katonai szervezetei magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében végrehajtandó feladatokról szóló 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés
20. c) alpontja alapján a következõ adatokat küldöm meg:

Fsz. Benyújtott beadvány és intézése

Katonai rendfokozati állománycsoportok

Mind-
össze-

sen

hivatásos állomány szerzõdéses állomány önkéntes tartalékos állomány

honv.
ti.

jelölt

honv.
alti.

jelölt

köz
alkal-
mazott

tisztek altisztek

össz.

tisztek altisztek
legénységi
állomány

össz.

tisztek altisztek
legénységi
állyomány

össz.

tbk. fõti. ti. zls. alti. fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

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.

1.

Beadvány

panasz

2. közérdekû bejelentés

3.

elintézés
módja

teljesítve

4.
nem teljesítve
vagy elutasítva

5.
áttéve más
szervhez

6. elint.
idõtart.

30 napon belül

7. 30 napon túl

8.

Szolgálati
panasz

sérelmesnek tartott döntés

9.
elintézés
módja

teljesítve

10.
elutasítva,
felterjesztve

11. elint.
határidõ

határidõn belül

12. határidõn túl

A tájékoztató táblázatos kimutatásához szöveges magyarázat, megjegyzés (pl. a beadványok, a szolgálati panaszok minõsítése tartalma szerint, a tendencia jel-
lemzõi, az idõszakra vonatkozó megállapítások stb.).

……………………, 20…… ………………-n.

név, rendfokozat
parancsnok
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4. sz. melléklet a 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

TÁJÉKOZTATÓ
a 20…..év……..negyedévben keletkezett károkról

A Magyar Honvédség katonai szervezetei magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében végrehajtandó feladatokról szóló 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés
20. d) alpontja alapján a következõ adatokat küldöm meg.

A keletkezett kárügyekben

A kárügyek
száma

a tényleges
károk összege

(Ft)

a káreljárás a kártérítés
mellõzése

a kártérítési
határozatok

a kötelezvények a kiszabott
kártérítések
összege (Ft)

a tényleges kár és a kiszabott kártérítés különbözetének rendezése
a ténylegesen
megtérült kár
mértéke (Ft)

leírással törléssel

elrendelése felfüggesztése megszüntetése száma száma összege (Ft) száma összege (Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
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Fsz.
Károkozók és az okozott kár

szakanyagonként

Katonai rendfokozati állománycsoportok
köz-

alkal-
ma-
zott

Mind-
össze-

sen

hivatásos állomány szerzõdéses állomány önkéntes tartalékos állomány
honv.

ti.
jelölt

honv.
alti.

jelölt

tisztek altisztek
össz.

tisztek altisztek legénység
össz.

tisztek altisztek legénység
össz.

tbk. fõti. ti. zls. alti. fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

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.

1. Vétkességen
alapuló

gondatlan károkozó
2. szándékos károkozó
3. Vétkességre

tekintet
nélküli
károkozó

pénzkezelõ
4. megõrzési felelõs

5. leltár felelõs

6.

Kárigény
érvényesítése

káreljárásban
7. kötelezvénnyel
8. büntetõeljárásban

9.
bírósági
végrehajtásban

10. Határozat elleni fellebbezõ
11. Bíróságon keresetet benyújtó
12.

Okozott kár
szakanyagon
ként

híradó, informatikai
13. gépjármûtechnikai
14. pénzügyi
15. vegyivédelmi
16. ruházati
17. elhelyezési
18. élelmezési
19. üzemanyag
20. humán
21. egyéb
22.

Bûncselek-
ménnyel
okozott kár
szakanyagon
ként

hiradó, informatikai
23. gépjármûtechnikai
24. pénzügyi
25. vegyivédelmi
26. ruházati
27. elhelyezési
28. élelmezési
29. üzemanyag
30. humán
31. egyéb

A tájékoztató jelentés táblázatos kimutatásának szöveges része (pl. az elõzõ negyedév, illetve az elõzõ év azonos idõszakára vonatkozó adatok, tendenciák össze-
vetése, következtetések levonása; kitérni káreljárás megszüntetésének és a kár törlésének, továbbá a polgári vagy ismeretlen személy által okozott kár körülményeire; a
kártérítés utólagos mérséklésének indoka stb.).

……………..., 20…… ……………………..-n.
név, rendfokozat

parancsnok
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5. sz. melléklet a 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

TÁJÉKOZTATÓ
a 20….év ….. .negyedévben a beilleszkedési zavarok miatt kezelt és leszerelt katonák létszámáról

A Magyar Honvédség katonai szervezetei magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében végrehajtandó feladatokról szóló 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés
20. e ) alpontja alapján a következõ adatokat küldöm meg:

Fsz. Károkozók és az okozott kár szakanyagonként

Katonai rendfokozati állománycsoportok

köz-
alkal-
ma-
zott

Mind-
össze-

sen

hivatásos állomány szerzõdéses állomány önkéntes tartalékos állomány

honv.
ti.

jelölt

honv
. alti.
jelölt

tisztek altisztek
össz.

tisztek altisztek
legénységi
állomány

össz.
tisztek altisztek

legénységi
állomány

össz.
tbk. fõti. ti. zls. alti. fõti. ti. zls. alti. ts.

köz-
kat.

fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

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.

1.

Öngyil-
kossági
cselek-
mény

kísérlet

2. befejezett

3.

elkövetés
motivá-
ciója

szolgá-
lati
jellegû

elöljárói
intézkedés

4. elõmenetel

5.
munkahelyi
konfliktus

6.
felelõsségre
vonás

7.
kérelem
elutasítása

8. magán jellegû

9.
Szenvedélybetegségben
kezeltek

alkohol

10. kábítószer

11. egyéb

12.
Leszerelés, alkalmatlanság
oka

egészségi

13. pszichológiai

14. fizikai

A tájékoztató jelentés táblázatos kimutatásának szöveges része (pl. az elõzõ negyedév, illetve az elõzõ év azonos idõszakára vonatkozó adatok, tendenciák össze-
vetése, következtetések levonása stb.).

…………….., 20…………… …………………………-n.

név, rendfokozat
parancsnok
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6. sz. melléklet a 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

TÁJÉKOZTATÓ
a 20….év ….. negyedévi elismerésekrõl

A Magyar Honvédség katonai szervezetei magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében végrehajtandó feladatokról szóló 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés
20. f) alpontja alapján a következõ adatokat küldöm meg:

Fsz. Károkozók és az okozott kár szakanyagonként

Katonai rendfokozati állománycsoportok

köz-
alkal-
ma-
zott

Mind-
össze-

sen

hivatásos állomány szerzõdéses állomány önkéntes tartalékos állomány

honv.
ti.

jelölt

honv
. alti.
jelölt

tisztek altisztek
össz.

tisztek altisztek
legénységi
állomány

össz.
tisztek altisztek

legénységi
állomány

össz.
tbk. fõti. ti. zls. alti. fõti. ti. zls. alti. ts.

köz-
kat.

fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

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.

1. Pénzjutalom

2. Tárgyjutalom

3. Miniszter által
adományozott

névre szóló
szálfegyver

4. emléktárgy

5.

Miniszter által alapított

kitüntetõ cím

6. plakett

7. oklevél

8. emléklap

9. díj

10. szolgálati jel

11.
szolgálati
érdemjel

12.

Állami kitüntetés

Magyar
Érdemrend

13.
Magyar
Érdemkereszt

14. Egyéb

A tájékoztató táblázatos kimutatásához szöveges magyarázat, megjegyzés (pl. kiemelkedõ helytállás, missziós feladat teljesítéséért kapott elismerés stb.).

…………….., 20…………… …………………………-n.

név, rendfokozat
parancsnok
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7. sz. melléklet a 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

TÁJÉKOZTATÓ
a 20…..év …. negyedévi közlekedésbiztonsági helyzetrõl

A Magyar Honvédség katonai szervezetei magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében végrehajtandó feladatokról szóló 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés
20. g) alpontja alapján a következõ adatokat küldöm meg:

A közlekedési baleset

száma

Okozott kár összege (Ft) idõpontja (óra között) következtében

MH-nak
harmadik

személynek
összesen 0–4 4–8 8–12 12–16 16–20 20–24

MH állományába tartozó sérült,
meghalt

harmadik
személyek

száma

8 napon belül
gyógyuló

sérüléseket
szenvedett

8 napon túl
gyógyuló

sérüléseket
szenvedett

maradandó
fogyatékosságot

szenvedett
meghalt

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
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Fsz. Károkozók és az okozott kár szakanyagonként

Katonai rendfokozati állománycsoportok

köz-
alkal-
ma-
zott

Mind-
össze-

sen

hivatásos állomány szerzõdéses állomány önkéntes tartalékos állomány

honv.
ti.

jelölt

honv
. alti.
jelölt

tisztek altisztek
össz.

tisztek altisztek
legénységi
állomány

össz.
tisztek altisztek

legénységi
állomány

össz.
tbk. fõti. ti. zls. alti. fõti. ti. zls. alti. ts.

köz-
kat.

fõti. ti. zls. alti. ts.
köz-
kat.

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.

1.

Gépjármû baleset

érintettje

2. okozója

3. sérültje

4. Gépjármû
balesettel
megvalósult

bûncselekmény

5. szabálysértés

6. fegyelemsértés

7.
Baleset helyszíne

belföld

8. külföld

9.

B
al

es
et

et
kö

ve
tõ

re
nd

õr
i

in
té

zk
ed

és

feljelentés

10. vez. eng.
bevonása

11. vérvizsgálat

12. egyéb

13.

K
R

J

feljelentés

14. elõállítás

15. elfogás

16. vérvizsgálat

17.
egyéb

…………….., 20…………… …………………………-n.

név, rendfokozat
parancsnok
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8. sz. melléklet a 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

AZONNALI TÉNYKÖZLÕ JELENTÉS

1. A jelentõ katonai szervezet megnevezése:
Ide kell beírni az elöljáró katonai szervezet megnevezését.

2. Mely szervezet (alakulat) állományában történt a cselekmény:
Ide kell beírni a jelentõ katonai szervezetet, amelyiknek az állományába tartozik az elkövetõ, vagy a sértett.

3. Cselekmény elkövetésének ideje:
Ide kell beírni azt idõpontot, amikor a cselekményt elkövették. (az ún. állapot bûncselekménynél -tól -ig idõpontban).

év hónap nap óra(tól)
év hónap nap óra(ig)

4. Jelentés dátuma:

év hónap nap óra

5. Elkövetés helyszíne:

szolgálatban egyéb szolgálati feladat közben segélyhelyen

alapkiképzésen karbantartáson kórházban

egyéb kiképzés alatt használaton kívüli objektumban egészségügyi szabadságon

gyakorlaton használaton kívüli õrzött objektumban szabadságon

õrségben laktanyai szabad idõ alatt egyéb helyen

fogdában jogszerûtlen távollét alatt

A megfelelõ helyszínt félkövér vagy aláhúzott betûvel kell jelölni.

6. Elkövetés címe:

ország megye
város utca
házszám ajtó

egyéb helyszín

7. A jelentett cselekmény jellege:

Ide a jelen intézkedés 28. pont megfelelõ alpontja szerinti szöveget kell beírni.

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 925



8. Összefüggött-e a cselekmény szolgálati tevékenységgel:

(közalkalmazottaknál munkavégzéssel) igen nem

A megfelelõ választ félkövér vagy aláhúzott betûvel kell jelölni.

9. Anyagi kár:
a) honvédségnek:
b) honvédségi személynek:
c) polgári szervnek, személynek:
d) kivizsgálása folyamatban.

A kár értékét elegendõ hozzávetõlegesen megadni, pénznemként forintban. Ha a kárérték még csak megközelítõleg
határozható meg, és kivizsgálása folyamatban (káreljárás) van, az értéket 30 napon belül kell a Kiegészítõ Jelentésben
felterjeszteni.

10. Az elkövetõ, vagy (és) sértett honvédségi személy (-ek) adatai:

(Itt töltendõ ki az elkövetõ polgári személy /-ek/ adatai is. A 10., 11., 12. és 13. pontokat személyenként külön-külön
kell kitölteni.)

neve:
anyja neve:
születési ideje: év hó nap
rendfokozata:
beosztása:
szolgálati ideje: év hó

11. Az elkövetõ cselekményének jellege:

Bûncselekmény és szabálysértés esetén kell kitölteni. Bûncselekmény esetében a bûncselekmények megnevezését a
Legfelsõbb Bíróság Büntetõ Kollégiuma 61/2008. BK véleményben meghatározottak szerint kell beírni.

12. A jelentett személy (-ek) részvétele a cselekményben:

elkövetõ sértett

A megfelelõ választ félkövér vagy aláhúzott betûvel kell jelölni.

13. Az elkövetõ ittas volt-e:

igen nem megállapítása folyamatban

A megfelelõ választ félkövér vagy aláhúzott betûvel kell jelölni. Ha a kivizsgálás folyamatban van, annak eredményét
30 napon belül kell Kiegészítõ Jelentésben felterjeszteni.

926 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



14. A cselekmény következtében:

Sorsz. Név Rendf. Szül. év. Anyja neve Meghalt
8 napon túli

sérülést
szenvedett

8 napon belüli
sérülés szenvedett

1.

2.

15. A cselekmény leírása:
(Maximum 3 gépelt oldal.)

16. A tett intézkedések leírása:

………………………, 20………… ……………….-n.

név, rendfokozat
parancsnok
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9. sz. melléklet a 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

KIEGÉSZÍTÕ JELENTÉS

1. A jelentést adó katonai szervezet megnevezése:
Ide kell beírni a jelentõ katonai szervezet megnevezését.

2. Mely szervezet (alakulat) állományában történt a cselekmény:
Ide kell beírni azt a katonai szervezetet, amelyiknek az állományába tartozik az elkövetõ, vagy a sértett.

3. A változás idõpontja:
Ide kell beírni azt idõpontot, amikor a cselekményt elkövették (az ún. állapot bûncselekménynél -tól -ig idõpontban).

év hónap nap óra (tól)
év hónap nap óra (ig)

4. Jelentés dátuma:

év hónap nap óra

5. Az elkövetõ, vagy (és) sértett honvédségi személy (-ek) adatai:

(Itt töltendõ ki az elkövetõ polgári személy /-ek/ adatai is. Az 5. és 6. pontokat személyenként külön-külön kell
kitölteni.)

neve:
anyja neve:
születési ideje: év hó nap
rendfokozata:
beosztása:
szolgálati ideje: év hó

6. A jelentett személy (-ek) részvétele a cselekményben: - elkövetõ
- sértett

7. Milyen változás történt: ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

8. A tett intézkedések leírása: ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

………………………, 20………… ……………….-n.

név, rendfokozat
parancsnok
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10. sz. melléklet a 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

I. SZÁMÚ ADATLAP
a személyi állomány tagja által elkövetett öngyilkossági cselekményekrõl

1. Mely szervezet (alakulat) állományában történt
a cselekmény:

2. Cselekmény elkövetésének ideje: .......... év .................. hó ........ nap ........... óra

3. Jelentés dátuma: ..........év .................. hó ........ nap

4. I. sz. adatlap felterjesztésének dátuma: ..........év .................. hó ........ nap

5. Elkövetés helyszíne: alapkiképzésen, egyéb szolgálati feladat közben,
fogdában, gyakorlaton, használaton kívüli
objektumban, használaton kívüli õrzött objektumban,
karbantartáson, kiképzés alatt, laktanyai szabad idõ
alatt, õrségben, segélyhelyen, szolgálatban,
egészségügyi szabadságon, egyéb helyen,
jogszerûtlen távollét alatt, kórházban, szabadságon.
egyéb ......................................................................

6. Helyszín címe: ................................................................... megye
.................................................................. város
..................................................... utca .......... hsz.

7. A cselekmény jellege: öngyilkosság öngyilkossági kísérlet

8. Összefüggött-e a cselekmény szolgálati tevékenységgel:
igen – nem

9. Elkövetés módja: fegyverrel gyógyszerrel
önakasztással szúró-vágó eszközzel
leugrással áramütéssel
öngázoltatással ismeretlen
egyéb .........................................................................

10. Elkövetés oka: Szolgálattal összefüggõ
elöljáró miatt munkahelyi konfliktus
státuszvesztés kérelem elutasítása
bánásmód felelõsségre vonástól

való félelem
honvédséggel szembeni ellenszenv
egyéb szolgálattal összefüggõ

Magán jellegû okból
családi szerelmi betegség
alkoholizmus kábítószerfogyasztás
anyagi problémák elhagyatottság
bezártság egyéb magánjellegû

egyéb okból .................................... .ismeretlen okból
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11. FÜV minõsítés volt-e:
igen - nem

ha igen: ideiglenesen alkalmatlan
véglegesen alkalmatlan

12. Az elkövetõ katona személy adatai:

a) neve:

b) anyja neve:

c) születési ideje ..........év .................. hó ........ nap

d) rendfokozata (állománycsoport):

e) beosztása:

f) szolgálati ideje: ……............év .................. hónap

g) lakhelye (tartalékos állományúak
esetén a bevonulás elõtti lakhely):

......................................................................... megye

............................................................. város (község)

........................................................ utca .......... hsz.

h) családi állapota: nõtlen (hajadon) házas
elvált élettársi kapcsolatban él
özvegy különváltan él
ismeretlen

i) neveltetése: szülõknél elvált szülõnél
nagyszülõnél egyéb rokonnál
egyéb neveltetésû
ismeretlen neveltetésû

j) bevonulás elõtti foglalkozása:
(szerzõdéses, önkéntes tartalékos esetében)

k) polgári iskolai végzettség: 8 általános alatt 8 általános
szakmunkásképzõ középiskola
technikum fõiskola
egyetem ismeretlen

l) katonai iskolai végzettség: Vezérkari Akadémia
katonai fõiskola
tiszthelyettes képzõ
Altiszti Akadémia
katonai szakközépiskola

Nemzetvédelmi egyetem
Nemzeti Közszolgálati
Egyetem
tiszti tanfolyam

egyéb: ....................................................................
ismeretlen nincs

m) fenyítések száma: ......................................

n) elkövetéskor fenyítés alatt állt-e: igen nem

o) volt-e büntetve:
(ha igen, mikor, miért és a büntetés neme és mértéke)

igen nem
...............................................................................
................................................................................

p) egészségügyi minõsítés:

q) állt-e rendszeres gyógykezelés alatt:
(ha igen, milyen ok miatt) ................................................................................

r) rendszeres alkohol fogyasztó volt-e igen nem

s) volt-e már öngyilkossági kísérlete:
(ha igen, hányszor, mikor és miért)

igen nem
...............................................................................
................................................................................
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t) családjában volt-e már öngyilkos: igen nem
...............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

13. Elszenvedett sérülés: nincs sérülés

halálozás

mozgás képtelenség

könnyû sérülés (8 napon
belüli)
súlyos sérülés (8 napon
túli)
végtag vesztés

egyéb: ...........................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

14. Az elkövetõ ittas volt-e: igen nem

15. A HVKF intézkedésben elrendelt feladatok végrehajtása alapján, a vizsgálat eredménye: (maximum 3 gé-
pelt oldal) ........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

.................................., 20…. .................................................... –n.

név, rendfokozat
parancsnok
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11. sz. melléklet a 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedéshez

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

II. sZÁMÚ

ADATLAP

a személyi állomány tagja által elkövetett bûncselekményekrõl

1. Mely szervezet (alakulat) állományában történt a
cselekmény:

2. Cselekmény elkövetésének ideje: .......... év ................. hó ........ nap ........... óratól
..........év .................. hó ........ nap ........... óraig

3. Jelentés dátuma: ..........év .................. hó ........ nap

4. Jogerõre emelkedés dátuma: ..........év .................. hó ........ nap

5. Elkövetés helyszíne: alapkiképzésen, egyéb szolgálati feladat közben,
ogdában, gyakorlaton, használaton kívüli objektumban,
használaton kívüli õrzött objektumban, karbantartáson,
kiképzés alatt, laktanyai szabad idõ alatt, õrségben,
segélyhelyen, szolgálatban,
egészségügyi szabadságon, egyéb helyen, jogszerûtlen
távollét alatt, kórházban, szabadságon.
egyéb: ................................................................................

6. Helyszín címe: ............................................................................ megye
........................................................................... város
....................................................... utca .......... hsz.

7. A cselekmény jellege:

8. Összefüggött-e a cselekmény szolgálati
tevé-kenységgel: igen – nem

9. Anyagi kár: a) honvédségnek: ............................................ Ft

b) honvédségi személynek: ............................ Ft

c) polgári szervnek, személynek: .................... Ft

10. A jogerõs döntést hozó megnevezése és az ügyirat
száma:

Kúria
Fõvárosi Ítélõtábla Katonai Tanácsa
Fõvárosi Törvényszék Katonai Tanácsa
Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsa
Gyõri Törvényszék Katonai Tanácsa
Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa
Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa
Legfõbb Ügyészség
Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészség
Központi Nyomozó Fõügyészség
egyéb: ...............................................................................
...........................................................................................

932 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



11. Az elkövetõ katona személyi adatai: (11.–19. pontokról minden elkövetõrõl külön-külön)

a) neve:

b) anyja neve:

c) születési ideje: ..........év .................. hó ........ nap

d) rendfokozata (állománycsoport):

e) beosztása:

f) szolgálati ideje: ……............év .................. hónap

g) családi állapota: nõtlen (hajadon) házas
elvált élettársi kapcsolatban él
özvegy különváltan él
ismeretlen

h) bevonulás elõtti foglalkozása:
(szerzõdéses és hadköteles esetében)

i) polgári iskolai végzettség: 8 általános alatt 8 általános
szakmunkásképzõ középiskola
technikum fõiskola
egyetem
ismeretlen

j) katonai iskolai végzettség: Vezérkari Akadémia Nemzetvédelmi Egyetem
Nemzeti Közszolgálati
Egyetem

katonai fõiskola tiszti tanfolyam
tiszthelyettes képzõ katonai szakközépiskola
Altiszti Akadémia
Egyéb ......................................................................

ismeretlen nincs

k) fenyítések száma: ................................................

l) dicséretek száma: ................................................

m) volt-e büntetve:
(ha igen, mikor, miért és a büntetés neme
és mértéke)

igen nem

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

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

12. A (vezetõ) bûncselekmény megnevezése:
(a Btk. paragrafusa és bekezdése, valamint
a bûncselekmény szöveges megjelölése)

.................................................... § .......................... bek.

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

13. Az elkövetõ ittas volt-e: igen nem

14. A bûncselekmény: a) minõsítése: bûntett vétség

b) módja: szándékos gondatlan

15. Halmazatban elkövetett bûncselekmények:
(a Btk. paragrafusa és bekezdése, valamint
a bûncselekmény szöveges megjelölése)

igen nem

.................................................... § .......................... bek.
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16. Fõbüntetés megnevezése: szabadságvesztés:
– börtön: . . . . év . . . . . . hó . . . . . nap
– fogház: . . . . év . . . . . . hó . . . . . nap
– fegyház: . . . . év . . . . . . hó . . . . . nap
–katonai fogda: . . . . év . . . . . . hó . . . . . nap
lefokozás
szolgálati viszony megszüntetése
pénzbüntetés .................................................... Ft
jármûvezetéstõl eltiltás ...................................... évre

egyéb: ................................................................................
............................................................................................

17. A büntetés végrehajtását felfüggesztették:
............................................... évre.

18. Mellékbüntetés megnevezése: nincs mellékbüntetés
közügyektõl eltiltás ............................. évre
kitiltás
rendfokozatban visszavetés ............................. évre
várakozási idõ meghosszabbítása ..................... évre
vagyonelkobzás
egyéb: ...............................................................................
............................................................................................
............................................................................................

19. Intézkedés megnevezése: megrovás
próbára bocsátás
kényszergyógykezelés
elkobzás
vagyonelkobzás
pártfogó felügyelet

20. A cselekmény tényállásának leírása, a megküldött jogerõs határozat alapján:
(Terjedelme maximum 3 gépelt oldal)

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

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

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

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

21. Az eset kapcsán foganatosított kivizsgálások, intézkedések:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

...................................., 20 ..................... ............................................... –n.

név, rendfokozat
parancsnok
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A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
98/2012. (HK 9.) HVKFH
s z a k u t a s í t á s a

NATO egységesítési egyezmények nemzeti
elfogadásáról és hatályba léptetésérõl

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

szakutasítást

adom ki:

Az MH Mûveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizott-
ság 2012. május 30-i ülésén elfogadott elõterjesztések
alapján a következõ NATO dokumentumok kerülnek nem-
zeti elfogadásra és hatályba léptetésre:

I. STANAG 1185 MEDSTD (EDITION 2) (RATIFI-
CATION DRAFT 1) – MINIMUM ESSENTIAL MEDI-
CAL AND SURVIVAL EQUIPMENT FOR LIFE
RAFTS INCLUDING GUIDELINES FOR SURVIVAL
AT SEA – AMedP-30

Magyarország nem vesz részt;
Megjegyzés: Magyarország nem rendelkezik haditen-

gerészeti erõkkel. A kiadvány tartalma és elõírásai nem in-
dokolják az MH részvételét.

II. STANAG 2132 MEDSTD (EDITION 3) (RATIFI-
CATION DRAFT 1) – DOCUMENTATION RELATIVE
TO INITIAL MEDICAL TREATMENT AND EVACUA-
TION – AMedP-62

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: NATO kihirdetést követõ 6 hó-

nap, szárazföldi és légierõnél
Témafelelõs: Magyar Honvédség Honvédkórház.

III. STANAG 2235 – PRE- AND POST- DEPLOY-
–ENT HEALTH ASSESSMENT AMedP-39

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: NATO kihirdetést követõ 6 hó-

nap, szárazföldi és légierõnél
Témafelelõs: Magyar Honvédség Honvédkórház.

IV. STANAG 2509 AJOD (EDITION 2) (RATIFICA-
TION DRAFT 2) – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR CI-
VIL-MILITARY COOPERATION – AJP-3.4.9 EDITI-
ON A VERSION 1- Szövetséges Összhaderõnemi Ci-
vil-Katonai Együttmûködési Doktrína

Elfogadás és bevezetés;

A bevezetés idõpontja: NATO kihirdetést követõ 6 hó-
nap a légierõnél

Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság.

V. STANAG 3374 ASPP (EDITION 7) (RATIFICATI-
ON DRAFT 1) – FLIGHT INSPECTION OF NATO RA-
DIO/RADAR NAVIGATION AND APPROACH AIDS –
AEtP-1 (E)

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: NATO kihirdetést követõ 6 hó-

nap, szárazföldi és légierõnél
Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-

rancsnokság.

VI. STANAG 7174 AMLI (EDITION 1) – AIRFIELD
CLEARANCE PLANES/ REPÜLÕTÉR AKADÁLY-
KORLÁTOZÁSI FELÜLETEK

Elfogadás és bevezetés
A bevezetés idõpontja: 2012. augusztus a légierõnél

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

1. TÉMAFELELÕS: Magyar Honvédség Összhaderõ-
nemi Parancsnokság

2. TÉMAKEZELÕ: Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Parancsnokság, Légi Vezetési és Irányító Központ

3. A BEVEZETÉS TÉNYLEGES IDÕPONTJA: 2012.
augusztus 01.

4. A BEVEZETÉS SZINTJE: légierõ
5. A BEVEZETÉS MÓDJA: MH ÖHP intézkedés ki-

adásával az egységesítési egyezmény kiadása teljes terje-
delemben, eredetiben angol nyelven.

VII. STANAG 7215 AAR (EDITION 1) (RATIFICA-
TION DRAFT 2) – AIR-TO-AIR REFUELLING SIG-
NAL LIGHTS IN HOSE AND DROGUE SYSTEMS –
ATP-3.3-

Elfogadás és bevezetés;
A bevezetés idõpontja: NATO kihirdetést követõ 6 hó-

nap a légierõnél
Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-

rancsnokság.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
107/2012. (HK 9.) HVKFH

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

Doktrína 2. kiadás elkészítésérõl

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

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), valamint a Magyar Hon-
védség katonai szervezeteire (a továbbiakban: MH).

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát,
hogy biztosítsák a szakutasításban meghatározottak érvé-
nyesülését.

3. A Magyar Honvédség Doktrína Hierarchia második
szintjén elhelyezkedõ doktrínák elkészítésérõl szóló
5/2012. (HK 2.) HVKF intézkedés alapján, a Magyar Hon-
védség Összhaderõnemi Felderítõ Doktrína 2. kiadás (a to-
vábbiakban: MH FD 2.) elkészítése érdekében a HVK Fel-
derítõ Csoportfõnökség vezetésével, a kidolgozói szakasz
feladatainak ellátására Doktrína Kidolgozó Munkacsopor-
tot (a továbbiakban: DKM) hozok létre.

4. A DKM vezetõje: a HVK Felderítõ Csoportfõnökség
csoportfõnöke.

5. A DKM vezetõjének helyettese: az MH Vezetési és
Doktrinális Központ Doktrinális és Szabályzatfejlesztõ Osz-
tály (a továbbiakban: MH VDK DSZFO) osztályvezetõje.

6. Tagjai:
a) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat felkérés alapján,
b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérés alapján,
c) a HVK Felderítõ Csoportfõnökség,
d) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
e) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség,
f) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
g) az MH Geoinformációs Szolgálat,
h) az MH Vezetési és Doktrinális Központ kijelölt sze-

mélyi állománya.

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

8. Az MH doktrinális okmányok fejlesztési folyamatá-
ban az MH VDK DSZFO a hatályba léptetõ, az MH Geo-
információs Szolgálat az azt követõ technikai elosztó szakasz
feladatait hajtja végre.

9. A fejlesztési folyamat fõbb szakaszai és a feladatok
határideje:

a) Elõkészítõ szakasz:
aa) Alakuló munkaértekezlet megtartása: 2012. 06.19.
ab) A doktrína szinopszisának felterjesztése jóváha-

gyásra: 2012. 08. 31-ig
b) Kidolgozói szakasz:
ba) A doktrína elsõ tervezetének elkészítése: 2012. 10.

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

MSZDB ülés)
bc) Az elõzetes tervezetté minõsített dokumentum to-

vábbi vizsgálata, elemzése: 2012. 12. 31-ig
bd) A második tervezet elkészítése és véleményezése:

2013. 02.
be) A végleges változat elfogadása: 2013. 03. (MH

MSZDB ülés)
c) Hatályba léptetõ szakasz:
ca) A végleges változat felterjesztése jóváhagyásra:

2013. 04. 30-ig
cb) Az MH FD 2. kiadás hatályba léptetõ miniszteri uta-

sítás kiadása: 2013. 05. 31-ig
d) Technikai elosztó szakasz:
da) Nyomdai és terjesztési feladatok végrehajtása:

2013. 08. 31-ig.

10. A kiadványra vonatkozó egyéb rendelkezések:
a) A kiadvány címe: Magyar Honvédség Összhaderõne-

mi Felderítõ Doktrína 2. kiadás
b) A kiadvány kódszáma: FD 2 (2)
c) A kiadvány jóváhagyója: Honvédelmi Miniszter
d) A kiadványra vonatkozó követelmények: A kidolgo-

zásra kerülõ dokumentum a Magyar Honvédség Doktrína
Hierarchia részét képezi. Célja, hogy összefoglalja a kato-
nai felderítés legfontosabb fogalmait és útmutatást nyújt-
son annak tervezéséhez, a felderítési adatok elõállításához,
kezeléséhez, a parancsnok felderítési követelményeinek
teljesítéséhez, az összhaderõnemi nemzeti és nemzetközi
mûveletek felderítõ támogatása érdekében. Korszerûsíti az
1. kiadásban megfogalmazott alapelveket.

e) A kidolgozandó kiadvány minõsítése: „Nyílt”
f) A kiadvány formája: új kiadvány

11. Az MH FD 2. kiadás kidolgozására készített szinop-
szis tartalmazza az egyes fejezetek és címek felsorolását, a
kidolgozásáért, a részleges bedolgozásokért felelõs vagy
arra felkért szervezeteket, valamint a kidolgozói munka
részletes idõrendjét.

12. Ez a szakutasítás az aláírás napján lép hatályba* és
2013. május 31-én hatályát veszti.

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

* A szakutasítás aláírásának napja 2012. június 22.
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar Híradó,
Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség csoportfõnökének

11/2012. (HK 9.) 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
szóló 6/2012. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás

módosításáról

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 következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A központi híradó és informatikai szolgáltatások biz-
tosításával kapcsolatos egyes szakfeladatokról szóló
6/2012. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás (a továbbiak-
ban: Szakutasítás) 28–30. pontja helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„28. Az MH távközlõ hálózatából díjköteles szolgálta-
tások csak szolgálati célú kapcsolattartásra vehetõk igény-
be.

29. A honvédelmi szervezetek szolgálati célú informá-
ciók továbbítására elsõsorban az MH távközlõ hálózata ál-
tal biztosított külön forgalmi díjfizetéstõl mentes szolgál-
tatásokat kötelesek igénybe venni.

30. A felhasználók a HM és az MH szervezetén belüli
kapcsolattartásra az MH távhívó hálózatát használják.
A felhasználók külsõ szervezetek felé – amennyiben ren-
delkeznek az MH távközlõ hálózatához csatlakoztatott
más kormányzati célú elkülönült hálózattal, vagy különcé-
lú hálózattal, így különösen: a zártcélú rendészeti, a Ma-
gyar Államvasutak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Egységes Digitá-
lis Rádió távközlõ rendszerhálózattal – valamint nemzet-
közi irányba – amennyiben a hívott fél a NATO NCN háló-
zatán keresztül elérhetõ – elsõdlegesen a csatlakoztatott
irányokra meghatározott irányválasztó, elõtét számok tár-
csázásával kötelesek hívást kezdeményezni.”

2. A Szakutasítás a következõ 30a–30i. pontokkal egé-
szül ki:

„30a. A polgári távközlõ hálózat felé irányuló forgalmi
díjköteles belföldi, vagy nemzetközi távhívó szolgáltatás
csak abban az esetben vehetõ igénybe, amennyiben az elõ-
zõ bekezdésekben leírt feltételek nem biztosítottak.

30b. Díjköteles távbeszélõ szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó új igények csak a honvédelmi szervezeten be-
lül, a felhasználók részére biztosított szolgáltatások belsõ
átcsoportosításával kezdeményezhetõek. Ez alól kivételt
képez az újonnan megalakuló honvédelmi szervezet részé-
re, a megalakítást követõ 3 hónapon belül biztosítandó
szolgáltatás.

30c. Az MH TD havi rendszerességgel készít díjelem-
zést a felhasználó szervezetek által generált forgalmi költ-
ségekrõl, valamint a 2011. év bázisán rögzített éves keret-
összeg idõarányos felhasználásáról. Az MH TD a forgalmi
költségekrõl szóló tájékoztatást minden tárgyhót követõ
hónap 15-ig küldi meg a honvédelmi szervezetek részére.

30d. A forgalmi költségekrõl szóló tájékoztatás külön
kitér az átlagos havi forgalmi költségeket jelentõsen, leg-
alább 100%-ban túllépõ felhasználókra.

30e. A felhasználó szervezet vezetõje intézkedik a ki-
magasló forgalmi költségeket generáló felhasználók költ-
ségeinek csökkentésére, valamint arra, hogy a szervezete
által generált 2012. évi forgalmi költség összességében ne
haladja meg a 2011. évi forgalmi költségeket.

30f. Az MH TD a HVK HIICSF részére havonta, szer-
vezeti bontásban elkészíti az összesített kimutatást a díjkö-
teles szolgáltatásokat igénybevevõ felhasználókról, a for-
galmi költségek idõarányos felhasználásáról és a végrehaj-
tott módosításokról.

30g. Az MH távbeszélõ rendszerében a vezetékes díjkö-
teles távbeszélõ szolgáltatásokat érintõ konfigurálást kizá-
rólag az MH TD jogosult végrehajtani.

30h. A felhasználó szervezetek díjköteles távbeszélõ
szolgáltatásokra vonatkozó igényüket a szolgálati út betar-
tásával az MH TD részére küldik meg.

30i. Az MH TD parancsnoka a hatáskörét meghaladó
távbeszélõ szolgáltatásokra vonatkozó igényeket a HVK
HIICSF részére felterjeszti.”

3. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Vass Sándor mk. dandártábornok s. k.,
csoportfõnök
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A Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökének
3/2012. (HK 9.) HVK LCSF

s z a k u t a s í t á s a
az Önkéntes Tartalékos állomány

2012. évi felkészítési feladatai
logisztikai támogatásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdésében fog-
laltak alapján az Önkéntes Mûveleti Tartalékos állomány
2012. évi felkészítési feladatai logisztikai támogatására a
következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya

1. A szakutasítás hatálya a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) feladat végrehajtásában érintett katonai
szervezeteire terjed ki.

2. A szakutasítás célja az Önkéntes Tartalékos (a továb-
biakban: ÖT) állomány 2012. évi logisztikai támogatásá-
val kapcsolatos feladatok megtervezése és végrehajtása,
valamint a felkészítési feladatok biztosítási rendjének
meghatározása.

2. Általános támogatási feladatok

3. Az MH HKNYP az ÖT állománnyal történõ szerzõ-
dés megkötésével egyidejûleg intézkedjen az állomány ré-
szére szükséges hímzett név feliratok (2 db tépõzáras) el-
készítésére és a felkészítést végrehajtó alakulat részére tör-
ténõ átadására a behívó parancs kiküldését követõen.

4. Az ÖT állomány 2012. évi felkészítési feladatai, vala-
mint az ÖT állomány részére a katasztrófavédelmi felada-
tok ellátása érdekében beszerzésre kerülõ szakanyagok az
MH Logisztikai Ellátó Központ szakanyagraktáraiban el-
különítetten kerülnek tárolásra.

5. A szakanyagok MH katonai szervezetek részére tör-
ténõ kiadása, az elrendelt feladat függvényében, a felada-
tok végrehajtásra tervezett létszám arányában – a méret
szortimentet figyelembe véve – történik.

6. A felszerelés és felkészítés, kiképzés végrehajtásához
szükséges – saját készletébõl nem biztosítható – hadfelsze-
relést az elkészített Logisztikai Támogatási Tervek alapján
a végrehajtásra kijelölt katonai szervezetek a bevonultatás
végrehajtását megelõzõen 1 hónappal igénylik az MH
ÖHP illetékes szakági fõnökségétõl.

7. A feladatban érintett MH katonai szervezetek, a ki-
képzési-, felkészítési tervek jóváhagyását követõ 5 mun-
kanapon belül logisztikai támogatási tervet készítenek a
kiképzés-, felkészítés végrehajtás biztosítása érdekében.

8. Az ÖT állomány 2012. évi felkészítési feladatai vég-
rehajtásával kapcsolatos mozgásbizonylatokon kerüljön
piros színnel feltüntetésre „ÖTR-2012” felírat.

3. Ruházati ellátás rendje

9. Az ÖT állomány ruházati ellátását az „az önkéntes
tartalékos állomány ruházati ellátásának egyes szabályai-
ról szóló 9/2012. (HK. 6.) HM VGHÁT szakutasítás sze-
rint kell tervezni és biztosítani, a felkészítésen résztvevõ
ÖT állomány részére az 1. melléklet szerinti ruházati fel-
szerelést kell kiadni.

10. A felsõfokú tanintézeti hallgató és a korábban kato-
nai kiképzésben nem részesült ÖT állomány alapkiképzé-
sének végrehajtásához szükséges felszerelést az MH Al-
tiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA) a meglévõ
készletei terhére biztosítja az ÖT állomány részére, a mé-
rethiányos felszerelési cikkeket az MH Összhaderõnemi
Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) biztosítja
igénylés alapján a központi készletbõl.

11. Szolgálati járandóságban részesülõ ÖT állomány
beosztásra történõ szakfelkészítése céljából behívott állo-
mány felszereléssel történõ ellátását a felkészítés végre-
hajtására kijelölt katonai szervezetek hajtják végre.

12. A ruházati felszerelés végrehajtásához szükséges – a
saját készletébõl nem biztosítható – anyagok igénylésénél
a méret szortiment miatt, a katonai szervezetek a tervezett
létszámhoz képest 20% rátartással számvetnek.

13. Az Alapos Bázis 2012. és a Feltöltés 2012. gyakor-
laton résztvevõ, elõzõleg kiképzésben részesült állomány
ruházati felszerelését, a tervezett állományilletékes kato-
nai szervezet – egyeztetve a kiképzést végrehajtó katonai
szervezettel – a HM Egységes Fejezet Számviteli Politiká-
ja vonatkozó pontjainak megfelelõen veszi át a feladat
megkezdését megelõzõen.

14. A kiképzést-, felkészítést végrehajtó katonai szerve-
zetek „az önkéntes tartalékos állomány ruházati ellátásá-
nak egyes szabályairól szóló 9/2012. (HK. 6.) HM
VGHÁT szakutasítás 1. mellékletében feltüntetett ruházati
felszerelésen felül az ÖT állomány részére az egyéni mo-
satás és a név szerinti tárolás biztosítása érdekében kiad-
nak 1 db mosóhálót és 1db málhazsákot.

15. A kiképzést, felkészítést követõen a felszerelést
végrehajtó katonai szervezet az ÖT állomány ruházati fel-
szerelését visszaveszi és a karbantartás végrehajtását kö-
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vetõen, „az önkéntes tartalékos állomány ruházati ellátásá-
nak egyes szabályairól” szóló 9/2012. (HK 6.) HM
VGHÁT szakutasításban meghatározottak szerint tárolja.

16. Az ÖT állománnyal történõ végleges szerzõdéskö-
tést – beosztásba helyezést – követõen az állomány illeté-
kes katonai szervezet elõzetesen egyeztetett idõpontban
vegye át a felkészítést végrehajtó – a ruházati felszerelést
tároló – katonai szervezettõl az állományába került ÖT ka-
tonák felszerelését a vonatkozó szabályozók alapján és in-
tézkedjen – a 9/2012. (HK. 6.) HM VGHÁT szakutasítás-
ban foglaltaknak megfelelõen – azok tárolására.

4. Élelmezési ellátás rendje

17. A felkészítés végrehajtásában résztvevõ ÖT állo-
mány élelmezési ellátása „a Magyar Honvédség élelmezé-
si ellátásáról” szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendeletben
(a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak figyelembe
vételével kerül tervezésre és biztosításra.

18. A kiképzési napokra térítésmentes természetbeni el-
látás biztosított a Rendelet 1. számú melléklet 20. pontja
alapján a felkészítésen résztvevõ ÖT állomány részére.

19. Egyéb esetben a Rendelet 1. és 4. számú mellékleté-
ben meghatározottak alapján jogosult az ÖT állomány térí-
tésmentes élelmezési ellátásra.

5. Kiképzés logisztikai támogatásának
szakfeladatai

20. A felkészítés végrehajtására kijelölt alakulatok alap-
vetõen a rendelkezésre álló haditechnikai eszközökkel, ha-
dianyagok biztosításával tervezik és hajtják végre az ÖT
állomány kiképzését, felkészítését.

21. A felsõfokú tanintézeti hallgató és a korábban kato-
nai kiképzésben nem részesült ÖT állomány alapkiképzé-
sének végrehajtásához szükséges harckiképzési lõszer, ve-
gyivédelmi és mûszaki harcanyag pótigényeket az MH
AA 2012. június 29-ig megküldi az MH ÖHP Haditechni-
kai Fõnökségre.

22. Szolgálati járandóságban részesülõ ÖT állomány
felkészítése végrehajtásához szükséges harckiképzési lõ-
szer, vegyivédelmi és mûszaki harcanyag pótigényeket a
feladat végrehajtásra kijelölt katonai szervezetek 2012.
augusztus 24-ig megküldik az MH ÖHP Haditechnikai Fõ-
nökségre.

23. A felkészítés végrehajtására kijelölt alakulatok, a ki-
képzés biztosítása érdekében végrehajtott szállítási felada-
tokhoz felhasznált üzemanyag pótlása érdekében, pót-
igényt terjesztenek fel az MH ÖHP szakági fõnökségére.

6. Elhelyezési biztosítás

24. A bevonultatásra tervezet ÖT állomány részére a ka-
tonai szervezetek pihenõ körleteket rendeznek be, melyek
biztosítják az állomány elhelyezését, valamint a részükre
kiadott személyi felszerelés megõrzésének feltételeit.

25. Abban az esetben, ha a bevonultatásra tervezet ÖT
állomány részére nem biztosítható az alakulatnál pihenõ
körletek kijelölése, az állomány tábori körülmények kö-
zötti elhelyezésével tervezzenek. A felkészítést végrehajtó
alakulat a meglévõ készleteibõl, valamint a központi ellátó
szervezetektõl igényeléssel biztosítja az ÖT állomány tá-
bori elhelyezéséhez szükséges anyagokat.

26. Az ÖT katona pihentetéséhez szükséges ágyfelsze-
relést az ellátó katonai szervezet saját raktári készletébõl,
illetve készlethiány esetén a központi ellátó szervezetektõl
igényeléssel biztosítja.

27. Az Alapos Bázis 2012. és a Feltöltés 2012. gyakor-
lat végrehajtásába bevont ÖT állományt, a végrehajtáshoz
szükséges elhelyezési szakanyagokkal és a munkavégzést
biztosító egyéb szakanyagokkal, a gyakorlatok valós biz-
tosítására kijelölt katonai szervezetek látják el a meglévõ
készleteikbõl.

7. Eskütétel biztosításának szakfeladatai

28. Az ünnepélyes Katonai Eskü végrehajtásához a
résztvevõ ÖT állomány részére felsõruházat esetében egy
öltözet használatba még nem vett I. értékcsoportú kifogás-
talan állapotban levõ mérethelyes ruházatot kell kiadni,
amely az alapfelszerelés része. Az ellátáshoz szükséges
felsõruházati cikkek biztosítása, – igénylés alapján – a
központi ellátó szervezettõl történik.

8. Logisztikai gazdálkodási feladatok

29. A feladatban érintett költségviselõ honvédelmi szer-
vezetek költségvetési igényeiket HVK LOGCSF-ség ré-
szére terjesztik fel. Az elõirányzatok átcsoportosítása ér-
dekében a HVK LOGCSF-ség adatot szolgáltat a HM
KPH részére (honvédelmi szervezet, cím/alcím, kiemelt
elõirányzat bontásban).

30. Az adatszolgáltatást úgy kell megküldeni, hogy az
abban szereplõ elõirányzat átcsoportosítások jóváhagyását
követõen az elõirányzatok tárgyévi felhasználása lehetõ-
ség szerint biztosított legyen.

31. Az igényelt elõirányzatok HM KPH részére történõ
megküldése (CRK, AN, FKSZ bontásban) – a HVK
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LOGCSF-ség egyidejû tájékoztatása mellett – az érintett
honvédelmi szervezetek feladata.

32. A biztosított elõirányzatok felhasználásáról a költ-
ségviselõ szervezetek a feladat befejezését követõ 20 mun-
kanapon belül jelentést és elszámolást terjesztenek fel a
HVK LOGCSF részére.

33. A központi beszerzésû szakanyagok vonatkozásá-
ban a teljesítést követõ 20 munkanapon belül jelentést és
elszámolást terjesztenek fel a HVK LOGCSF részére.

9. Záró rendelkezések

34. Ez a szakutasítás a közzététele napján lép hatályba
.

35. Az ÖT állomány 2012. évi kiképzési feladataiban
érintett katonai szervezetek az ÖT állomány bevonultatá-
sát megelõzõen 1 héttel érjék el a logisztikai készenlétet a
kiképzés támogatására.

36. A katonai eskü és általános katonai felkészítés céljá-
ból bevonultatásra tervezett ÖT állomány fogadásának
elõkészítettségét, a HVK LOGCSF-ség szakállománya a
bevonulást megelõzõ héten, a kijelölt katonai szervezetek-
nél a helyszínen ellenõrzi.

Frigyer László mk. vezérõrnagy s. k.,
csoportfõnök

Magyar Honvédség Honvédkórház parancsnokának
(MH egészségügyi szolgálatfõnökének)

176/2012. (HK 9.) MH HK
i n t é z k e d é s e

a mûveleti alkalmazás pszichológiai biztosításának
kézikönyve parancsnokok számára címû

segédlet kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrenden bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII törvény 52. § (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a következõ

intézkedést

adom ki:

1. A mûveleti alkalmazás pszichológiai biztosítása ér-
dekében az intézkedés mellékleteként kiadom „A mûveleti
alkalmazás pszichológiai biztosításának kézikönyve pa-
rancsnokok számára címû segédletet” (továbbiakban: Se-
gédlet).

2. A Segédlet hatálya kiterjed a mûveleti alkalmazásban
résztvevõ személyi állormányra.

3. Jelen intézkedés aláírását követõ napon lép hatályba*
és visszavonásig érvényes.

Dr. Schandl László PhD orvos dandártábornok s. k.,
(MH egészségügyi szolgálatfõnök)

* Az intézkedés aláírásának napja 2012. június 11.
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SZERZÕDÉSEK

Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ

A szerzõdés megnevezése
(típusa)

A szerzõdés tárgya (száma)
A szolgáltató neve

(azonosítója)
A szerzõdés értéke

A szerzõdés létrejöttének
dátuma

A szerzõdés hatálybalépésének
dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Vállalkozási
keretszerzõdés VW típusok javítása Hartmann és Fia Kft.

(10925014-2-03) 7 938 500 2012. április 23. 2012. április 23. 2012. december 10.
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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 Igazolvány szám

1. Martin László fõtörzsõrmester H 039285

2. Petõ Péterné zászlós H 041669

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Kalányos József szakaszvezetõ S 039159

2. Zsérczi Tamás szakaszvezetõ S 019939

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Dr. Várnay Györgyi o. õrnagy N 022607

2. Kajtár Gábor alezredes N 025767

3. Kangyalka Alajos alezredes N 011119

4. Kirr Géza alezredes N 015971

5. Mokos János alezredes N 010977

6. Sajtos Éva törzszászlós N 014514

Önkéntes Védelmi Tartalékos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolás szám

1. Pesti Ferenc szakaszvezetõ OVT 01469

Bérczi Béla Richárd mk. százados s. k.,
irodavezetõ
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A Nemzeti Közlekedési Hatóság
h a t á r o z a t a i

katonai típusalkalmassági bizonyítvány kiadásáról

Tárgy: Katonai Típusalkalmassági Bizonyítvány kiadása
Ügyiratszám: AL/LD/NS/B/190/3/2012
Ügyintézõ: Simon Sándor okl. mk. szds.

Határozat

A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai
és Vagyonkezelõ Zrt. (HM EI Zrt., 1101 Budapest Salgó-
tarjáni út 20.) vezérigazgatójának, Móró Lajos vezérigaz-
gató Úr, METEOR-3MA típusú célrepülõgép típusalkal-
massági bizonyítványának kiadása tárgyú kérelmére (Nyt.
szám: 211-15/2012) indult közigazgatási hatósági ügyben,
annak érdemi vizsgálatát követõen, a végrehajtott típusal-
kalmassági ellenõrzõ berepülés, illetve a lefolytatott hely-
színi szemle tapasztalatai alapján a Kérelmezõ számára, a
METEOR-3MA típusú célrepülõgép/légi cél Katonai Tí-
pusalkalmassági Bizonyítványát

kibocsátom

az alábbi feltételek betartása mellett:

Repülések végrehajtására kizárólag zárt, katonai célra
elkülönített légtér vehetõ igénybe, megfelelõ biztosítással,
a vonatkozó jogszabályban elõírt üzemeltetési feltételek
megléte mellett.

A katonai típusalkalmassági bizonyítvány igazolja,
hogy a légijármû típusa a – vonatkozó jogszabály értelmé-
ben – megfelel a légiközlekedés biztonsági elõírásainak.

Döntésem ellen fellebbezést, a közlést követõ naptól
számított 15 napon belül lehet elõterjeszteni, két példány-
ban. A fellebbezést az elsõfokú közigazgatási határozatot
hozó légügyi hatósághoz (Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal, H-1675 Budapest, Pf.: 41.), – de Ma-
gyarország honvédelmi miniszteréhez (Honvédelmi Mi-
nisztérium, H-1055 Budapest Balaton u. 7–11) címzetten –
lehet elõterjeszteni. A fellebbezésrõl Magyarország hon-
védelmi minisztere dönt.

Indokolás

A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai
és Vagyonkezelõ Zrt. (HM EI Zrt., továbbiakban: Ügyfél)
vezérigazgatója, Móró Lajos vezérigazgató Úr, mint a
METEOR-3MA típusú célrepülõgép gyártójának képvise-
lõje, típusalkalmassági bizonyítványának kiadása tárgyú
kérelemmel (Nyt. szám: 211-15/2012) fordult Hatóságom-
hoz.

A METEOR – 3MA célrepülõgép kiképzés technikai
szakanyagként került kifejlesztésre a HM EI Zrt., mint ha-
tóságilag jóváhagyott gyártó (Eng. sz.: 103/95) által, a Ma-
gyar Honvédség megrendelése alapján.

Mivel az eszköz, a vonatkozó jogszabályok alapján lé-
gijármûnek minõsül, a rendszerbeállítása, illetve hatósági
nyilvántartásba vétele érdekében Típus- és Légialkalmas-
sági vizsgálat lefolytatása vált szükségessé.

A célrepülõgép hatósági típusalkalmassági vizsgálata
végrehajtásra került, amelynek során érdemi vizsgálatra
kerültek a repülõgép teljes mûszaki- és karbantartási doku-
mentációi, a tervezés és a gyártás alatt végzett fárasztási-
és repülõgép szilárdságtani vizsgálatokról készült jegyzõ-
könyvek, illetve a végrehajtásra került a repülõgép hatósá-
gi típusalkalmassági berepülése is (berep. jkv.sz.:
LI/AM/NS/A/246/2/2011).

A hatósági vizsgálatokkal párhuzamosan, a Magyar
Honvédség – mint megrendelõ – részérõl, csapatpróba ke-
rült elrendelésre a célrepülõgép rendszeresítése érdeké-
ben, amelynek eredményérõl készült jegyzõkönyv (Csa-
patpróba Jegyzõkönyv METEOR-3MA légvédelmi célre-
pülõgép csapatpróbájának végrehajtásáról, Nyt. sz.:
HTECHNF/ 78-295/2011) Hatóságomhoz az Ügyfél ké-
relmével egyidejûleg megküldésre került. A jegyzõkönyv
értékelése alapján megállapítható, hogy a célrepülõgépet,
a csapatpróba bizottság rendszeresítésre alkalmas eszköz-
nek minõsítette.

A hatósági típusalkalmassági vizsgálat zárásaként hely-
színi szemle (jkv. sz.: AL/LD/NS/B/190/2/2012) került
végrehajtásra az Ügyfél telephelyén, amelynek célja a tí-
pusalkalmassági vizsgálat eredményeinek összesítése, il-
letve a gyártó által jóváhagyott és az üzemeltetés során be-
vezetésre kerülõ dokumentációk véglegesítése volt.

A típusalkalmassági vizsgálat befejeztével, megállapít-
ható, hogy a METEOR-3MA célrepülõgép – a vonatkozó
jogszabály értelmében, illetve a rendelkezõ részben meg-
szabott feltételek betartása mellett – megfelel a légiközle-
kedés biztonsági elõírásainak.

A rendszeresítésre kerülõ légijármûvek üzemeltetésé-
nek megkezdéséhez a légijármûvek egyedi légialkalmas-
sági vizsgálata, Légialkalmassági Bizonyítvánnyal történõ
ellátása, valamint Állami Légijármû Nyilvántartásba való
vétele szükséges.

A fentieknek megfelelõen a rendelkezõ rész szerint dön-
töttem.

A rendelkezõ részben szereplõ döntés meghozatala so-
rán a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiak-
ban: Ket.) 15. §-ában, 20. § (1) bekezdésében, továbbá a
Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 5/A. §-ában, valamint a légiköz-
lekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (továbbiakban:

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 943



Lt.) 3. § (2) bekezdésében megjelölt hatáskörömben és il-
letékességi területemen jártam el.

Döntésem a Ket. 29. § (1), 71. § (1) bekezdései, illetve
az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és ja-
vításáról, valamint a típus- és légialkalmasságról szóló
21/1998.(XII. 21.) HM rendelet VIII. és X. fejezete alap-
ján hoztam meg.

A fellebbezés lehetõségét a 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) 98. § (1) bekezdése, illetve a 99. § (1) bekezdése
alapján biztosítom.

Csatolva: – 100/36 számú Katonai Típusalkalmassági
Bizonyítvány

– ADATLAP a 100/36 számú Katonai Típusalkalmas-
sági Bizonyítványhoz

Vecsés, 2012. április 18.

Dr. Papp Gyula s. k.,
fõosztályvezetõ

A határozatot kapják:
1. HM EI Zrt. (1101 Budapest Salgótarjáni út 20.)
2. NKH LH ÁLF Irattár

***

Tárgy: Katonai Típusalkalmassági Bizonyítvány kiadása
Ügyintézõ: Szaniszló Zsolt okl. mk. szds.
Elérhetõsége: +36-1-273-5534
Ügyiratszám: AL/RO/NS/B/118/3/2012.

Határozat

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság
(MH ÖHP.) légierõ haderõnemi fõnökének (pk.h.), Sáfár
Albert dandártábornok, RS-4/4 LA típusú ejtõernyõ típus-
alkalmasságának megállapítására, valamint típusalkal-
massági bizonyítványának kiadása tárgyú kérelmére (Nyt.
szám: LEHKF/3-53/2012) indult közigazgatási hatósági
ügyben, annak érdemi vizsgálatát követõen, a végrehajtott
típusalkalmassági vizsgálat, illetve a lefolytatott helyszíni
szemle tapasztalatai alapján a Kérelmezõ számára, az
RS-4/4 LA típusú ejtõernyõ Katonai Típusalkalmassági
Bizonyítványát

kibocsátom

az alábbi feltételek betartása mellett:

Szabadesõ (kézi kioldású) ejtõernyõs ugrás végrehajtá-
sa SGE 006 típusú teherkonténer együttes alkalmazásával
nem engedélyezett.

A katonai típusalkalmassági bizonyítvány igazolja,
hogy a légijármû típusa a – vonatkozó jogszabály értel-
mében – megfelel a légiközlekedés biztonsági elõírásai-
nak.

Döntésem ellen fellebbezést, a közlést követõ naptól
számított 15 napon belül lehet elõterjeszteni, két példány-
ban. A fellebbezést az elsõfokú közigazgatási határozatot
hozó légügyi hatósághoz (Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal, H-1675 Budapest, Pf.: 41.), – de Ma-
gyarország honvédelmi miniszteréhez (Honvédelmi Mi-
nisztérium, H-1055 Budapest Balaton u. 7–11) címzetten –
lehet elõterjeszteni. A fellebbezésrõl Magyarország hon-
védelmi minisztere dönt.

Indokolás

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság
(MH ÖHP, továbbiakban: Ügyfél) légierõ haderõnemi fõ-
nöke (pk.h.), Sáfár Albert dandártábornok, mint az RS-4/4
LA típusú ejtõernyõ üzembentartójának képviselõje, az ej-
tõernyõ típusalkalmasságának megállapítására, valamint
típusalkalmassági bizonyítványának kiadása tárgyú kére-
lemmel (Nyt. szám: LEHKF/3-53/2012) fordult Hatósá-
gomhoz.

Az RS-4/4 LA típusú ejtõernyõ általános ejtõernyõs ki-
képzés biztosítására került beszerzésre a Magyar Honvéd-
ség megrendelése alapján. Tekintettel arra, hogy az eszköz
a vonatkozó jogszabályok alapján légijármûnek minõsül,
rendszerbeállítása, illetve hatósági nyilvántartásba vétele
érdekében Típus- és Légialkalmassági vizsgálat lefolyta-
tása szükséges.

Az ejtõernyõ hatósági típusalkalmassági vizsgálata vég-
rehajtásra került, amelynek során érdemi vizsgálatra kerül-
tek az ejtõernyõ teljes mûszaki- és karbantartási dokumen-
tációi.

Az ejtõernyõ hatósági típusalkalmassági vizsgálata so-
rán a gyártó által készített ellenõrzõ beugrások végrehaj-
tását igazoló dokumentumokat a Hatóság elfogadta, me-
lyek másolatait a HM Beszerzési és Biztonsági Beruházá-
si Hivatal által készített, és a HM Katonai Légügyi Hiva-
talhoz 2004. november 03-án beérkezett (Nyt. szám:
361/174/2002), valamint a 2005. február 17-én beérke-
zett (Nyt. szám: 361/227/2002) ügyirat melléklete tartal-
mazza.

A hatósági típusalkalmassági vizsgálat zárásaként hely-
színi szemle (Jkv. szám: AL/RO/NS/B/118/2/2012) került
végrehajtásra az Üzemeltetõnél (MH. 86. Szolnok Heli-
kopter Bázis), amelynek célja a típusalkalmassági vizsgá-
lat eredményeinek összesítése, illetve a gyártó által jóvá-
hagyott és az üzemeltetés során bevezetésre kerülõ doku-
mentációk véglegesítése volt.
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A típusalkalmassági vizsgálat befejeztével megállapít-
ható, hogy az RS-4/4 LA ejtõernyõ – a vonatkozó jogsza-
bály értelmében, illetve a rendelkezõ részben megszabott
feltételek betartása mellett – megfelel a légiközlekedés
biztonsági elõírásainak.

A fentieknek megfelelõen a rendelkezõ rész szerint dön-
töttem.

A rendelkezõ részben szereplõ döntés meghozatala so-
rán a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiak-
ban: Ket.) 15. §-ában, 20. § (1) bekezdésében, továbbá a
Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 5/A. §-ában, valamint a légiköz-
lekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (továbbiakban:
Lt.) 3. § (2) bekezdésében megjelölt hatáskörömben és il-
letékességi területemen jártam el.

Döntésem a Ket. 29. § (1), 71. § (1) bekezdései, illetve
az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és ja-
vításáról, valamint a típus- és légialkalmasságról szóló
21/1998.(XII. 21.) HM rendelet VIII. és X. fejezete alap-
ján hoztam meg.

A fellebbezés lehetõségét a 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) 98. § (1) bekezdése, illetve a 99. § (1) bekezdése
alapján biztosítom.

Csatolva: – az Fnyt. 100/37 számú Katonai Típusalkal-
massági Bizonyítvány

– ADATLAP az Fnyt. 100/37 számú Katonai Típusal-
kalmassági Bizonyítványhoz

Budapest, 2012. május 3-án.

Dr. Papp Gyula nyá. ezds.
fõosztályvezetõ

A határozatot kapják:
1. MH Összhaderõnemi Parancsnokság
2. NKH Légügyi Hivatal Légügyi Fõosztály Állami Re-

pülési Osztály

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 945



946 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám

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 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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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



950 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám

A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A 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

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1500 fo rint áfával) .................................. példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


