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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
19/2013. (IX. 6.) HM

rendelete
az egyes költségtérítésekrõl

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 22. pontjában, a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekez-
dés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem
el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1. családjától különélõ: a hivatásos és szerzõdéses állo-

mány (a továbbiakban: állomány) azon tagja, aki a szolgá-
lati érdekû áthelyezése vagy vezénylése következtében,
a család együttélését lehetõvé tevõ lakhatási támogatásra
a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támo-
gatásokról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: La-
kásrendelet) szabályai szerint az új szolgálatteljesítési he-
lye szerinti településen igényjogosult, de annak hiányában
helyközi utazásra vagy a munkába járással kapcsolatos
utazási költségtérítésrõl szóló 39/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § c) pontja
szerint hazautazik;

2. csapatmozgás: a honvédnek vagy a honvédelmi szer-
vezetnél foglalkoztatott közalkalmazottnak (a továbbiak-
ban: közalkalmazott) olyan kiképzéssel, készenlétfoko-
zással vagy katasztrófa-elhárítással kapcsolatos, kötelék-
ben történõ utaztatása, amelynek lebonyolítása során a té-
rítésmentes szállításról, a szálláshelyrõl és a természetbeni
élelmezési ellátásról a honvédelmi szervezet vagy a Ma-
gyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) megbízása
szerint más szervezet intézményesen gondoskodik;

3. egyéb utazás: a honvéd vagy a közalkalmazott által
végrehajtott, V. Fejezet szerinti belföldi utazás;

4. helyközi utazás: a közigazgatási határon kívülrõl a la-
kóhely vagy a tartózkodási hely, valamint a szolgálattelje-
sítés vagy a munkavégzés (a továbbiakban együtt: szolgá-
latteljesítés) helye között szolgálatteljesítési célból történõ
utazás, ideértve az átutazás céljából helyi közösségi közle-
kedéssel megvalósuló utazást;

5. honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet és a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat ;

6. honvédségi szálláshely: a Lakásrendeletben megha-
tározott helyõrségi szállón lévõ szállóférõhely, valamint
a laktanyai tiszti vagy altiszti szálláson lévõ férõhely;

7. indokoltan felmerülõ utazási költség: a közösségi
közlekedési eszközök legalacsonyabb komfortfokozatú
menetrend szerinti járatain felmerülõ, kedvezmény nélküli
díjszabás szerinti összeg;

8. lakhatási támogatás: a Lakásrendeletben meghatáro-
zott HM rendelkezésû bérlakás és garzonlakás juttatása,
ideértve a szállóként hasznosított lakás bérbeadását,
a helyõrségi szállón lévõ szállóférõhelyet, a vissza nem té-
rítendõ juttatást, a munkáltatói kölcsönt, valamint az albér-
letidíj-hozzájárulást;

9. pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és
számviteli szervezeti elemmel

a) rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében a pénz-
ügyi és számviteli szervezeti elem,

b) nem rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében
a pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és
számviteli szervezeti elem;

10. saját gépjármû: a honvéd, a közalkalmazott vagy
házastársa tulajdonában lévõ gépjármû, ideértve az ezen
személyek által zárt végû, pénzügyi lízingbe vett gépjár-
mûvet is;

11. vonzáskörzet: az a település, amely közelebb esõ
közigazgatási határa a szolgálatteljesítési hely szerinti te-
lepülés közigazgatási határától közforgalom számára nyi-
tott, szilárd burkolatú úton mért, legfeljebb 40 km-es tá-
volságra van, és amelytõl a szolgálatteljesítési hely szerin-
ti település menetrend szerint közlekedõ közösségi közle-
kedési eszközzel legfeljebb egy óra alatt megközelíthetõ.

(2) Ahol e rendelet állományilletékes parancsnokot em-
lít, azon közalkalmazott esetén a munkáltatói jogkört gya-
korló vezetõt kell érteni.

(3) E rendelet alkalmazásában családnak minõsül a csa-
ládtagok olyan közössége, melyben családtag a házastárs,
az élettárs, továbbá az olyan, a Hjt. 2. § 20. pontja szerinti
egyéb közeli hozzátartozó, akit a házasságról, a családról
és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény szerint az állo-
mány tagja köteles eltartani, és akit a szolgálat érdekében
történt áthelyezés, vezénylés idõpontjában saját háztartá-
sában ténylegesen eltartott.

2. §

A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól
szóló miniszteri rendelet eltérõ rendelkezése hiányában
a külföldi szolgálatot teljesítõk a VI. Fejezetben foglalta-
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kon kívül az e rendelet szerinti juttatásokra nem jogosul-
tak.

3. §

E rendelet eltérõ rendelkezése hiányában az elszámolás-
hoz szükséges számlát vagy egyszerûsített adattartalmú
számlát (a továbbiakban együtt: számla) a honvédelmi
szervezet nevére kell kiállíttatni.

II. FEJEZET
SZOLGÁLATI KIKÜLDETÉSSEL ÖSSZEFÜGGÕ

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

1. A szolgálati kiküldetés és az azokkal kapcsolatban
felmerülõ költségek elszámolásának

általános szabályai

4. §

Az e Fejezet szerinti juttatásokra nem jogosult az a hon-
véd tisztjelölt és az a honvéd altiszt-jelölt, valamint az ál-
lomány Hjt. 46. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó azon
tagja, aki nem a Honvédelmi Minisztérium képzési igé-
nyeihez kapcsolódóan hajt végre szolgálati kiküldetést.

5. §

(1) Szolgálati kiküldetést kell elrendelni a honvéd, vala-
mint a közalkalmazott részére, ha a szolgálati, munkaköri
feladatok a szolgálatteljesítési hely, a lakóhely és a tartóz-
kodási hely szerinti településtõl eltérõ belföldi településen
való szolgálatteljesítést tesznek szükségessé, ideértve
a szolgálat érdekében elrendelt kötelezõ egészségügyi szû-
rõvizsgálaton való részvételt, valamint a szolgálati, mun-
kaköri feladatok szolgálati helytõl eltérõ belföldi települé-
sen történõ, egybefüggõen 24 órát meghaladó szokásos
ellátását.

(2) Nem minõsül szolgálati kiküldetésnek a szolgálat-
teljesítési hely csapatmozgás során történõ elhagyása.

(3) A szolgálati kiküldetést az állományilletékes pa-
rancsnok munkáltatói döntésben rendeli el, amelynek tar-
talmaznia kell különösen

a) a szolgálati kiküldetést teljesítõ (a továbbiakban: ki-
küldött) nevét, foglalkoztatási jogviszonyát, az állomány
tagja és a tényleges szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalé-
kos katona (a továbbiakban: önkéntes tartalékos katona)
esetében a rendfokozatot, honvéd tisztjelölt és honvéd al-
tiszt-jelölt esetén az évfolyamot,

b) a szolgálati kiküldetés célját,
c) a szolgálati kiküldetés helyét, megkezdésének és be-

fejezésének idõpontját,

d) az igénybe vehetõ közlekedési eszközt és annak kom-
fortfokozatát,

e) az igénybe vehetõ szállást, annak minõségi feltételeit,
továbbá honvédségi szálláshely hiányában a költségtaka-
rékossági elvek szem elõtt tartásával a napi szállásköltség
felsõ határát.

6. §

(1) A szolgálati kiküldetéssel összefüggõ költségek el-
számolása az állományilletékes parancsnok vagy az általa
kijelölt személy által kiadott kiküldetési rendelvény alap-
ján történik. Ha az egymást követõ szolgálati kiküldetések
közötti idõtartam nem haladja meg a négy naptári napot,
folyamatos kiküldetési rendelvény is alkalmazható.

(2) Saját gépjármûvel végrehajtott szolgálati kiküldetés
esetén a 12. § (1) bekezdés szerinti összeg kiszámítása ér-
dekében a kiküldetési rendelvényen a szilárd burkolatú
közforgalmú úton mért, legrövidebb oda-vissza távolságot
kell meghatározni.

(3) A szolgálati kiküldetés megkezdését megelõzõ
5 munkanapon belül a kiküldött kérésére az állományille-
tékes parancsnok engedélye alapján a pénzügyi és számvi-
teli szerv a várható kiadások összegének megfelelõ mérté-
kû elõleget fizet ki.

(4) A szolgálati kiküldetés során indokoltan felmerült
költségekkel, valamint a felvett elõleggel a folyamatos ki-
küldetési rendelvény szerinti elszámolás kivételével a ki-
küldött köteles a pénzügyi és számviteli szervnél a szolgá-
lati kiküldetés befejezését követõ 5. munkanapig számla
ellenében elszámolni. A napidíjra felvett elõleg felhaszná-
lását nem kell számlával igazolni. Folyamatos kiküldetési
rendelvény használata esetén a szolgálati kiküldetéshez
kötõdõ költségekkel és a felvett elõleggel a kiküldött
a pénzügyi és számviteli szerv felé a honvédelmi szerve-
zetnél meghatározott rend szerint legalább havonta köteles
elszámolni.

(5) A (4) bekezdés szerinti határidõtõl eltérést az állo-
mányilletékes parancsnok egyedi elbírálás alapján enge-
délyezhet. Ha a kiküldött a szolgálati kiküldetéssel össze-
függõ költségekkel és a felvett elõleggel az elõírt határidõ-
re nem számol el, a pénzügyi és számviteli szerv vezetõje
írásban, legfeljebb 8 napos póthatáridõ kitûzésével figyel-
mezteti a határidõ lejártára. Ha a kiküldött a figyelmezte-
tés ellenére sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének,
a pénzügyi és számviteli szerv vezetõje az állományilleté-
kes parancsnoknál kezdeményezi az elõleg illetménybõl
történõ levonását.

7. §

A szolgálati kiküldetés során a kiküldött utazással és
csatlakozási várakozással indokoltan eltöltött idejét legfel-
jebb a munkarend szerinti, aznapi rendes szolgálatteljesí-
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tési idejének vagy munkaidejének mértékéig kell a szolgá-
latteljesítési idejébe vagy munkaidejébe beszámítani.

2. Napidíj

8. §

A közalkalmazott részére csak a belföldi hivatalos ki-
küldetést teljesítõ munkavállaló élelmezési költségtéríté-
sérõl szóló 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) be-
kezdése szerinti átalány legkisebb összege adható.

9. §

A napidíj pontos mértékének megállapításához az állo-
mány tagja és a közalkalmazott a szolgálati kiküldetés
tényleges kezdõ és befejezõ idõpontjáról, valamint a köz-
alkalmazott a térítésmentes természetbeni élelmezési ellá-
tás mértékérõl a 6. § (4) bekezdés szerinti elszámolás során
a pénzügyi és számviteli szerv felé írásbeli nyilatkozatot
tesz.

3. Utazási és utazással kapcsolatos egyéb költségtérítés

10. §

(1) A kiküldött részére meg kell téríteni a szolgálati ki-
küldetés teljesítésével összefüggõ, indokolt utazási és uta-
zással kapcsolatos egyéb költségeit, így különösen az utas-
és poggyászbiztosítás, a komphasználat, az autópá-
lya-használat, a parkolás költségeit.

(2) Közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén
a kiküldött részére meg kell téríteni a gyorsvonati pótjegy,
valamint a távolsági kiegészítõ jegy árát is, ha azt az adott
viszonylaton történõ utazás esetén a közlekedési társaság
kötelezõen felszámítja.

11. §

(1) Közösségi közlekedési eszközzel végrehajtott szol-
gálati kiküldetés esetén az állomány tiszti állománycso-
portba tartozó tagja, a tiszti állománycsoportba tartozó ön-
kéntes tartalékos katona, továbbá a megbízott magasabb
vezetõ, vezetõ közalkalmazott részére az 1. § (1) bekezdés
7. pontja szerinti közlekedési eszköznél magasabb kom-
fortfokozatú közlekedési eszköz – ideértve a pótjegy-,
helyjegy-köteles közlekedési eszközt – igénybevételét kell
engedélyezni. Az ezen kiküldöttekkel együtt szolgálati ki-
küldetést teljesítõ személy részére a magasabb komfortfo-
kozatú közlekedési eszköz igénybevétele szolgálati érdek-
bõl felmerült indokolt esetben engedélyezhetõ.

(2) Ha a szolgálati, munkaköri feladat végrehajtása
egyébként sérelmet szenvedne, a kiküldött az 5. § (3) be-
kezdés szerinti munkáltatói döntésben meghatározottól el-
térõ, költségesebb közlekedési eszközt is igénybe vehet,
azonban az így felmerült többletköltség csak a munkáltatói
döntés módosításával számolható el.

12. §

(1) Saját gépjármû szolgálati kiküldetésre történõ
igénybevétele esetén utazási költségként a személyi jöve-
delemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú
mellékletének II.6. pontja szerint igazolás nélkül elszá-
molható összeget kell kifizetni.

(2) A teljes körû CASCO biztosítással nem rendelkezõ
saját gépjármû szolgálati kiküldetés céljára történõ igény-
bevétele nem engedélyezhetõ.

13. §

(1) A kiküldött részére a ténylegesen felmerült utazási
és utazással kapcsolatos egyéb költségek a pénzügyi és
számviteli szerv részére benyújtott számla ellenében szá-
molhatók el. Az állományilletékes parancsnok engedé-
lyezheti az utazási és parkolási költség elszámolását a me-
netjegy, parkolójegy alapján is, ha a számla beszerzése
többletköltséggel jár.

(2) Nem számolható el utazási költség a kiküldött részé-
re, ha az engedélyezett közlekedési eszközt az adott vi-
szonylatra térítésmentesen jogosult igénybe venni, vagy
ha az utazást szolgálati gépjármûvel hajtotta végre.

4. Szállásköltség-térítés

14. §

(1) Ha a szolgálati kiküldetés során a kiküldött a szolgá-
latteljesítés helyére visszatérni azért nem tud, mert szolgá-
lati, munkaköri feladatainak napközbeni befejezése nem
áll módjában, vagy a szolgálati érdek egyébként indokolja,
honvédségi szálláshelyen történõ elhelyezésre jogosult.

(2) Ha a kiküldött honvédségi szálláshely vagy férõhely
hiányában honvédségi szálláshelyen nem helyezhetõ el,
részére a kereskedelmi szálláshely igénybevételének
számlával igazolt költségeit a honvédelmi szervezet meg-
téríti. A kereskedelmi szálláshely igénybevételével össze-
függésben az 5. § (3) bekezdés szerinti munkáltatói dön-
tésben rögzített napi szállásköltség felsõ határának figye-
lembevételével meghatározott szobaáron felül a kiküldött
részére elszámolható az értékmegõrzõ, a szolgálati érdekû
távközlési és internet költségek, továbbá a kötelezõ reggeli
ára.
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III. FEJEZET
A MUNKÁBA JÁRÁSSAL ÉS A HELYI

SZOLGÁLATI UTAZÁSSAL ÖSSZEFÜGGÕ
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

5. A munkába járással és a helyi szolgálati utazással
összefüggõ költségtérítések közös szabályai

15. §

(1) Az állomány tagja, az önkéntes tartalékos katona és
a közalkalmazott munkába járással kapcsolatos utazási
költségeit e rendelet eltérõ rendelkezése hiányában
a Korm. rendelet szabályai szerint kell megállapítani és fo-
lyósítani.

(2) Nem számolható el munkába járási költségtérítés an-
nak, aki az adott viszonylatra bármely más jogcímen térí-
tésmentes személyszállításban részesül, továbbá helyi és
helyközi bérlet, menetjegy ára azok részére, akik az adott
viszonylatra a 16. § (3) bekezdés szerinti térítésben része-
sülnek.

(3) Az önkéntes tartalékos katona 16. § (4) bekezdés
szerinti utazási költsége megtérítésére vonatkozó igény ki-
vételével a helyi és a helyközi munkába járással kapcsola-
tos költségek megtérítése iránti igényt az 1. melléklet sze-
rinti formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtani az ál-
lományilletékes parancsnok részére. A költségtérítésre
való jogosultságot érintõ bármely változás esetén
az 1. melléklet szerinti kérelmet a változás bekövetkezté-
tõl számított 5. munkanapig ismételten be kell nyújtani.
Az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány a honvédelmi
szervezet helyi sajátosságainak megfelelõen bõvíthetõ.

(4) A munkába járási költségek megtérítését az állo-
mányilletékes parancsnok munkáltatói döntésben engedé-
lyezi, amelynek tartalmaznia kell különösen

a) a költségtérítésre jogosult nevét, foglalkoztatási jog-
viszonyát, az állomány tagja és az önkéntes tartalékos ka-
tona esetében a rendfokozatot,

b) az utazás kiinduló- és célállomását, azok távolságát,
c) az igénybe vehetõ közlekedési eszközt,
d) az utazási költségtérítés mértékét és jogalapját, for-

máját (napi munkába járás vagy hazautazás),
e) az egy utazásra, vagy bérlet vásárlása esetén az egy

hónapra elszámolható költségtérítés összegét.
(5) Az önkéntes tartalékos katona részére az e Fejezet

szerinti költségtérítések kifizetése azok (4) bekezdés sze-
rinti munkáltatói döntésben történõ rögzítését követõen
bankszámlára történõ átutalással, bankszámla hiányában
lakcímre történõ postai utalással történik.

(6) Az önkéntes tartalékos katona részére a tényleges
szolgálatteljesítésbõl történõ elbocsátás napjára szóló, elõ-
re megváltott menetjegy ára a számla leadása ellenében té-
ríthetõ meg. Ha a tényleges szolgálatteljesítésbõl történõ
elbocsátás napjára szóló menetjegy elõre nem váltható
meg, a folyósítás végrehajtásához a menetjegyet postai
úton, az elbocsátást követõ 30. napig kell az állományille-

tékes honvédelmi szervezet részére megküldeni. A menet-
jegy megküldése során felmerülõ postaköltségek az ön-
kéntes tartalékos katonát terhelik.

6. A munkába járás során felmerülõ helyközi utazási
költségek megtérítése

16. §

(1) Az állomány tagja, az önkéntes tartalékos katona és
a közalkalmazott részére a Korm. rendelet 3. § (2) és
(3) bekezdése szerinti költségek 86%-os mértékben, a me-
netjegy vagy bérlet pénzügyi és számviteli szerv részére
történõ leadása ellenében téríthetõk meg. Az állomány tag-
ja hazautazással kapcsolatos költségtérítése esetén
a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott fel-
sõ korlátot nem kell alkalmazni.

(2) A szerzõdéses állomány tagja részére a katonai szol-
gálat megkezdésével összefüggõ, indokoltan felmerülõ
utazási költség (1) bekezdés szerinti mértékének megfele-
lõ összeget az érintett írásbeli kérelmére a honvédelmi
szervezet a menetjegy leadását követõ 3. munkanapig há-
zipénztárból vagy banki átutalással kifizeti. A katonai
szolgálat megkezdését követõen a szerzõdéses állomány
tagjának írásbeli kérelmére a pénzügyi és számviteli szerv
a helyközi munkába járásra szolgáló, elsõ havi bérlet meg-
vásárlásához az (1) bekezdésben meghatározott mértékû
elõleget ad ki. Az elõleggel való elszámolás a bérletrõl
szóló számla leadásával történik. Az e bekezdésben foglal-
tak nem alkalmazhatók a kormányzati szolgálati vagy köz-
alkalmazotti jogviszonyból történõ áthelyezéssel szerzõ-
déses katonai jogviszonyt létesítõk esetén.

(3) Az állományilletékes parancsnok a 15. § (3) és
(4) bekezdésében foglalt eljárásrend szerint a Korm. ren-
delet 4. §-ában foglaltakon túl az állomány tagja, az ön-
kéntes tartalékos katona és a közalkalmazott részére enge-
délyezheti a helyközi munkába járási költségek megtéríté-
sét akkor is, ha a jogosult közösségi közlekedési eszközt
nem vesz igénybe. Ebben az esetben munkába járási költ-
ségtérítés címén a lakóhely vagy a tartózkodási hely és
a szolgálatteljesítési hely közötti, szilárd burkolatú, útdíj
megfizetése nélkül igénybe vehetõ közforgalmú úton mért
legrövidebb oda-vissza távolságra egységesen 9 Ft/km ál-
talános személygépkocsi normaköltséget kell folyósítani.
A költségelszámolás csak a tényleges szolgálatteljesítés
céljából megtett utazás esetén alkalmazható, melyet a köz-
vetlen szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes a havi mun-
kaidõ-nyilvántartáson aláírásával igazol.

(4) Az (1) és a (3) bekezdéstõl eltérõen az önkéntes tar-
talékos katona részére meg kell téríteni a tényleges szolgá-
latteljesítésre történõ bevonulás és az onnan történõ elbo-
csátást követõ hazautazás során indokoltan felmerülõ
helyközi utazási költség teljes összegét. Ha az utazáshoz
az önkéntes tartalékos katona saját gépjármûvet vesz
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igénybe, részére a 12. § (1) bekezdése szerinti összeget
kell kifizetni.

(5) Nem jogosult a (3) bekezdés alapján hazautazás cí-
mén munkába járási költségtérítésre az állomány 23. § (1)
és (2) bekezdés, valamint 24. § (4) bekezdés hatálya alá
nem tartozó tagja és a közalkalmazott, ha a szolgálattelje-
sítési hely szerinti településen vagy annak vonzáskörzeté-
ben az állomány tagja vagy a közalkalmazott, illetve ezek
közös háztartásban élõ családtagja beköltözhetõ lakástu-
lajdonnal rendelkezik, vagy a Lakásrendelet alapján

a) HM rendelkezésû lakást bérel,
b) albérletidíj-hozzájárulás igénybevételével bérel vagy

lízingel lakást, vagy
c) munkáltatói kölcsön, illetve vissza nem térítendõ jut-

tatás igénybevételével szerzett lakástulajdont.
(6) A Korm. rendelet 5. §-a szerinti munkába járás költ-

ségeinek megtérítését az állományilletékes parancsnok
a rendelkezésére álló költségvetési fedezet megléte esetén
engedélyezheti.

(7) A helyközi munkába járásra szolgáló félhavi, havi
vagy 30 napos bérletektõl eltérõ idõtartamra szóló és
a helyközi munkába járással összefüggésben vásárolt helyi
negyedéves, féléves és éves bérlet elszámolását a gazdasá-
gosság és az esetleges visszatérítési lehetõség figyelembe-
vételével az állományilletékes parancsnok jogosult enge-
délyezni. A MÁV START Klub kártyacsaládból kizárólag
a „Bónusz kártya” árának (1) bekezdés szerinti mértéke
számolható el.

(8) A negyedévesnél hosszabb idõszakra érvényes bér-
let vagy azt helyettesítõ kártya gazdaságosságának megál-
lapításakor figyelembe kell venni, hogy a bérlet használa-
tára jogosító feltételekben bekövetkezõ változások, külö-
nösen a szolgálati viszony vagy a közalkalmazotti jogvi-
szony esetleges megszûnése esetén az ezekkel összefüg-
gésben keletkezõ kár miként térül meg.

(9) A negyedéves, féléves és éves bérlet vásárlására
az állományilletékes parancsnok a jogosult írásbeli kérel-
mére elõleg folyósítását engedélyezheti, ha az ehhez szük-
séges fedezet a kérelem elbírálásakor rendelkezésre áll.
Az elõleggel való elszámolás a bérletrõl szóló számla le-
adásával történik.

7. A munkába járáshoz kapcsolódó helyi utazási
költségek megtérítése

17. §

Az állomány tagja és a közalkalmazott a szolgálattelje-
sítési helyen és a lakóhelyen vagy a tartózkodási helyen
a munkába járáshoz vásárolt helyi bérlet árának miniszteri
utasításban meghatározott mértékû megtérítésére jogosult.
A költségtérítés kifizetése utólag, a számla és a bérlet le-
adása ellenében teljesíthetõ.

8. A helyi szolgálati utazások

18. §

(1) A honvéd és a közalkalmazott jogosult a szolgálat-
teljesítési hely szerinti település közigazgatási határán be-
lül a szolgálati, munkaköri feladat elvégzésével kapcsola-
tosan felmerülõ, számlával igazolt utazási és utazással
összefüggõ egyéb költségei, így különösen a parkolási dí-
jak megtérítésére. Az állományilletékes parancsnok enge-
délyezheti a parkolási költség elszámolását a parkolójegy
alapján is, ha a számla beszerzése többletköltséggel jár.

(2) A helyi szolgálati utazás végrehajtásához elsõsorban
közösségi közlekedési eszközt kell igénybe venni. Az állo-
mányilletékes parancsnok a szolgálati, munkaköri feladat
jellegétõl függõen engedélyezheti a vonaljegy, a menet-
jegy vagy a helyi bérlet árának megtérítését.

(3) A helyi szolgálati utazáshoz szolgálati gépjármû,
taxi, valamint a 12. §-ban foglaltak figyelembevételével
saját gépjármû az állományilletékes parancsnok elõzetes
engedélyével vehetõ igénybe.

IV. FEJEZET
AZ ÁTHELYEZÉSSEL ÉS VEZÉNYLÉSSEL

KAPCSOLATOS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

9. Az áthelyezéssel kapcsolatos költségtérítések
jogosultsági szabályai

19. §

(1) A 20–23. §-t kell alkalmazni a honvédelmi szervezet
más helységbe történõ áttelepítése, vagy az állomány tag-
jának szolgálati érdekbõl történõ, szolgálati hely- vagy
szolgálatteljesítési hely-váltással járó kinevezése, áthelye-
zése (a továbbiakban együtt: áthelyezés) esetén, ha az állo-
mány tagja szolgálati viszonyának módosítása a szolgálat-
teljesítés helyére tekintettel másik belföldi helységbe tör-
ténõ átköltözéssel jár, ideértve azt is, amikor az áthelyezett
a 23. § (3) bekezdés alapján helyközi utazást vesz igénybe.

(2) Ha az állomány tagja az állományba vételét követõ-
en a lakóhelye és a tartózkodási helye szerinti településtõl
eltérõ településre kerül elsõ beosztásba kinevezésre, vagy
rendelkezési állományból szolgálatteljesítésre vezénylés-
re, esetében a 20–22. §-t kell alkalmazni. Ha az állomány
tagja az állományba vételét követõ elsõ beosztásba való
kinevezése vagy rendelkezési állományból szolgálattelje-
sítésre vezénylése következtében családjától különélõvé
válik, esetében a 20–23. §-t kell alkalmazni.

(3) Nem jogosult az e Fejezet szerinti költségtérítésekre
az állomány azon tagja, akit saját kérelmére helyeznek át
más településen lévõ szolgálatteljesítési helyre, vagy saját
érdekkörében felmerülõ ok miatt, saját elhatározásából
nem költözik át oda. Aki a szolgálatteljesítés helyével
megegyezõ településen részére a Lakásrendeletben foglal-
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taknak megfelelõen felajánlott, jogosultságának megfelelõ
lakást nem fogadja el, úgy kell tekinteni, mint aki saját el-
határozásából nem költözik át oda.

(4) Az e Fejezetben foglalt költségek megelõlegezésére
az állományilletékes parancsnok a jogosult kérelmére, leg-
feljebb a várható kiadások összegével megegyezõ elõleg
folyósítását engedélyezheti.

10. Az áthelyezéssel összefüggõ költözködési
költségtérítés

20. §

(1) Az állomány áthelyezett tagját az átköltözéssel fel-
merülõ kiadásai megtérítésére, költözködési költségtérítés
címén

a) a bútorok és az egyéb ingóságok szállítási költségé-
nek megtérítése,

b) számla ellenében a saját és a vele közös háztartásban
élõ közeli hozzátartozók indokoltan felmerülõ egyszeri,
odaútra szóló utazási költségének megtérítése, továbbá

c) költözködési átalány
illeti meg.

(2) Az azonos településre áthelyezett házastársakat
vagy élettársakat együttesen illeti meg a költözködési költ-
ségtérítés azzal, hogy az (1) bekezdés a) és c) pontja sze-
rinti költségtérítések kérelemre 50-50%-os mértékben
megosztva is folyósíthatók, az (1) bekezdés b) pontja sze-
rinti utazási költségtérítés azonban csak az egyikük részére
téríthetõ meg.

(3) Az állományilletékes parancsnok engedélyezheti
a költözködési költségtérítés folyósítását akkor is, ha az ál-
lomány tagja nem az új szolgálatteljesítési helyével azonos
településre, hanem annak vonzáskörzetébe költözik.
Az engedélyezés a honvédelmi szervezet részére többlet-
költséggel nem járhat akkor sem, ha késõbb az állomány
tagja átköltözik arra a településre, ahová a szolgálatteljesí-
tési helye szerint eredetileg is költöznie kellett volna.

(4) Honvédségi szálláshelyen történõ elhelyezés esetén
költözködési költségtérítés címén legfeljebb 200 kg ingó-
ság szállítási költsége számolható el.

21. §

(1) A 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szállítási költ-
ségként a fuvarozó által kiállított számlával és a szállítás
megtörténtét alátámasztó, a fuvarozó által kiállított továb-
bi dokumentummal igazolt, indokolt mértékû csomagolá-
si, rakodási, fuvarozási költségeket és a számlával igazolt
biztosítási költségeket lehet megtéríteni. Indokoltnak kell
tekinteni a jogosult családi körülményeire jellemzõ, szo-
kásos mennyiségû ingóság szállítási költségeit. Az állo-
mányilletékes parancsnok egyéni elbírálás alapján enge-
délyezheti a szokásos mennyiséget meghaladó ingóság

szállítási költségének és a speciális szállítóeszközök
igénybevételének elszámolását, valamint a több ütemben
történõ átköltözésbõl eredõ esetleges többletköltség
megtérítését.

(2) A 20. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költözködési
átalány folyósításával a számlával igazolt és indokolt
egyéb költségeket lehet részben vagy egészben megtéríte-
ni. Költözködési átalány különösen a költözködéssel oko-
zati összefüggésben, a bútorok és az egyéb ingóságok
megrongálódásából eredõen felmerült és egyéb módon
meg nem térült kár összegéig, legfeljebb azonban a (3) és
(4) bekezdés szerint megállapított mértékben igényelhetõ.

(3) A költözködési átalány maximális összegét a (2) be-
kezdés szerinti számlán szereplõ összeg, de legfeljebb
azon ingatlan lakószobáinak száma alapján kell meghatá-
rozni, amelybe az állomány tagja újonnan beköltözött.
A lakószobák számának megállapításánál legfeljebb az ál-
lomány tagja és a vele költözõ közeli hozzátartozói részé-
re, a Lakásrendeletben meghatározott lakásigény jogos
mértékének felsõ határát kell figyelembe venni.

(4) A költözködési átalány mértéke legfeljebb a Hjt. 2. §
15. pontjában meghatározott illetményalap

a) 150%-a, ha a jogosult másfél szobás vagy annál ki-
sebb lakásba költözik,

b) 150%-a, valamint szobánként további 50%-a, félszo-
bánként további 25%-a, ha a jogosult másfél szobásnál na-
gyobb lakásba költözik.

11. Az áthelyezéssel összefüggõ egyéb költségtérítések

22. §

(1) Ha az áthelyezés következtében az állomány tagjá-
nak gyermeke az állomány tagjának lakóhelye és tartózko-
dási helye szerinti településtõl eltérõ településen folytatja
középfokú vagy felsõfokú tanulmányait, az állomány tag-
jának írásbeli kérelmére a gyermek által igénybevett elhe-
lyezéssel összefüggésben a (2)–(4) bekezdésben foglalt tá-
mogatás biztosítható.

(2) Diákotthoni elhelyezés igénybevétele esetén az ok-
tatás idejére a diákotthoni térítési díj és a diákotthonból
közösségi közlekedési eszközzel, havonta két alkalommal
történõ haza- és visszautazás során indokoltan felmerülõ
utazási költséget kell megtéríteni.

(3) Diákotthoni elhelyezés hiányában a gyermek részére
a Lakásrendeletben foglalt feltételekkel honvédségi szál-
láshely biztosítható. Ha a tanintézet szerinti településen
honvédségi szálláshely vagy szabad férõhely nem áll ren-
delkezésre, az állomány tagja részére írásbeli kérelme
alapján elhelyezési támogatást vagy naponkénti utazási
költségtérítést kell folyósítani.

(4) Elhelyezési támogatás címén a gyermek által a La-
kásrendeletben meghatározott lakásigény jogos mértéké-
nek figyelembevételével igénybevett albérlet bérleti díja
és a (2) bekezdés szerinti utazási költség folyósítható,
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amelyek együttes összege azonban nem haladhatja meg
a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendelet szerinti maximális kollégiumi té-
rítési díj kétszeresét.

(5) Az e § szerinti térítési díjakat az állomány tagja ré-
szére a költségtérítésre jogosító gyermekre való tekintettel
a pénzügyi és számviteli szerv a számla és a menetjegy
vagy a bérlet leadása ellenében fizeti ki.

12. Az áthelyezettek munkába járási költségtérítése

23. §

(1) Ha az áthelyezés következtében az állomány tagja
családjától különélõvé válik, részére meg kell téríteni a ha-
zautazással kapcsolatos helyközi utazási költségek indo-
koltan felmerülõ teljes összegét.

(2) Az állomány családjától különélõ tagja részére
az (1) bekezdésben foglalt költségtérítésen túlmenõen meg
kell téríteni a napi munkába járás helyközi utazási költsé-
geinek teljes összegét is, ha lakhatási támogatás hiányában
nem az új szolgálatteljesítési helye szerinti településen,
hanem annak vonzáskörzetében létesít tartózkodási
helyet.

(3) Ha a család együttélését lehetõvé tevõ lakhatási tá-
mogatás hiányában az állomány áthelyezett tagja sem
a szolgálatteljesítési helye szerinti településre, sem annak
vonzáskörzetébe nem költözik át, akkor részére a napi
munkába járás helyközi utazási költségeinek teljes össze-
gét meg kell téríteni.

(4) Ha az állomány áthelyezett tagja a család együttélé-
sét lehetõvé tevõ lakhatási támogatás hiányában családjá-
val együtt az új szolgálatteljesítési helye szerinti település
vonzáskörzetébe költözik, részére az állományilletékes
parancsnok engedélyezheti a napi munkába járás helyközi
utazási költségeinek teljes összegû megtérítését.

(5) Az állomány (1)–(3) bekezdés szerinti költségtérí-
tésben részesülõ tagja részére meg kell téríteni a szolgálat-
teljesítés helye szerinti településen a helyi munkába járás
költségeinek teljes összegét.

(6) Ha az állomány (1)–(3) bekezdés szerinti költségté-
rítésben részesülõ tagja esetén a szolgálatteljesítési hely és
a tartózkodási hely szerinti település egybeesik, akkor ese-
tében a lakóhelyre érvényes, munkába járáshoz vásárolt
helyi bérlet árát a 17. § szerinti mértékben és rendben lehet
megtéríteni.

(7) Ha az állomány (1)–(3) bekezdés szerinti költségté-
rítésben részesülõ tagjának a szolgálatteljesítés helye és
a tartózkodási helye szerinti települések eltérnek egymás-
tól, akkor részére a lakóhely vagy a tartózkodási hely sze-
rinti településen a helyi munkába járási költségek megtérí-
tésére a 17. §-t kell alkalmazni.

(8) Az állomány áthelyezett tagja részére teljes összegû
munkába járási költségtérítés a Lakásrendeletben megha-

tározott helyi lakásgazdálkodási szerv által kiállított iga-
zolás alapján állapítható meg.

(9) Az állomány e § alapján teljes összegû munkába já-
rási költségtérítésre jogosult tagja esetén alkalmazni kell
a 16. § (3) bekezdését is.

(10) Menetjeggyel történõ elszámolás esetén nem jár
az állomány tagjának a teljes összegû, napi munkába járási
utazási költségtérítés arra az idõszakra, amelyre a családjá-
tól való különélésére tekintettel térítésmentes természet-
beni élelmezési ellátásban részesül, továbbá a Hjt. 109. §-a
és 110. §-a szerinti szabadsága, 114. §-a szerinti pótsza-
badsága, 115. §-a szerinti szülési szabadsága, 116. §-a és
117. §-a szerinti illetmény nélküli szabadsága, 119. §-a és
120. §-a szerinti egészségügyi szabadsága idõtartamára és
azokra a napokra, amelyeken mentesül a szolgálatteljesíté-
si kötelezettség alól.

(11) A munkába járási költségtérítés kifizetésének en-
gedélyezése és elszámolása vonatkozásában az e §-ban
nem szabályozott kérdésekben a 15. § (2)–(4) bekezdését
és a 16. §-t kell alkalmazni.

13. A vezényléssel kapcsolatos költségtérítések

24. §

(1) A szolgálatteljesítési helyétõl, a lakóhelyétõl és
a tartózkodási helyétõl eltérõ belföldi településre

a) az állomány képzésben való részvétel vagy szolgálati
feladat ellátása céljából vezényelt tagja,

b) szolgálati feladat ellátása céljából vezényelt önkéntes
tartalékos katona, valamint

c) képzésre beiskolázott vagy a kinevezéstõl eltérõ fog-
lalkoztatásban érintett, kirendelt közalkalmazott
részére a felmerülõ költségeket az 5–7. § és a 10–14. § al-
kalmazásával kell megtéríteni.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a folyamatos, 6 hónap-
nál hosszabb idõtartamú vezénylés, beiskolázás, kirende-
lés esetén a felmerülõ utazási költségeket a 15–17. §-ban
meghatározott rendben kell megtéríteni azzal az eltéréssel,
hogy közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén
a helyközi munkába járási költségek és a szolgálatteljesíté-
si hely szerinti településen a helyi munkába járási költsé-
gek teljes összegét ki kell fizetni.

(3) Nem téríthetõk meg az önkéntes tartalékos katona
részére az (1) bekezdés b) pontja szerinti vezénylés során
a lakóhely és a tartózkodási hely szerinti településen a he-
lyi munkába járási költségek.

(4) 12 hónapot meghaladó belföldi képzésre vezénylés
esetén az állomány tagja részére írásbeli kérelme alapján
a 20–22. § szerinti költségtérítések folyósítását kell enge-
délyezni.

(5) Az e § szerinti juttatásokra nem jogosult az a honvéd
tisztjelölt és az a honvéd altiszt-jelölt, valamint az állo-
mány Hjt. 46. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó azon tag-
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ja, aki nem a Honvédelmi Minisztérium képzési igényei-
hez kapcsolódóan vesz részt belföldi képzésben.

V. FEJEZET
EGYÉB UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

14. Az egyéb utazással kapcsolatos költségtérítések
közös szabályai

25. §

(1) E Fejezet eltérõ rendelkezése hiányában a honvéd és
a közalkalmazott egyéb utazása során felmerülõ utazási
költségek megtérítésével összefüggésben a 10. §-t,
a 11. §-t és a 13. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése szerint kedvezményes áron
igénybe vett helyközi utazási költségek is elszámolhatók.

(2) A közösségi közlekedés igénybevételével végrehaj-
tott egyéb utazás költségeinek teljes összegû megtérítésé-
hez a számla és a menetjegy pénzügyi és számviteli szerv
részére történõ leadása szükséges. A kedvezményes téríté-
si díj ellenében igénybevett közösségi közlekedés esetén
a jogosult nevére kiállított számla és a menetjegy leadásá-
val kerül sor az elszámolásra.

(3) A 27–31. § szerinti utazás elrendelésére és az utazási
költségek elszámolására alkalmazni kell az 5. § (3) bekez-
dés a)–d) pontját és a 6. §-t.

26. §

A honvéd és a közalkalmazott egyéb utazása esetében
az állományilletékes parancsnok kivételesen indokolt
esetben engedélyezheti a 12. § (1) bekezdés szerinti költ-
ségtérítés kifizetését.

15. Rendkívüli utazási költség

27. §

(1) A honvéd és a közalkalmazott jogosult az indokoltan
felmerülõ utazási költségek – ideértve a saját gépjármûvel
történõ utazás 12. § (1) bekezdés szerinti költségét is –
megtérítésére, ha a szolgálati, munkaköri feladatai végre-
hajtása miatt a szokásos munkarendjétõl eltérõ idõpontban
kell a szolgálatteljesítési helyén jelen lennie, és emiatt uta-
zási többletköltsége merül fel.

(2) E § szerint kell továbbá megtéríteni a Hjt. 135. §
(1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak és a laktanyán kí-
vüli készenléti szolgálat alatti berendelés során felmerülõ

utazási költségeket. Akkor is engedélyezhetõ az utazási
többletköltség elszámolása, ha annak felmerülését elõre nem
látható, elháríthatatlan okok és körülmények idézik elõ.

16. A katonai fegyelmi vagy méltatlansági eljárás során
megjelenésre kötelezettek utazásai

28. §

A katonai fegyelmi vagy méltatlansági eljárás során
megjelenésre kötelezett honvéd és közalkalmazott részére
meg kell téríteni a felmerülõ helyközi utazási költségeket.

17. Egészségügyi ellátással kapcsolatos utazások

29. §

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 22. §-ában foglalt költségtérítéseken túl
az állományilletékes parancsnok az illetékes egészségügyi
szolgálat orvosának javaslatára katona-egészségügyi jo-
gosultság vagy szociális ráutaltság alapján, egyéni elbírá-
lás szerint engedélyezheti az állomány tagja egészségügyi
ellátásával összefüggõ, indokoltan felmerülõ helyközi uta-
zási költségeinek megtérítését.

30. §

A regeneráló pihenés vagy missziós regeneráló pihente-
tés esetén a lakóhelyrõl vagy a tartózkodási helyrõl a pihe-
nés vagy pihentetés helyére utazás és az onnan történõ
visszautazás során az állomány tagja jogosult az indokol-
tan felmerülõ helyközi utazási költségei megtérítésére.

18. A ruházati ellátással kapcsolatos utazások

31. §

(1) Az állomány tagja részére évente legfeljebb két alka-
lommal megtéríthetõk az egyenruházat beszerzésével kap-
csolatos utazás során felmerülõ utazási költségek, ha ah-
hoz szolgálati gépjármû nem áll rendelkezésre.
Ha az egyenruha beszerzésére a szolgálatteljesítési hely
szerinti településen kerül sor, a 18. §-t kell alkalmazni.

(2) Ha a szolgálatteljesítés helye szerinti településen
nincs lehetõség az egyenruha beszerzésére, akkor az indo-
koltan felmerülõ helyközi utazási költségeket kell megté-
ríteni.
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VI. FEJEZET
AZ EGYES PÉNZBELI JUTTATÁSOK FIZETÉSI

SZÁMLÁRÓL TÖRTÉNÕ FELVÉTELE
TÖBBLETKÖLTSÉGEIHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

32. §

(1) Ha az állomány tagja, a közalkalmazott, a honvéd
tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt rendelkezik fizetési
számlával, részére az egyes pénzbeli juttatások fizetési
számláról történõ felvétele többletköltségeihez való hoz-
zájárulásként – a (2) bekezdésben meghatározott eltéré-
sekkel – miniszteri utasításban meghatározott összegû té-
rítést kell kifizetni.

(2) Az év közben jogviszonyt létesítõk részére, ha az ál-
lományba vételre a tárgyév július 1-je elõtt került sor, tel-
jes összegû, ha a tárgyév június 30-a után, 50%-os hozzá-
járulás jár.

(3) Nem minõsül a (2) bekezdés szerinti állományba vé-
telnek

a) a honvédelmi szervezetek közötti áthelyezés, továbbá
a Honvédségen belüli jogviszony-váltás, valamint

b) a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt elsõ be-
osztásba történõ kinevezése.

(4) Azoktól, akiknek év közben szûnik meg a jogviszo-
nyuk, a tárgyévre kifizetett hozzájárulást nem lehet vissza-
vonni.

33. §

A 32. § szerinti hozzájárulást évente egy összegben,
a tárgyév január 1-jén állományban lévõknek a január havi
illetménnyel, ösztöndíjjal, az év közben állományba kerü-
lõk részére pedig az állományba vételt követõ elsõ illet-
ménnyel, ösztöndíjjal együtt kell kifizetni.

VII. FEJEZET
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

34. §

Ha az állomány tagja elsõ alkalommal költözik önálló
lakásba, részére az állományilletékes parancsnok engedé-
lyezheti a 20. és a 21. § szerinti költözködési költségtérítés
kifizetését a közigazgatási határon belüli helyi, valamint
helyközi költözködés esetén is.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 37. § 2014. március 15-én lép hatályba.

36. §

(1) E rendeletet a hatályba lépésekor már fennálló szol-
gálati, önkéntes tartalékos szolgálati, tisztjelölti szolgálati,
altiszt-jelölti szolgálati viszonyokra és közalkalmazotti
jogviszonyokra, továbbá a – (2) és (3) bekezdésben meg-
határozott eltérésekkel a – hatályba lépése elõtt megkez-
dett szolgálati kiküldetés, helyi szolgálati és egyéb utazás,
vezénylés, tényleges szolgálatteljesítés, elrendelt áthelye-
zés esetén is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (1) bekezdés 11. pontja és a 19. § (2) bekez-
dése helyett az állomány tagjának e rendelet hatálybalépé-
sét megelõzõ kinevezése vagy áthelyezése esetében újabb,
szolgálatteljesítési hely-váltással járó kinevezéséig vagy
áthelyezéséig az e rendelet hatálybalépését megelõzõ na-
pon hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(3) A 14. § helyett a honvéd vagy a közalkalmazott
e rendelet hatálybalépését megelõzõen megkezdett szolgá-
lati kiküldetése esetében az e rendelet hatálybalépését
megelõzõ napon hatályos szabályokat kell alkalmazni.

37. §

Az 1. § (3) bekezdésében az „a házasságról, a családról
és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény” szövegrész
helyébe az „a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi
V. törvény” szöveg lép.

38. §

Hatályát veszti a hivatásos, szerzõdéses és hadköteles
katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes
költségtérítéseirõl szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 19/2013. (IX. 6.) HM rendelethez

……………………………………….
(honvédelmi szervezet megnevezése)

KÉRELEM
munkába járási költségtérítéshez

Név, rendfokozat/foglalkoztatási jogviszony, beosztás/munkakör: ..............................................................................
Szolgálati hely, munkahely: ...............................................................................................................................................
Közvetlen szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes neve, rendfokozata/foglalkoztatási jogviszonya, beosztása/munkakö-
re: .......................................................................................................................................................................................
1. A napi munkába járási és hazautazási költségtérítésre való jogosultság elbírálásához szükséges adatok:
1.1. Lakóhely: ....................................................................................................................................................................
1.2. Bejelentett tartózkodási hely: ......................................................................................................................................
1.3. Albérletidíj-, lízingdíj-hozzájárulásban részesül*: IGEN NEM
1.4. Munkáltatói kölcsönben részesült*: IGEN NEM
1.5. Vissza nem térítendõ juttatásban részesült*: IGEN NEM
2. Szolgálat érdekében áthelyezett vagy vezényelt állomány által kitöltendõ adatok
2.1. A szolgálat érdekében történt áthelyezésével1 egyidejûleg vagy azt követõen a szolgálatteljesítési hely szerinti tele-
pülésen vagy annak vonzáskörzetében2 HM rendelkezésû lakást kapott* IGEN NEM
2.2. A lakóhelyén/bejelentett tartózkodási helyén együtt élõ közeli hozzátartozó van*: IGEN NEM
2.3. A 2.2. pont szerinti közeli hozzátartozón kívül tartásra kötelezett hozzátartozó neve, címe:
............................................................................................................................................................................................
3. Különélésre vonatkozó nyilatkozat:
Családi állapot: ...................................................................................................................................................................
Alulírott kijelentem, hogy a szolgálat érdekében történt

– áthelyezésem
– belföldi képzésre vezénylésem
– egyéb szolgálati feladatra vezénylésem*
következtében

.........................................................................
(szolgálatteljesítési hely szerinti
település/vonzáskörzet)
– az egyébként velem közös háztartásban élõ
családtagjaimtól, eltartásra kötelezett
hozzátartozómtól3 külön élek és hétvégi
hazautazásra kényszerülök
– a család együttélését lehetõvé tevõ lakhatási
támogatás hiányában napi helyközi munkába
járásra kényszerülök*.

4. Az utazásra vonatkozó adatok:
4.1. A fenti adatok figyelembevételével 20….. (év) … (hó) …….. (nap)-tól …………………………………. útvonalon
részemre „napi munkába járási”, „hétvégi hazautazási”* költségtérítés folyósítását kérem.
4.2. Igénybe vett utazási eszköz(ök)*: – belföldi közforgalmú vasút

– helyközi, elõvárosi autóbuszjárat
– helyi érdekû vasút (HÉV)
– menetrend szerint közlekedõ hajó, komp, rév
– helyi tömegközlekedési eszköz,
– saját gépjármû

1 Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 19. § (1)–(3) bekezdése szerint szolgálat érdekében áthelyezettek vagy 24. §-a szerint ve-

zényeltek.
2 Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 1. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti vonzáskörzet.
3 Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti családtagok.
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4.3. Szolgálatteljesítési hely, munkavégzés helye, címe:....................................................................................................
4.4. Napi munkába járás esetén a munkába járás lakóhelyrõl/bejelentett tartózkodási helyrõl* történik.
4.5. Saját gépjármû igénybevétele (9 Ft/km)
Kiindulási- és célállomás távolsága (km): ………… km
Egy útra elszámolható összeg (km x 9 Ft/km): .…………. Ft
4.6. Helyközi közösségi közlekedési eszköz igénybevétele:
4.6.1. Egy utazási eszköz igénybevétele esetén:
Kiindulási- és célállomás (közlekedési vállalat által közzétett) távolsága: ..……….. km
Havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: ..………… Ft
Igényelt költségtérítés módja*:
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 86%)
– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenõ közlekedés miatt (térítés mértéke: 86%)
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy családjától különélõ,
szolgálat érdekében áthelyezett állomány
– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenõ közlekedés miatt (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy
családjától különélõ, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
4.6.2. Átszállással végrehajtott utazás esetén:
Igényelt költségtérítés módja*:
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 86%)
– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenõ közlekedés miatt (térítés mértéke: 86%)
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy családjától különélõ,
szolgálat érdekében áthelyezett állomány
– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenõ közlekedés miatt (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy
családjától különélõ, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
a) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ................................................– .................................................................km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz: ......................................................................................................................
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: .......................................................................................................... Ft
b) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ................................................– ..................................................................km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz: ......................................................................................................................
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: .......................................................................................................... Ft
c) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ................................................– .................................................................km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz: ......................................................................................................................
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: .......................................................................................................... Ft
4.7. Helyi közösségi közlekedés (a szolgálatteljesítési, munkavégzési hely és a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti
településen)
4.7.1. Helyi bérlethez hozzájárulást kér*: IGEN NEM
4.7.2. Helyi bérlethez való hozzájárulás mértéke*: – 100% (csak a vezényelt és a családjától különélõ, szolgálat

érdekében áthelyezett állomány esetében) – bérletszelvény
és számla leadása ellenében
– miniszteri utasításban meghatározott mérték – bérletszelvény
és számla leadása ellenében

4.7.3. Teljes bérlet ára: ……………,– Ft
4.7.4. Jellege*: Budapest-Bérlet, Helyi bérlet, egyéb: ........................................................................................................
A helyi bérletrõl a számlát minden esetben az állományilletékes honvédelmi szervezet nevére és címére kell kiállíttatni.
Polgári és büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a különélésre vonatkozó nyilatkozat
a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokban, valamint az utazási költségtérítési jogosultságomat
érintõ feltételekben bekövetkezõ minden változást a változás bekövetkeztétõl számított 5. munkanapig köteles vagyok
bejelenteni.

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

…………………………………….
igénylõ aláírása (tel.:)
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5. A személyügyi ügyintézõ záradéka:
5.1. A személyes adatszolgáltatási kötelezettség alapján, a nyilvántartott személyi adatok és az igénylõ által feltüntetett
adatok:
– megegyeznek,
– nem egyeznek meg, de azok átvezetése a benyújtott dokumentumok alapján megtörtént.

5.2. Jelenlegi szolgálati helyére kinevezés/áthelyezés ideje: .........................................................................................
5.3. A kérelmezõ a rendelkezésre álló adatok alapján különélõnek minõsül: IGEN / NEM

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

P. H.
………………………………….
személyügyi ügyintézõ aláírása

6. A pénzügyi és számviteli szerv záradéka:
6.1. Nevezett a jelenleg érvényben lévõ jogszabályok alapján ………………..– …………… útvonalon 20.....
(év) ……………… (hó) …….. (nap)-tól napi munkába járási, hétvégi hazautazási* költségtérítésre jogosult.
6.2. Az utazási eszköz igénybevételi formája*: – belföldi közforgalmú vasút

– helyközi, elõvárosi autóbuszjárat
– helyi érdekû vasút
– menetrend szerint közlekedõ hajó, komp, rév
– helyi tömegközlekedési eszköz,
– saját gépjármû

6.3. Napi km: …………. (napi munkába járás esetén)
6.4. Hétvégi km: …………… (hétvégi hazautazás esetén).
6.5. Nevezett ………. km-es bérlet/egy útra* szóló menetjegy árának ………..%-ára, ……..…….. Ft összegben, illetve
saját gépjármû választása esetén ………….. km × 9 Ft/km-re, …….……… Ft összegben jogosult.**
6.6. Szolgálat érdekében történt áthelyezés, vezénylés miatt 100%-os mértékû, ……………. Ft összegû helyi bérlet költ-
ségtérítésre jogosult.
6.7. Helyi bérlettérítéshez ..….%-os mértékû ……………. Ft összegû hozzájárulásra jogosult.

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

P. H.
......................................................................................................

pénzügyi és számviteli szerv vezetõjének aláírása

7. Munkáltatói döntésben történõ rögzítés céljából átvettem:

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

aláírás

* A megfelelõ rész aláhúzandó!

** A felesleges szövegrészek kihúzandók!
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A honvédelmi miniszter
20/2013. (IX. 16.) HM

rendelete
a ruházati ellátásról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdésének 29. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-
sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. ren-
delet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatköröm-
ben eljárva a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:
1. árjegyzék: a ruházati szolgálat gazdálkodási körébe

tartozó szakanyagok felsorolását, valamint azok gazdálko-
dási egységárait tartalmazó szakutasítás, mely évente ke-
rül kiadásra;

2. egyenruházat: a Magyar Honvédséghez (a további-
akban: Honvédség) való tartozást kifejezõ, a haderõnemi,
fegyvernemi sajátosságoknak és az igénybevételi kívánal-
maknak megfelelõ rendszeresített katonai öltözet;

3. egyenruházati ellátás: a ruházati illetmény terhére
megvalósuló természetbeni, térítésmentes ellátás és pénz-
beli juttatás;

4. egyenruházat tényleges biztosítása: a honvédségi
szervezet ruházati raktárából megvalósuló, természetbeni
egyenruházati ellátás;

5. Honvédelmi Minisztérium Ruházati Mûhely (a továb-
biakban: RM): a tábornokok, a tábornoki rendfokozattal
rendszeresített beosztást betöltõ fõtisztek, továbbá a nyug-
állományú tábornokok egyenruházati cikkeinek mérték
utáni készítését végzõ szervezeti elem;

6. honvédelem érdekében munkát végzõ katona:
az a nyugállományú katona, aki a toborzás, a katonai igaz-
gatási feladatok, a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos
egyes teendõk, a katonai hagyományápolás, a honvédelmi
nevelés és oktatás, valamint a nyugállományú katonák ci-
vil szervezetei mûködésének szervezése területén tevé-
kenységet végez;

7. honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. §
13. pontja szerinti honvédségi szervezet, valamint a Kato-
nai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban:
KNBSZ);

8. igényjogosult: a rendelet értelmében ruházati ellátás-
ra jogosult személy;

9. Katonai Ruházati Ellátó Pont (a továbbiakban:
KREP): a hivatásos és szerzõdéses tiszti, altiszti állomány
tagja, valamint a nyugállományú katona egyenruházati el-
látását végzõ szervezeti elem;

10. logisztikai utaltsági rend: a honvédelmi szervezetek
feladatainak végrehajtásához szükséges logisztikai eszkö-
zök, anyagok, készletek, valamint egyéb szolgáltatások
biztosítása érdekében az ellátást végzõ – ellátó – és az ellá-
tott – utalt – honvédelmi szervezetek között gazdaságossá-
gi, célszerûségi szempontok alapján kialakított kapcsolat-
rendszer;

11. norma: a költségvetési év ruházati illetményeinek
összegét, az annak terhére kifizethetõ pénzbeli juttatáso-
kat, a kifizetés és az elszámolás rendjét, valamint
az egyenruházat tényleges biztosításával való ellátás alap-
jául szolgáló illetménynormák jogcím- és normatív adatait
tartalmazó HM utasítás, melyet a honvédelemért felelõs
miniszter évente ad ki;

12. Öltözködési Szabályzat: az egyenruha, a katonai
rendfokozati és a fegyvernemi jelzés, az évfolyamjelzés,
a kitüntetés és a szolgálati jel viselésének módjáról, továb-
bá az egyenruha és a rendfokozat viselésének korlátozásá-
ról, elõzetes engedélyhez kötésérõl, tilalmáról, az egyen-
ruha-viseléssel és annak megvonásával kapcsolatos jog-
kört gyakorló szervezetrõl, az egyenruha viselésének meg-
vonására vonatkozó eljárás rendjérõl szóló HM rendelet;

13. ruházati illetmény: 1 fõ igényjogosult egyenruházati
ellátásának összege;

14. ruházati szolgálat: a honvédelmi szervezet ruházati
ellátását végzõ szervezeti elem;

15. ruházati szolgáltatás: mérték utáni ruházat készíté-
se, mosása, vegytisztítása;

16. ruházati utalványfüzet: a ruházati illetmények keret-
összegének nyilvántartására, egyenruházat átvételére,
megrendelésére és pénzbeli juttatások bejegyzésére szol-
gáló szigorú számadásköteles nyomtatvány;

17. szakmai fõnök: a ruházati ellátásért felelõs honvé-
delmi szervezet logisztikai fõnöke, hadtápfõnöke vagy lo-
gisztikai gazdasági vezetõje;

18. szolgáltató: az igényjogosult részére ruházati szol-
gáltatást végzõ, a Honvédséggel szerzõdéses jogviszony-
ban álló vállalkozás.

2. A parancsnok és az igényjogosult
általános kötelezettségei és felelõssége

2. §

(1) A honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetõje (a to-
vábbiakban együtt: parancsnok)

a) gondoskodik arról, hogy az általa vezetett honvédel-
mi szervezet állományába tartozó igényjogosult megis-
merje a ruházati ellátás alapvetõ szabályait,

b) a ruházati utalványfüzettel rendelkezõk esetében fo-
lyamatosan ellenõrzi vagy ellenõrizteti a ruházati illet-
mény rendeltetés szerinti felhasználását és az utalványfü-
zetek évenkénti kiadási sorrendben való igénybe vételét,
valamint
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c) az egyenruházat tényleges biztosításával ellátottak
esetében

ca) szabályozza a kiadott szakanyagok tárolásának
rendjét,

cb) biztosítja az egyenruházat megõrzésének feltételeit,
cc) rendszeresen, de legalább kéthavonta ellenõrzi vagy

ellenõrizteti az egyenruházat meglétét és annak állapotát.
(2) Az igényjogosult
a) felelõs a pénzbeli juttatások szabályszerû felhaszná-

lásáért,
b) amennyiben az egyenruházat tényleges biztosításával

történik az ellátása, felelõs a ruházati szakanyagok jogo-
sultság keletkezését követõ átvételéért, továbbá a méret-
nagyság soron kívüli leellenõrzéséért, valamint

c) amennyiben ruházati utalványfüzet kibocsátásával
valósul meg az ellátása,

ca) felelõs a ruházati utalványfüzet jogosultságának
idõszakában történõ átvételéért, annak megõrzéséért, ren-
deltetésszerû használatáért, a bejegyzések ellenõrzéséért,
az utalványszelvények aláírásával történõ érvényesítésé-
ért, valamint a KREP-bõl, RM-bõl történt anyagátvétele-
ket igazoló pénztárbizonylatok a ruházati utalványfüzet
keretösszegének felhasználásáig való megõrzéséért,

cb) köteles a ruházati utalványfüzetek igénybevételével
egyenruházatát a KREP-bõl, az RM-bõl, illetve a szolgál-
tatótól személyesen beszerezni,

cc) köteles a ruházati utalványfüzeteket a kiadásuk sor-
rendjében felhasználni.

3. Az egyenruházati ellátásra jogosultak köre,
a ruházati illetmények és az ellátás rendszere

3. §

Az igényjogosultak egyenruházati ellátása
a) próbaidõs,
b) alapfelszerelési,
c) utánpótlási, valamint
d) kiegészítõ

ruházati illetmények terhére valósul meg.

4. §

(1) A próbaidõs ruházati illetmény egyszeri alkalommal
járó ruházati ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy
az igényjogosult az állományba vételekor kikötött próba-
idõ alatt rendelkezzen az alapkiképzés végrehajtásához
szükséges minimális egyenruházattal.

(2) Próbaidõs ruházati illetményre jogosult:
a) a hivatásos és szerzõdéses tiszti, altiszti, valamint

a legénységi állomány tagja a próbaidõ alatt, valamint
b) a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az alap-

felkészítés ideje alatt.

5. §

(1) Az alapfelszerelési ruházati illetmény egyszeri alka-
lommal járó ruházati ellátmány, amelynek rendeltetése,
hogy az igényjogosult a próbaidejének leteltét követõen
rendelkezzen mindazon egyenruházattal, ami a szolgálati
feladata ellátásához szükséges. Az alapfelszerelési ellát-
mány magában foglalja a próbaidõs ruházati illetménybe
tartozó ellátmányt is.

(2) Alapfelszerelési ruházati illetményre jogosult a pró-
baidõ leteltét követõen

a) a hivatásos állomány tagja az állományba vétel napjá-
tól december 31-ig,

b) a szerzõdéses tiszti, altiszti állomány tagja az állo-
mányba vétel napjától számított 12 hónapig,

c) a legénységi állomány tagja az állományba vétel nap-
jától számított 12 hónapig,

d) a honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati viszony lé-
tesítésének napjától számított 12 hónapig,

e) a honvéd altiszt-jelölt az altiszt-jelölti szolgálati vi-
szony létesítésének napjától számított 12 hónapig, vala-
mint

f) az önkéntes tartalékos katona a beosztásra történõ fel-
készítés megkezdésének napjától számított, tényleges
szolgálatteljesítésben eltöltött 12 hónapig.

(3) A szolgálati viszony megszûnését, megszüntetését
követõ 48 hónapon belül állományba visszavett hivatásos
és szerzõdéses tiszt, altiszt alapfelszerelési ruházati illet-
ményre nem jogosult.

6. §

(1) Az utánpótlási ruházati illetmény az alapfelszerelési
illetményre való jogosultságot követõ évtõl, évente járó
ruházati ellátmány, amelynek rendeltetése, hogy biztosítsa
az igényjogosult elhasználódott egyenruházatának pótlá-
sát, valamint az igényjogosult újonnan rendszeresített
egyenruházattal való ellátását.

(2) Utánpótlási ruházati illetményre jogosult
a) a tábornok a kinevezését követõ év január l-jétõl nap-

tári évenként,
b) a hivatásos állomány tagja az állományba vételét kö-

vetõ év január l-jétõl naptári évenként,
c) a szerzõdéses tiszti, altiszti állomány tagja az állo-

mányba vételét követõ 13. hónap elsõ napjától szerzõdéses
évenként,

d) a legénységi állomány tagja az állományba vételét
követõ 13. hónap elsõ napjától szerzõdéses évenként,

e) a honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati viszony lé-
tesítését követõ 13. hónap elsõ napjától évenként,

f) a honvéd altiszt-jelölt az altiszt-jelölti szolgálati vi-
szony létesítését követõ 13. hónap elsõ napjától, valamint

g) az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálat-
teljesítésben eltöltött 12 hónapot követõen.
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(3) A szolgálati viszony megszûnését, megszüntetését
követõ 48 hónapon belül állományba visszavett hivatásos
és szerzõdéses tiszt, altiszt utánpótlási ruházati illetményre
a visszavétel napjától – próbaidõ kikötése esetén annak le-
teltét követõen – jogosult.

7. §

(1) A kiegészítõ ruházati illetmény a (2) bekezdésben
meghatározott esetekben járó ruházati ellátmány, amely-
nek rendeltetése, hogy biztosítsa az igényjogosult részére
a beosztásából adódó feladatok ellátásához szükséges,
az alap- és utánpótlási ellátmányba nem tartozó egyenru-
házati termékeket, valamint rendfokozatának változása ese-
tén az átszereléshez szükséges egyenruházati termékeket.

(2) Kiegészítõ ruházati illetményre jogosult
a) az ezredes dandártábornoki kinevezésekor,
b) az õrmester és a törzsõrmester tisztté, a fõtörzsõrmes-

ter zászlóssá vagy tisztté történõ elõléptetésekor,
c) a Hjt. 57. § (1) bekezdése alapján a magasabb rendfo-

kozatba
ca) kinevezett ezredes,
cb) elõléptetett fõtörzsõrmester,
d) az a dandártábornok vagy zászlós, aki részére a Hjt.

57. § (1) bekezdése alapján alacsonyabb rendfokozatot ál-
lapítottak meg,

e) a honvédelem érdekében munkát végzõ katona,
f) a protokolláris feladatokban résztvevõ, belsõ rendel-

kezésben meghatározott állomány,
g) a katonazenekarok hivatásos és szerzõdéses állománya,
h) az MH nemzeti honvéd díszegységének díszelgõ öl-

tözetet viselõ hivatásos és szerzõdéses állománya,
i) a repülõhajózó fegyvernemi azonosítóval meghatározott

beosztásban szolgálatot teljesítõ tiszt és altiszt, valamint
j) a Magyarország határain kívüli nemzetközi válságrea-

gáló és béketámogató mûveletekben résztvevõ hivatásos és
szerzõdéses állomány, valamint önkéntes tartalékos katona.

8. §

(1) Az 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja, a 6. § (2) bekez-
dés a)–c) pontja és a 7. § (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti
esetekben az egyenruházati illetmény biztosítása a ruháza-
ti utalványfüzetek idõszakos kibocsátásával, minden más
esetben pedig az egyenruházat tényleges biztosításával va-
lósul meg.

(2) Az alapfelszerelési és a kiegészítõ ruházati illet-
ménybe tartozó ellátmány összetételét és mennyiségét
az 1–2. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Nem jár utánpótlási ruházati illetmény

a) a Hjt. 46. § (1) bekezdés g), j), m)–o) és t) pontjában
meghatározott esetek idõtartamára,

b) a Hjt. 46. § (1) bekezdés f), h), i), k), l) és p)–s) pontjá-
ban meghatározott esetek idõtartamára, amennyiben az ál-
lomány tagját nem vezénylik szolgálati feladat ellátására,

c) a Hjt. 93. § (1) bekezdés b)–f) pontjában meghatáro-
zott esetek idõtartamára,

d) a szolgálati viszony szüneteltetésének idõtartamára,
e) az egy éven belül 30 napot meghaladó folyamatos il-

letmény nélküli szabadság idõtartamára,
f) a szülési szabadság idõtartamára és
g) a felmentési idõ azon idõtartamára, amelyre az igény-

jogosultat a szolgálatteljesítési kötelezettség alól mentesí-
tették.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatti tá-
vollét idõtartamát egész hónapokban kell számítani, min-
den megkezdett hónap egész hónapnak számít.

4. A ruházati utalványfüzet felhasználásával kapcsolatos
szabályok

10. §

(1) A ruházati utalványfüzet az igényjogosult nevére
szól, az másra nem ruházható át és mással nem osztható
meg.

(2) A KREP-ben, az RM-ben és a szolgáltatónál fizeten-
dõ térítési díjakat az árjegyzék tartalmazza.

(3) A ruházati utalványfüzet használatakor a szolgálati
viszony fennállását igazolni kell.

(4) Az átvett anyag vagy az igénybevett ruházati szol-
gáltatás ellenértéke az érvényes ruházati utalványfüzet
utalványszelvényének kitöltésével és átadásával, valamint
készpénzzel egyenlíthetõ ki.

(5) A teljesítés megtörténtét követõen a ruházati utal-
ványfüzet keretösszegének csökkentését a KREP, az RM
vagy a szolgáltató aláírással és bélyegzõlenyomattal hite-
lesíti.

(6) A ruházati utalványfüzet csak 100 forinton felüli, 5
vagy 10 forintra kerekített összegû anyagátvételre, ruháza-
ti szolgáltatás igénybevételére, valamint pénzbeli juttatá-
sok teljesítésre használható fel.

5. A ruházati utalványfüzetek típusai, érvényességi ideje,
kiadásának, meghosszabbításának és elõrehozásának
rendje, az utalványfüzet elvesztése esetén követendõ

eljárás

11. §

A ruházati utalványfüzetek típusai a következõk:
a) alapfelszerelési,
b) tábornoki utánpótlási,
c) hivatásos utánpótlási,
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d) szerzõdéses utánpótlási,
e) nyugdíjas, valamint
f) pót

utalványfüzet.

12. §

(1) Az 5. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetekben
alapfelszerelési ruházati illetmény folyósítása céljából
alapfelszerelési ruházati utalványfüzetet kell keretösszeg-
re érvényesítve az állományba vételt követõ próbaidõ le-
teltétõl számított 8. napig a jogosult részére kiadni.

(2) A 7. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti esetekben
kiegészítõ ruházati illetmény folyósítása céljából alapfel-
szerelési ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre érvé-
nyesítve a kinevezéstõl, az elõléptetéstõl vagy az alacso-
nyabb rendfokozat megállapításától számított 8. napig
a jogosult részére kiadni.

13. §

(1) A 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben
– a KNBSZ hivatásos állományát kivéve – utánpótlási ru-
házati illetmény folyósítása céljából tábornoki utánpótlási
ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve
a norma közzétételétõl számított 30. napig, de legkésõbb
a jogosultsági idõszak végéig a jogosult részére kiadni.

(2) A 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben –
a KNBSZ hivatásos állományát kivéve – utánpótlási ruhá-
zati illetmény folyósítása céljából hivatásos utánpótlási ru-
házati utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve
a norma közzétételétõl számított 30. napig, de legkésõbb
a jogosultsági idõszak végéig a jogosult részére kiadni.

(3) A 6. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben után-
pótlási ruházati illetmény folyósítása céljából szerzõdéses
utánpótlási ruházati utalványfüzetet kell keretösszegre ér-
vényesítve a szerzõdéses szolgálat 2. évétõl kezdõdõen,
a szerzõdéses év fordulónapjától számított 30. napig, de
legkésõbb a jogosultsági idõszak végéig a jogosult részére
kiadni.

14. §

A 7. § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben kiegészítõ
ruházati illetmény folyósítása céljából nyugdíjas ruházati
utalványfüzetet kell keretösszegre érvényesítve az enge-
délyezéstõl számított 30. napig, de legkésõbb a jogosultsági
idõszak alatt kiadni, illetve átvenni.

15. §

A pót ruházati utalványfüzetet az ellátási idõszakra ki-
adott, illetménymaradvánnyal rendelkezõ érvényes ruhá-
zati utalványfüzet betelte esetén kell kiadni. A pót utal-
ványfüzet csak az ellátási idõszakra kiadott ruházati utal-
ványfüzet folytatásaként, azzal együtt érvényes.

16. §

Az alapfelszerelési illetmény összege 48 x 1, az után-
pótlási illetmény összege 12 x 1 havi részre bontható. A jo-
gosultságot hónapokra kerekítve, idõarányosan kell meg-
állapítani. Minden megkezdett hónapot egész hónapnak
kell tekinteni.

17. §

(1) Az alapfelszerelési és az utánpótlási ruházati utal-
ványfüzet 4 évig, a nyugdíjas ruházati utalványfüzet
a tárgyévet követõ év december 31-ig, a pót ruházati utal-
ványfüzet a betelt ruházati utalványfüzettel megegyezõ
ideig, de legfeljebb a szolgálati viszony megszûnésének,
megszüntetésének napjáig érvényes.

(2) A ruházati utalványfüzet – ide nem értve a nyugdíjas
ruházati utalványfüzetet – érvényességi ideje az érvényes-
ségének lejártát követõ 3 hónapon belül az érvényesség le-
jártát követõ 12 hónappal, de legfeljebb a szolgálati vi-
szony megszûnésének, megszüntetésének napjáig egy al-
kalommal meghosszabbítható, a következõ korlátozások
figyelembevételével:

a) a meghosszabbítás kizárólag 1000 forint feletti illet-
ménymaradvány esetén engedélyezhetõ;

b) a ruházati utalványfüzet meghosszabbított érvényes-
ségi idejének bejegyzését a szakmai fõnök hajtja végre;

c) meghosszabbított ruházati utalványfüzetbõl pénzbeli
juttatás nem teljesíthetõ.

(3) Az éves utánpótlási ruházati illetmény összege indo-
kolt esetben elõrehozható, a következõ szabályok szerint:

a) az elõrehozást a parancsnok engedélyezheti;
b) elõrehozni csak az éves utánpótlási ruházati illet-

mény teljes összegét lehet, melyet a következõ évi után-
pótlási ruházati utalványfüzetben kell az elõrehozáskor
hatályos utánpótlási illetmény összegére érvényesíteni;

c) elõrehozott utánpótlási ruházati utalványfüzetbõl
pénzbeli juttatás csak a következõ évi norma közzétételét
követõen teljesíthetõ.

(4) A ruházati utalványfüzet elvesztését a károsultnak
és az ellátó honvédelmi szervezetnek a ruházati szolgálat
központi ellátást és raktározást végrehajtó szervezeti ele-

994 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 10. szám



me felé együttesen írásban, haladéktalanul be kell jelente-
nie, amely intézkedik az utalványfüzet letiltása érdekében.

(5) A nyugdíjas ruházati utalványfüzet meghosszabbítása
nem engedélyezhetõ.

6. A hivatásos és szerzõdéses tiszti, altiszti állomány
tagja egyenruházati ellátásra való jogosultságának

megszûnésével, megszüntetésével összefüggõ
elszámolás rendje

18. §

A 9. § (1) bekezdés szerinti egyenruházati ellátásra való
jogosulatlanság fennállásakor a nem pénzbeli ellátásként
biztosított ruházati illetmény azon részét, amelyre vonat-
kozóan a jogosultság nem áll fenn, túlellátásként kell elõ-
jegyezni, és a felhasználás sorrendjében évente kiadott, ér-
vényes utánpótlási ruházati utalványfüzet keret-
összeg-maradványából le kell vonni, amennyiben ez nem
lehetséges, vissza kell téríttetni.

19. §

(1) A szolgálati viszony megszûnése, megszüntetése
esetén a hivatásos és szerzõdéses tiszti, altiszti állomány
tagja ruházati illetmény keretösszegének maradványát
az ellátásért felelõs honvédségi szervezetnek legkésõbb
az utolsó munkában töltött napon el kell számolnia.

(2) A ruházati illetményre való jogosultságot
– a 17. §-ban foglaltak figyelembevételével – a szolgálati
viszony megszûnéséig, megszüntetéséig, a szolgálatban
töltött hónapokra, idõarányosan kell számítani. A keret-
összeg maradványa esetén – függetlenül annak idõpontjá-
tól – az igényjogosult részére kizárólag az utolsó szolgá-
latban töltött napon érvényben lévõ, meg nem hosszabbí-
tott ruházati utalványfüzetek keretösszegének maradvá-
nyai számolhatóak el.

(3) A szolgálati viszony megszûnése, megszüntetése
esetén – a (6) és (7) bekezdés szerinti esetek kivételével –
a hivatásos és szerzõdéses tiszti, altiszti állomány tagjának
az utánpótlási ruházati utalványfüzetben nyilvántartott ke-
retösszeg-maradvány idõarányos részét jövedelemként
kell elszámolni és a jogosult részére kifizetni.

(4) Amennyiben a hivatásos és szerzõdéses tiszti, altisz-
ti állomány tagja a ruházati illetményre való jogosultságot
a szolgálati viszony megszûnéséig, megszüntetéséig túl-
lépte, a túllépés összegét a munkáltató részére vissza kell
térítenie.

(5) Pénzbeli kifizetés csak az érvényes utánpótlási ruhá-
zati utalványfüzetbõl teljesíthetõ, a 17. § (2) bekezdés
c) pontjának figyelembevételével.

(6) Amennyiben a hivatásos és szerzõdéses tiszti, altisz-
ti állomány tagjának szolgálati viszonya a Hjt. 59. § (1) be-

kezdés c) pontja, (2) bekezdés e) pontja, a 62. § (1) bekez-
dés c) és e) pontja, (2) bekezdés a) és e) pontja, a 68. §
(1) bekezdés b), e)–g) és i)–m) pontja, valamint a 197. §
(2) bekezdés alapján szûnt meg, részére a szolgálati vi-
szony megszûnéséig, megszüntetéséig számítható,
az utánpótlási ruházati utalványfüzetben nyilvántartott ke-
retösszeg-maradvány idõarányos része nem fizethetõ ki.

(7) Amennyiben a hivatásos és szerzõdéses tiszti, altisz-
ti állomány tagjának szolgálati viszonya az alapfelszerelé-
si illetményre való jogosultság kezdetétõl számított 48 hó-
napon belül a (6) bekezdésben meghatározott okok miatt
szûnik meg, számára – ruházati illetmény járandóságként –
a tárgyidõszakra megállapított alapfelszerelési és utánpót-
lási illetmények együttes összegének a szolgálatban eltöl-
tött idõre járó hányadát kell elszámolni.

(8) Az elhunyt személyek egyenruházatára – a szolgála-
ti idõre való tekintet nélkül – az öröklési jog általános sza-
bályai az irányadók. A ruházati illetmény elszámolása so-
rán a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal,
hogy a pénzbeli juttatást az örökös részére kell kifizetni,
az illetménytúllépést pedig nem kell megtéríttetni.

7. A honvédelem érdekében munkát végzõ katona
ruházati ellátása

20. §

(1) A honvédelem érdekében munkát végzõ katona ki-
egészítõ egyenruházati ellátásban részesíthetõ.

(2) A kiegészítõ egyenruházati ellátás iránti igényt a la-
kóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervnél kell be-
jelenteni.

(3) Az ellátás körébe az Öltözködési Szabályzatban elõ-
írt társasági ruházati cikkek vonhatók be.

(4) A biztosításra tervezett ruházati szakanyagok ár-
jegyzék szerinti összegével megegyezõ ruházati illetmény
nyugdíjas ruházati utalványfüzetben történõ jóváírását
a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv hajtja
végre.

(5) A nyugdíjas ruházati utalványfüzet keretösszeg-ma-
radványának kifizetése vagy következõ évi ruházati utal-
ványfüzetbe történõ jóváírása nem engedélyezhetõ.

8. Az egyenruházat tényleges
biztosításának szabályai

21. §

(1) A legénységi állomány tagjainak kivételével a ter-
mészetben ellátottat – a logisztikai utaltsági rendnek meg-
felelõen – az ellátásért felelõs ruházati szolgálat a ruházati
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raktári készletébõl látja el mérethelyes alapfelszerelési el-
látmánnyal.

(2) A legénységi állomány tagja részére az alapfelszere-
lési ellátmányt az alapkiképzés megkezdésekor a kikép-
zést végrehajtó honvédségi szervezet biztosítja. Az így ki-
adott alapellátmány az alapkiképzés befejezését követõ
beosztásba helyezés során is a legénységi állomány egyen-
ruházati ellátását képezi.

(3) A legénységi állomány próbaidõs tagja, valamint
a tényleges szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos katona
részére az alapfelszerelési cikkeket az aktuális – nyári, téli,
vagy átmeneti – öltözeti idõszaknak megfelelõen kell biz-
tosítani.

(4) A legénységi állomány tagjának honvédségi szerve-
zetek közötti áthelyezése, vagy vezénylése során az alap-
felszerelési ellátmányt a számviteli elõírásoknak megfele-
lõen az ellátásért felelõs honvédségi szervezetek között át
kell csoportosítani.

(5) Amennyiben az önkéntes tartalékos katona beosz-
tásra történõ felkészítésének és tényleges szolgálatteljesí-
tésének helyszíne nem egyezik meg, a részére biztosított –
öltözeti idõszaktól független – teljes önkéntes tartalékosi
alapfelszerelést át kell adni, illetve venni a honvédségi
szervezetek között a számviteli elõírásoknak megfelelõen.

(6) Az egyenruházat – ide nem értve a testtel érintkezõ
fehérnemût – tisztítását, szükséglet és igény szerinti után-
pótlását, cseréjét az ellátásért felelõs ruházati szolgálat
hajtja végre.

(7) A természetben ellátott részére – amennyiben az el-
helyezése nem otthonában valósul meg – a 4. mellékletben
meghatározott változatok szerinti ágyfelszerelést kell biz-
tosítani. Az ágynemû rendszeres cseréjérõl és tisztításáról
az ellátásért felelõs ruházati szolgálatnak kell gondoskodnia.

(8) A természetben ellátottól a jogviszonyának megszû-
nésével, megszüntetésével egyidejûleg a kiadott egyenru-
házatot azonnali hatállyal be kell vonni.

9. A hivatásos és szerzõdéses tiszti, altiszti állomány
próbaidõs tagjának különleges ellátási szabályai

22. §

A hivatásos és szerzõdéses tiszti, altiszti állomány tag-
jának a 12. § (1) bekezdés szerint biztosított ruházati illet-
ményét a próbaidõ leteltét követõen a 21. § (1) bekezdés
szerinti ellátással csökkenteni kell a következõk figyelem-
be vételével:

a) az illetménycsökkentés során az árjegyzékben meg-
határozott, általános forgalmi adóval növelt ár 50%-át kell
alkalmazni,

b) a ruházati utalványfüzet kiadását követõen a próba-
idõ tartama alatt ténylegesen biztosított alapfelszerelési el-
látmány a hivatásos és szerzõdéses tiszti, altiszti állomány
tagjának tulajdonába kerül.

10. Az egyenruházat viselésére
nem kötelezettek ellátása

23. §

(1) A hivatásos és szerzõdéses állomány egyenruházat
viselésére nem kötelezett tagja részére – a KNBSZ hivatá-
sos állományát kivéve – a keretösszegre érvényesítve
utánpótlási ruházati utalványfüzetet kell kiadni.

(2) A KNBSZ hivatásos állományának egyenruházata,
hivatalos öltözete egyenruha és polgári ruházat, ellátása
utánpótlási ruházati utalványfüzet kiadása nélkül valósul
meg.

(3) A KNBSZ hivatásos állománya a tárgyévi ruházati
utánpótlási illetmény és a (4) bekezdés szerinti differenci-
ált kiegészítõ illetmény összegével megegyezõ pénzbeli
juttatásra jogosult.

(4) A KNBSZ fõigazgatója a KNBSZ szakmai, támoga-
tási, együttmûködési, biztonságvédelmi és kapcsolattartá-
si feladatokban résztvevõ hivatásos állománya részére to-
vábbi, az utánpótlási illetmény 60%-ig terjedõ differenci-
ált kiegészítõ illetményt biztosíthat.

11. A pénzbeli kifizetések rendje

24. §

(1) A pénzbeli kifizetéseket HM pénzügyi feladatokat
ellátó központi szervezete végzi a honvédelmi szervezet
személyügyi szervezeti eleme és a ruházati szolgálat által
szakmailag ellenõrzött jegyzék alapján.

(2) A költségvetési év során pénzbeli juttatás teljesítése
csak a norma közzétételét követõen, – a KNBSZ hivatásos
állományát kivéve – átvett, érvényes tárgyévi utánpótlási
ruházati utalványfüzet ellenében lehetséges.

(3) A ruházati utalványfüzet
a) keretösszegén felüli pénzbeli juttatásai utalványszel-

vény kitöltése nélkül,
b) keretösszegébõl történõ pénzbeli juttatásai utalvány-

szelvény kitöltésével
valósulnak meg.
(4) Az utánpótlási ruházati illetmény terhére teljesített

pénzbeli juttatásokat idõarányosan kell számolni, illetve
kifizetni.

(5) Amennyiben az egyenruházati ellátásra való jogo-
sultság megszûnése elõtt a pénzbeli juttatás kifizetése tel-
jes összegben megtörtént, a pénzbeli juttatás azon részét,
amelyre vonatkozóan a jogosultság nem áll fenn, túlellá-
tásként kell elõjegyezni, és a felhasználás sorrendjében
évente kiadott, érvényes utánpótlási ruházati utalványfü-
zet keretösszeg maradványából le kell vonni, amennyiben
ez nem lehetséges, vissza kell téríttetni.
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12. A Magyarország határain kívüli nemzetközi
válságreagáló és béketámogató mûveletekben részt vevõk

ruházati ellátása

25. §

(1) A Magyarország határain kívüli nemzetközi válság-
reagáló és béketámogató mûveletekben történõ részvételre
(a továbbiakban együtt: missziós feladatra) való felkészí-
tés elõtt a hivatásos és szerzõdéses tiszti, altiszti állomány
tagja a 3. mellékletben meghatározott, hadszíntérhez ren-
delt alapfelszerelés tulajdonába kerülõ cikkeit a ruházati
utalványfüzete terhére veszi át a KREP-bõl. A tulajdonba
nem kerülõ cikkek átadása és a legénységi állomány tagjai-
nak ellátása az egyenruházat tényleges biztosításával való-
sul meg.

(2) Amennyiben a missziós feladat megkezdése elõtt
a hivatásos és szerzõdéses tiszti, altiszti állomány tagja
nem rendelkezik a ruházati szakanyagok átvételéhez ele-
gendõ ruházati illetménnyel, akkor a 17. § (3) bekezdés
szerint kérelmeznie kell a tárgyévet követõ év utánpótlási
utalványfüzetének elõrehozását.

(3) A missziós feladat jellegébõl következõen a szemé-
lyi felszerelést egyéb feladatfüggõ, specifikus kiegészítõ
felszereléssel kell bõvíteni.

(4) A hadszíntéren elhasználódott, megsemmisült ruhá-
zati szakanyagok utánpótlása a missziós feladatot ellátó
kontingens állomáshelyén kialakított raktári készletekbõl
történik.

(5) A missziós feladat befejezését követõen a hivatásos
és szerzõdéses állomány tagjától a tényleges egyenruháza-

ti biztosítás során kiadott szakanyagokat a tulajdonába ke-
rülõ cikkek kivételével azonnali hatállyal be kell vonni.

(6) A hivatásos és szerzõdéses állomány azon tagjának,
aki a vezénylés befejezésétõl számított egy éven belül új-
ból beosztásba kerül valamely kontingensbe, a tulajdonba
kerülõ cikkek ismételten nem adhatóak ki.

(7) A kontingens felállítása érdekében létrehozott ké-
szenléti alegység személyi állománya részére kiadott ruhá-
zati szakanyagok tulajdonba adására csak tényleges alkal-
mazás esetén, annak befejeztével kerülhet sor.

13. A kártérítési felelõsségre vonatkozó szabályok

26. §

Az egyenruházat megrongálódását, megsemmisülését,
elvesztését a természetben ellátott személynek haladékta-
lanul jelentenie kell a szolgálati elöljáró részére. Az ellátá-
sért felelõs ruházati szolgálatnak a természetben ellátott
egyenruházatában keletkezett hiányokat a kártérítési eljá-
rás megkezdésével egyidejûleg azonnal pótolnia kell.

14. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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2. A REPÜLÕHAJÓZÓ FEGYVERNEMI AZONOSÍTÓVAL
MEGHATÁROZOTT BEOSZTÁSBAN SZOLGÁLATOT TELJESÍTÕ TISZTEK

ÉS ALTISZTEK KIEGÉSZÍTÕ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ
SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség

2 2003 M repülõhajózó overall db 2

3 2003 M repülõhajózó dzseki béléssel db 1

4 2003 M téli repülõhajózó ing (1) db 2

5 2003 M téli repülõhajózó alsó (1) db 2

6 2003 M nyári repülõhajózó ing (1) db 2

7 2003 M nyári repülõhajózó alsó (1) db 2

8 2003 M nyári repülõhajózó zokni (1) pár 3

9 2003 M nyári repülõhajózó kesztyû pár 2

10 Repülõhajózó bakancs (BATES 2500 M-9 ZIP ASSAULT) pár 1

3. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE KORONAÕRI DÍSZELGÕ ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ,
KIEGÉSZÍTÕ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK

ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet

2 Koronaõri Bocskai-sapka szerelék nélkül db 1 0,2

3 Koronaõri sapkajelvény db 1 0,2

4 Koronaõri szúrósgomb sapkára, köpenyre db 9 2

5 Topán alátét skarlátpiros db 1 0,1

6 Topán veret db 1 0,1

7 Sapkazsinór társasági db 1 0,2

8 Díszelgõ díszzubbony db 1 0

9 Koronaõri zubbonygomb füles db 23 3

10 Koronaõri ujjagomb rugós db 11 2

11 Koronaõri állományt kifejezõ jelvény db 1 0,2

12 Koronaõri karjelzés db 1 0,2

13 Koronaõri díszelgõ paroli pár 1 0,2

14 Koronaõri fegyvernemi jelvény db 4 2

15 Csillag 15 mm-es db 6 0

16 Koronaõri vállfõdísz db 2 0,5

17 Névkitûzõ db 1 0

18 Koronaõri lovagló nadrág db 1 0

19 Koronaõri díszöv db 1 0,2

20 Kardtartó csatlék klt 1 0,2
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21 Koronaõri csizma pár 1 0

22 Koronaõri mellzsinór db 1 0,2

23 Fehér kesztyû pár 5 1

24 Nadrágtartó db 1 0,2

25 Póló db 5 0

26 Nyári gyakorló zokni pár 5 0

27 Téli gyakorló zokni pár 3 0

28 Koronaõri díszköpeny db 1 0

29 Paroli posztóköpenyre skarlátpiros pár 1 0,2

30 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 1 0,2

31 Vállzsinór db 1 0,2

32 Sarkantyú tiszti (1) pár 1 0,2

33 Sarkantyú szíj fekete (1) pár 1 0,1

Megjegyzés: (1) Tiszt részére biztosítandó

4. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE PALOTAÕRI DÍSZELGÕ ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ,
KIEGÉSZÍTÕ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK

ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet

2 Palotaõri Bocskai-sapka szerelék nélkül db 1 1

3 Palotaõri sapkajelvény db 1 0,2

4 Palotaõri szúrósgomb sapkára, köpenyre db 10 2

5 Topán alátét palackzöld db 1 0,1

6 Topán veret db 1 1

7 Sapkazsinór társasági db 1 0,2

8 Díszelgõ díszzubbony db 2 0

9 Palotaõri zubbonygomb füles db 32 5

10 Palotaõri ujjagomb rugós db 17 3

11 Palotaõri állományt kifejezõ jelvény db 2 0,2

12 Palotaõri karjelzés db 2 0,2

13 Palotaõri díszelgõ paroli pár 2 0,2

14 Palotaõri fegyvernemi jelvény db 6 2

15 Csillag 15 mm-es db 12 0

16 Palotaõri vállfõdísz db 4 1

17 Névkitûzõ db 2 0

18 Palotaõri lovagló nadrág db 2 0

19 Palotaõri díszöv db 1 0,2

20 Kardtartó csatlék klt 1 0,2

21 Palotaõri nyári csizma pár 1 0

22 Palotaõri téli csizma pár 1 0

23 Palotaõri mellzsinór db 1 0,2

24 Fehér kesztyû pár 5 1

25 Nadrágtartó db 1 0,2
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26 Póló db 5 0

27 Nyári gyakorló zokni pár 5 0

28 Téli gyakorló zokni pár 3 0

29 Palotaõri díszköpeny db 1 0

30 Paroli posztóköpenyre palackzöld pár 1 0,2

31 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre pár 1 0,2

32 2008 M téli ing „A” típusú db 1 0,1

33 2008 M téli alsó „A” típusú db 1 0,1

34 2008 M téli ing „B” típusú db 1 0,1

35 2008 M téli alsó „B” típusú db 1 0,1

36 Sarkantyú tiszti (1) pár 1 0,2

37 Sarkantyú szíj fekete (1) pár 1 0,1

Megjegyzés: (1) Tiszt részére biztosítandó

5. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE DÍSZZÁSZLÓALJÁNAK DÍSZELGÕ ÖLTÖZETÉT
ALKOTÓ, KIEGÉSZÍTÕ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK

ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet

2 Díszelgõ Bocskai-sapka szerelék nélkül db 1 0,2

3 Kerek sapkajelvény db 1 0,2

4 Társasági szúrósgomb sapkára, díszköpenyre db 13 2

5 Topán alátét optikai fehér db 1 0,1

6 Topán veret db 1 0,1

7 Sapkazsinór társasági db 1 0,2

8 Díszelgõ díszzubbony db 1 0

9 Zubbonygomb füles db 23 3

10 Ujjagomb rugós db 11 2

11 Díszelgõ állományt kifejezõ jelvény db 1 0,2

12 Díszelgõ karjelzés db 1 0,2

13 Díszelgõ paroli pár 1 0,2

14 Csillag 15 mm-es db 6 0

15 Díszelgõ vállfõdísz db 3 1

16 Névkitûzõ db 1 0

17 Díszelgõ lovagló nadrág db 1 0

18 Díszelgõ díszöv db 1 0,2

19 Kardtartó csatlék klt 1 0,2

20 Díszelgõ csizma pár 1 0

21 Díszelgõ mellzsinór db 1 0,2

22 Fehér kesztyû pár 5 1
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23 Nadrágtartó db 1 0,2

24 Póló db 5 0

25 Nyári gyakorló zokni pár 5 0

26 Téli gyakorló zokni pár 3 0

27 Díszelgõ díszköpeny db 1 0

28 Díszelgõ paroli díszköpenyre pár 1 0,2

29 Paroli posztóköpenyre optikai fehér pár 1 0,2

30 Rendfokozati jelzés posztóköpenyre db 1 0,1

31 2008 M téli alsó „A” típusú db 1 0,1

32 2008 M téli ing „B” típusú db 1 0,1

33 2008 M téli alsó „B” típusú db 1 0,1

34 Sarkantyú tiszti (1) pár 1 0,2

35 Sarkantyú szíj fekete (1) pár 1 0,1

Megjegyzés: (1) Tiszt részére biztosítandó

6. A HONVÉDSÉG NEMZETI DÍSZEGYSÉGE KORONAÕRI SZOLGÁLATI ÖLTÖZETÉT ALKOTÓ,
KIEGÉSZÍTÕ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK

ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség Raktári készlet

2 Bocskai sapka köznapi szerelék nélkül db 1 0,2

3 Koronaõri sapkajelvény db 1 0,2

4 Koronaõri szúrósgomb sapkára db 4 1

5 Topán alátét skarlátpiros db 1 0,1

6 Topán veret db 1 0,1

7 Sapkazsinór köznapi db 1 0,2

8 Köznapi öltöny db 1 0

9 Koronaõri zubbonygomb füles db 8 2

10 Koronaõri ujjagomb rugós db 6 1

11 Koronaõri állományt kifejezõ jelvény db 3 0,2

12 Koronaõri karjelzés db 1 0,2

13 Paroli köznapi öltönyre skarlátpiros pár 1 0,2

14 Koronaõr fegyvernemi jelvény db 2 0,5

15 Csillag 15 mm-es db 6 0

16 Névkitûzõ db 1 0

17 Köznapi ing hosszú ujjú db 2 0,2

18 Bokazokni barna pár 3 0

19 Köznapi félcipõ barna pár 1 0

20 Nyakkendõ barna köznapi db 1 0,1

21 Fehér kesztyû pár 2 1

22 Nyakkendõtû, kézelõgomb db 1 0,1

23 Deréköv barna db 1 0,1

24 Nadrágtartó db 1 0,2
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7. A HONVÉDSÉG PROTOKOLLÁRIS FELADATOKBAN RÉSZTVEVÕ ÁLLOMÁNYÁNAK
KIEGÉSZÍTÕ RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK

ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C

1 Megnevezés
Mérték-

egység
Mennyiség

2 Társasági zubbony db 1

3 Fekete társasági pantalló db 1

4 Fekete félcipõ db 1

Megjegyzés: A kiegészítõ ellátmány körébe az ékítmények nem tartoznak bele, azt az igényjogosult a ruházati utalvány-
füzete terhére köteles átvenni.

8. A KATONAZENEKAROK HIVATÁSOS ÉS SZERZÕDÉSES ÁLLOMÁNYÁNAK KIEGÉSZÍTÕ
RUHÁZATI ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ SPECIÁLIS RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE

ÉS MENNYISÉGE

A B C

1 Megnevezés Mértékegység Mennyiség

2 Általános, férfi, tiszt, altiszt

3 Zenész Bocskai-sapka db 1

4 Társasági zubbony db 1

5 Fekete társasági pantalló db 1

6 Díszköpeny db 1

7 Fekete félcipõ pár 1

8 Fehér kesztyû pár 1

9 Díszzsinór db 1

10 Lyra karjelzés pár 1

11 Általános, nõ, tiszt, altiszt

12 Fekete nõi kalap db 1

13 Társasági nõi kosztümkabát db 1

14 Fekete társasági nõi szoknya db 1

15 Fekete társasági nõi pantalló db 1

16 Nõi zenészköpeny béléssel db 1

17 Fekete nõi cipõ pár 1

18 Fehér kesztyû pár 1

19 Díszzsinór db 1

20 Lyra karjelzés pár 1

21 Légierõs, férfi, tiszt, altiszt

22 Sötétkék tányérsapka db 1

23 Sötétkék társasági zubbony db 1

24 Sötétkék társasági pantalló db 1

25 Sötétkék posztóköpeny db 1
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26 Fekete félcipõ pár 1

27 Fehér kesztyû pár 1

28 Díszzsinór db 1

29 Lyra karjelzés pár 1

30 Légierõs, nõ, tiszt, altiszt

31 Fekete nõi kalap db 1

32 Sötétkék társasági nõi kosztümkabát db 1

33 Sötétkék társasági nõi szoknya db 1

34 Sötétkék társasági nõi pantalló db 1

35 Sötétkék nõi köpeny béléssel db 1

36 Fekete nõi cipõ pár 1

37 Fehér kesztyû pár 1

38 Díszzsinór db 1

39 Lyra karjelzés pár 1

Megjegyzés: A kiegészítõ ellátmány körébe az ékítmények nem tartoznak bele, azt az igényjogosult a ruházati utalvány-
füzete terhére köteles átvenni.

9. A HONVÉDELEM ÉRDEKÉBEN MUNKÁT VÉGZÕ KATONÁK KIEGÉSZÍTÕ RUHÁZATI
ELLÁTMÁNYÁBA TARTOZÓ RUHÁZATI CIKKEK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C

1 Megnevezés Mennyiség
Jogosultságra való

idõszak

2 Általános, férfi, tiszt, altiszt

3 Társasági Bocskai-sapka szerelve 1 darab szükség szerint

4 Nyaksál 1 darab szükség szerint

5 Társasági zubbony 1 darab szükség szerint

6 Fekete társasági pantalló (1) 1 darab szükség szerint

7 Posztóköpeny 1 darab szükség szerint

8 4/4-es ballonkabát 1 darab szükség szerint

9 Fekete társasági nyakkendõ (1) 1 darab szükség szerint

10 Társasági fehér ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint

11 Fekete félcipõ (1) 1 pár szükség szerint

12 Bõrkesztyû 1 pár szükség szerint

13 Fekete deréköv (1) 1 darab szükség szerint

14 Általános, nõ, tiszt, altiszt

15 Nõi kalap szerelve 1 darab szükség szerint

16 Nõi nyaksál 1 darab szükség szerint

17 Társasági nõi kosztümkabát 1 darab szükség szerint

18 Fekete társasági nõi szoknya (1) 1 darab szükség szerint

19 Nõi köpeny béléssel 1 darab szükség szerint

20 Nõi ballonkabát 1 darab szükség szerint

21 Fekete társasági nõi nyakkendõ (1) 1 darab szükség szerint

22 Társasági fehér nõi ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint

23 Fekete nõi cipõ (1) 1 pár szükség szerint
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24 Bõrkesztyû 1 pár szükség szerint

25 Fekete deréköv (1) 1 darab szükség szerint

26 Légierõs, férfi, tiszt, altiszt

27 Sötétkék tányérsapka szerelve 1 darab szükség szerint

28 Fekete nyaksál 1 darab szükség szerint

29 Sötétkék társasági zubbony 1 darab szükség szerint

30 Sötétkék társasági pantalló 1 darab szükség szerint

31 Sötétkék posztóköpeny 1 darab szükség szerint

32 Sötétkék 4/4-es ballonkabát 1 darab szükség szerint

33 Fekete társasági nyakkendõ 1 darab szükség szerint

34 Társasági fehér ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint

35 Fekete félcipõ 1 pár szükség szerint

36 Fekete bõrkesztyû 1 pár szükség szerint

37 Fekete deréköv 1 darab szükség szerint

38 Légierõs, nõ, tiszt, altiszt

39 Fekete nõi kalap szerelve 1 darab szükség szerint

40 Nõi fekete nyaksál 1 darab szükség szerint

41 Sötétkék társasági nõi kosztümkabát 1 darab szükség szerint

42 Sötétkék társasági nõi szoknya 1 darab szükség szerint

43 Sötétkék nõi köpeny béléssel 1 darab szükség szerint

44 Sötétkék nõi ballonkabát 1 darab szükség szerint

45 Fekete társasági nõi nyakkendõ 1 darab szükség szerint

46 Társasági fehér nõi ing hosszú ujjú 1 darab szükség szerint

47 Fekete nõi cipõ 1 pár szükség szerint

48 Fekete bõrkesztyû 1 pár szükség szerint

49 Fekete deréköv 1 darab szükség szerint

Megjegyzés: A cikkek kellékanyagokkal szerelve értendõk
(1) Altisztnek barna színben biztosítandó
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4. melléklet a 20/2013. (IX. 16.) HM rendelethez

AZ ÁGYFELSZERELÉS ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE

A B C D E

1 Megnevezés M
ér

té
k-

eg
ys

ég

1. változat 2. változat 3. változat

Mennyiség

2 Nagy tollpárna db 1

3 Kis tollpárna db 1

4 Paplan db 1

5 Nagy tollpárnahuzat db 1

6 Kis tollpárnahuzat db 1

7 Paplanhuzat db 1

8 Keskeny lepedõ db 1 2

9 Mûanyag tömésû fejpárna db 1

10 Mûanyag tömésû fejpárnahuzat db 1

11 Hálótermi takaró db 2

12 PH ágybetét db 1

13 Hálózsák db 1
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A honvédelmi miniszter
21/2013. (IX. 17.) HM

rendelete
a honvédek illetményérõl, illetményjellegû

juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi
ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak

jutalmazásáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 18–21. pontjában, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) be-
kezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hon-
védelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a külön-
leges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekez-
désében meghatározott feladatkörömben eljárva a követ-
kezõket rendelem el:

I. FEJEZET
AZ ILLETMÉNY

1. A beosztási illetmény

1. §

A beosztási illetménynek a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)
123. § (3) bekezdése szerinti magasabb összegben való
megállapítása (a továbbiakban: beosztási illetmény eltérí-
tés) kizárólag akkor lehetséges, ha az állományilletékes
parancsnok az e célra elkülönített, a 85. § (3) bekezdése
szerinti helyi kerettel rendelkezik. A beosztási illetmény
eltérítését a helyi keret még lekötetlen része terhére kell
végrehajtani.

2. §

(1) A beosztási illetmény eltérítés – a Hjt. 123. § (3) be-
kezdésének figyelembevételével – határozott ideig, a kö-
vetkezõ besorolási kategóriába való besorolás idõpontjáig
tart. A beosztási illetmény eltérítése a soron következõ be-
sorolási kategóriába való kerülés idõpontja elõtt is indok-
lás nélkül megszüntethetõ, vagy a beosztási illetmény elté-
rítés mértéke módosítható.

(2) A hivatásos és szerzõdéses állományú katonák (a to-
vábbiakban együtt: állomány tagja) magasabb besorolási
kategóriába kerülésekor a munkáltatói jogkör gyakorlója
ismételten dönthet arról, hogy a beosztási illetmény maga-
sabb összegben kerüljön-e megállapításra.

(3) A beosztási illetmény eltérítést, valamint a beosztási
illetménynek a Hjt. 147. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
alacsonyabb összegben való megállapítását és folyósítását

az erre vonatkozó írásba foglalt munkáltatói döntésben el-
rendelt idõponttól kell végrehajtani.

2. Az illetménykiegészítés

3. §

A Hjt. 124. § (1) bekezdés a) pontja szerinti központi hi-
vatal esetén járó illetménykiegészítésre a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben központi hi-
vatalként meghatározott honvédségi szervezetek állomá-
nya jogosult.

3. A szolgálati idõpótlék

4. §

(1) A Hjt. 125. §-a szerinti szolgálati idõpótlék mértéke
meghatározásánál szolgálati viszonyban töltött idõként
a hivatásos, a szerzõdéses és a Hjt. 216. § (3) és (4) bekez-
dése alapján önkéntes tartalékos katonai szolgálati jogvi-
szonyban tényleges, kedvezmények nélküli szolgálattelje-
sítési idõt kell figyelembe venni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti szolgálati jogviszonyok
fennállása között megszakítások vannak, a rész-szolgálati
idõket – a szolgálati idõpótlék szempontjából – össze kell
számítani.

4. Az illetménypótlékok általános szabályai

5. §

Az illetménypótlék az állomány tagjának az illetmény-
pótlékra jogosító szolgálati tevékenység esetén a tevé-
kenység tényleges kifejtésének idejére, az illetménypót-
lékra jogosító beosztás esetén a beosztás betöltésének ide-
jére jár.

6. §

(1) E rendelet alkalmazásában eseti illetménypótléknak
minõsül

a) a repülõgép berepülési pótlék,
b) az ejtõernyõs ugrási pótlék,
c) az ejtõernyõ beugrási pótlék,
d) a tûzszerészpótlék,
e) a búvárpótlék,
f) a készenléti pótlék,
g) az ügyeleti pótlék,
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h) a gyakorlati pótlék,
i) az orvosi ügyeleti pótlék,
j) a terepfelmérõi pótlék,
k) a gépjármûvezetõi pótlék,
l) a délutáni és éjszakai pótlék,
m) az atom-, biológiai, vegyi (a továbbiakban: ABV)

katasztrófavédelmi pótlék,
n) az egészségkárosító veszélynek kitett beosztásban

szolgálatot teljesítõk eseti pótléka,
o) az eseti díszelgési pótlék és
p) az akciószolgálati pótlék.
(2) Az állomány tagja részére készenléti pótlék, ügyeleti

pótlék, gyakorlati pótlék, orvosi ügyeleti pótlék vagy túl-
szolgálatért járó ellentételezés – ideértve a túlszolgálat
szabadidõben vagy pénzben történõ megváltását is – egy-
idejûleg nem folyósítható.

5. A vezetõi illetménypótlék

7. §

(1) A Hjt. 126. §-a szerinti vezetõi illetménypótlékra
való jogosultság a vezetõi beosztás betöltésének kezdõ
napjától annak utolsó napjáig, saját beosztás ellátása alóli
mentesítéssel vezetõi beosztás ellátására szóló megbízás
esetén a megbízás írásba foglalt munkáltatói döntésben
meghatározott kezdõ napjától a megbízás megszüntetésé-
nek napjáig tart.

(2) A speciális elõmeneteli rendbe tartozó vezetõi be-
osztás esetén a vezetõi illetménypótlék mértékét a beosz-
tásra rendszeresített rendfokozathoz tartozó besorolási ka-
tegória, a pótlék összegét az állomány tagjának beosztási
illetménye alapján kell meghatározni.

6. A repülési pótlék

8. §

Repülési pótlékra jogosult
a) a repülõ beosztást betöltõ és repülõ kiképzést végre-

hajtó légijármû vezetõ és a légijármû személyzet tagja
(a továbbiakban együtt: repülõhajózó) és

b) az állomány külföldön repülõhajózó képzésen részt-
vevõ, nem repülõhajózó beosztást betöltõ tagja.

9. §

(1) A repülési pótlék mértéke a repülõhajózó beosztásá-
tól, kiképzettségétõl és a szakmai feladatok végrehajtásá-
ban való alkalmazhatóságától függ, melyek alapján a repü-
lési pótlékra jogosultak közül

a) a korlátozás nélkül hadrafogható (COMBAT
READY) repülõhajózó az I. kategóriába,

b) a korlátozottan hadrafogható (LIMITED COMBAT
READY) repülõhajózó a II. kategóriába, és

c) a kiképzés alatt álló (UNDER TRAINING) repülõha-
józó a III. kategóriába

tartozik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kategóriákba tartozás felté-

teleit a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) utasításban határozza meg.

(3) A repülési pótlék havi mértékét az illetményalap
százalékában meghatározva az 1. melléklet tartalmazza.

7. A repülõgép berepülési pótlék

10. §

(1) Repülõgép berepülési pótlék jár annak a repülõhajó-
zónak, aki repülõgépet vagy helikoptert gyári javítások,
idõszakos vizsgák, csapatjavítások, hajtómûcserék alkal-
mából, valamint bonyolult meghibásodások légi kivizsgá-
lása esetén, továbbá új típusú repülõgépet vagy helikoptert
a szállító féltõl történõ mûszaki átvétele után berepül.

(2) A repülõgép berepülési pótlék mértékét berepült gé-
penként az illetményalap százalékában meghatározva
a 2. melléklet tartalmazza.

8. Az ejtõernyõs ugrási pótlék

11. §

(1) Ejtõernyõs ugrási pótlékra az állomány azon tagja
jogosult, akinek az ejtõernyõs ugrás végrehajtása a beosz-
tása ellátásával együtt járó feladata.

(2) Az ejtõernyõs ugrási pótlék mértéke ugrásonként
a) az 1–75. ugrás között az illetményalap 4,2%-a,
b) a 76–500. ugrás között az illetményalap 8,4%-a,
c) az 501. ugrástól az illetményalap 17%-a.
(3) Az ejtõernyõs ugrási pótlék összege a (2) bekezdés

szerinti mértékhez képest az ugrás körülményeitõl és bo-
nyolultságától függõen 25–100%-kal növekszik a 3. mel-
lékletben foglaltak szerint.

(4) Az ugrás körülményeinek és bonyolultságának elbí-
rálása szempontjából az állami repülések céljára kijelölt
légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló mi-
niszteri rendelet által elõírt üzembentartói intézkedésben
rögzített fogalmakat kell meghatározónak tekinteni a terep
jellegére és az ugrási magasságra vonatkozóan.

12. §

(1) Az ugrás végrehajtásának – bekötött, stabilizátoros
vagy kézi – módja a pótlék összegét nem befolyásolja.
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(2) A pótlékra jogosító, teljesített ugrások számába a hon-
védségi szolgálati feladatként végrehajtott ugrásokon kívül

a) a polgári ejtõernyõs kiképzés vagy ejtõernyõs sport-
tevékenység (különösen az edzés, verseny) során végre-
hajtott ugrások, valamint

b) az ejtõernyõ 13. § szerinti beugrása során végrehaj-
tott ugrások,
számát is be kell számítani.

(3) Az ejtõernyõs ugrási pótlék megállapításának alapja
az állomány tagja által végrehajtott ugrásokról vezetett
tervtábla, külföldön végrehajtott katonai ugrások esetében
pedig az ugrást szervezõ fél hivatalos igazolása.

9. Az ejtõernyõ beugrási pótlék

13. §

(1) Ejtõernyõ beugrási pótlékra jogosult az állomány
beugró szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ azon tagja,
aki gyári új, továbbá ipari javított vagy átszerelt (a továb-
biakban együtt: ipari javított) ejtõernyõvel hatósági légi
alkalmassági vagy üzemeltetõi ellenõrzõ ugrást hajt végre.

(2) Az ejtõernyõ beugrási pótlék mértéke ernyõnként
a) ipari javított, repülõgép-vezetõ mentõernyõ beugrá-

sáért az illetményalap 31%-a,
b) légijármûnek minõsített ejtõernyõ beugrásáért az il-

letményalap 23%-a.
(3) Az ipari javított ernyõvel való ugrásért csak akkor

jár az ejtõernyõ beugrási pótlék, ha az a garanciális, kifo-
gásolási határidõn belül történt. A garanciális idõn túli ug-
rásért a 11. § szerinti pótlék jár.

(4) Ha egy ejtõernyõ vizsgálatához több ellenõrzõ ug-
rást is szükséges végrehajtani, ezen ugrásokért együttesen
a (2) bekezdés szerinti mértékû pótlék jár.

(5) Az ejtõernyõ beugrási pótlék megállapításának alapja
az állomány beugró szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ
tagja által teljesített beugrásokról vezetett nyilvántartás.

14. §

(1) Az ejtõernyõ beugrási pótlék összegének megállapí-
tásánál

a) repülõgép-vezetõ mentõernyõnek kell tekinteni a re-
pülõgép-vezetõk és a légijármû személyzet részére élet-
mentõ ernyõként rendszeresített ernyõt,

b) légijármûnek minõsített ejtõernyõnek kell tekinteni
az ejtõernyõs ugrások végrehajtásához használt nem kizá-
rólagosan mentési célra szolgáló ernyõt,

c) ipari javított ernyõnek kell tekinteni azt az ejtõernyõt
vagy repülõgép-vezetõ mentõernyõt, amelynek egy vagy
több fõrészét vagy azok részeit kicserélték.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szempontjából
fõrésznek minõsül a kupola, a teljes zsinórzat és a teljes
heveder.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakkal azonosnak számító
cserének minõsül az, amely a kupolának legalább 10%-át,
háromnál több fõtartózsinórt, repülõgép-vezetõ mentõer-
nyõ combhevederét érinti.

10. A tûzszerészpótlék

15. §

(1) Az állománynak az aknazár telepítését, elaknásított
terület mentesítését, lõtér lövészet utáni mentesítését, is-
meretlen fizikai állapotú lõszer, robbanóanyag vagy rob-
banótest felkutatását – ideértve a külföldön mûveleti terü-
leten feltételezett robbanótestek felkutatása céljából tûz-
szerészeti tevékenység keretében végzett személy- és gép-
jármû átvizsgálást is –, hatástalanítását, megsemmisítését,
továbbá szállítását végzõ aknakutató, aknász vagy tûzsze-
rész beosztást betöltõ, valamint a felsorolt feladatokban
közvetlenül résztvevõ és robbanásveszélyes helyen tartóz-
kodó tagja tûzszerészpótlékra jogosult.

(2) Nem jogosult tûzszerészpótlékra az állomány azon
tagja, aki kiképzés, gyakorlat keretében hajtja végre
az (1) bekezdés szerinti feladatokat.

16. §

(1) A tûzszerészpótlék óránkénti mértéke
a) annak, aki az aknazár telepítését, elaknásított terület

mentesítését, lõtér lövészet utáni mentesítését, ismeretlen
fizikai állapotú lõszer, robbanóanyag vagy robbanótest
felkutatását, hatástalanítását vagy megsemmisítését köz-
vetlenül végzi, az illetményalap 15%-a,

b) az ismeretlen fizikai állapotú lõszer, robbanóanyag,
robbanótest szállítását végzõ gépjármû, hajó vezetõjének
az illetményalap 7,5%-a,

c) annak, aki nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá, de
a 15. § (1) bekezdése szerinti feladatellátás során robba-
násveszélyes helyen tartózkodik, az illetményalap 4,7%-a.

(2) A tûzszerészpótlékra jogosító idõtartam megállapí-
tásakor az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásának idõ-
tartamait naponta, díjazási mértékenként külön-külön kell
összeszámítani. Ha az összeszámított idõtartam egész órá-
val maradék nélkül nem osztható, a fennmaradó idõt a pót-
lék összegének megállapításakor teljes óra tûzszerészpót-
lékra jogosító idõtartamként kell figyelembe venni.

17. §

A tûzszerészpótlék megállapításának alapja
a) belföldön a tûzszerész feladatot elrendelõ parancs,

a névre szóló megbízólevél, valamint a járõrnapló,
b) külföldön mûveleti területen a tûzszerész feladatot

elrendelõ parancs és a járõrnapló.
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11. A búvárpótlék

18. §

(1) Búvárpótlékra az állomány azon tagja jogosult, aki
búvár beosztást tölt be, és búvárfeladatot teljesít.

(2) A búvárjelölt a búvártanfolyam ideje alatt végzett te-
vékenységért is jogosult búvárpótlékra.

19. §

(1) A búvárpótlék mértéke óránként
a) folyóvízben végrehajtott merülésért az illetményalap

3,5%-a,
b) állóvízben végrehajtott merülésért vagy búvárke-

szonban végrehajtott feladatért az illetményalap 2,6%-a.
(2) A búvár részére víz alatti robbantás, tûzszerész tevé-

kenység végzése esetén az (1) bekezdés szerinti juttatáson
felül, óránként az illetményalap 4,7%-ának megfelelõ
összegû tûzszerészpótlék is jár.

20. §

(1) Búvárpótlék csak annak fizethetõ, aki
a) jóváhagyott terv vagy külön intézkedés alapján szol-

gálati feladatként hajt végre búvármerüléseket vagy túl-
nyomásos térben feladatokat,

b) érvényes búváralkalmassági egészségügyi minõsítés-
sel rendelkezik, és

c) legalább alapfokú búvártanfolyamot végzett, és an-
nak anyagából sikeres vizsgát tett.

(2) A búvárpótlék megállapításának alapja a végrehaj-
tott merülésekrõl vezetett merülési napló.

12. A készenléti pótlék

21. §

(1) Készenléti pótlékra jogosult az állomány azon tagja,
aki a miniszter által miniszteri rendeletben vagy utasítás-
ban, vagy a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF) vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a to-
vábbiakban: KNBSZ) fõigazgatója által intézkedésben el-
rendelt, a Hjt. 105. § (3) bekezdése szerinti készenléti szol-
gálat ellátására került vezénylésre.

(2) Nem jogosult készenléti pótlékra az, aki a készenléti
szolgálatot a Hjt. 94. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti
szolgálati rendben, a szervezetszerû beosztásával együtt-
járó szolgálati feladatként látja el.

(3) A készenléti pótlék megállapításának alapja a pótlék
folyósítását megalapozó szolgálatokat mûködtetõ honvéd-
ségi szervezetnél és a KNBSZ-nél (a továbbiakban együtt:

honvédelmi szervezet) a szolgálatokról kiadott havi szol-
gálatvezénylés.

22. §

A készenléti pótlék óránkénti mértéke
a) laktanyai készenléti szolgálat esetén az illetményalap

0,12%-a,
b) olyan laktanyán kívüli készenléti szolgálat esetén,

amely a laktanyába vagy a szolgálati feladat végrehajtásá-
nak helyére

ba) a riasztástól számított legfeljebb 3 óra alatt történõ
beérkezési kötelezettség elõírása mellett kerül elrendelés-
re, az illetményalap 0,08%-a,

bb) a riasztástól számított 3 órát meghaladó, de legfel-
jebb 6 óra alatt történõ beérkezési kötelezettség elõírása
mellett kerül elrendelésre, az illetményalap 0,06%-a,

bc) a riasztástól számított 6 órát meghaladó beérkezési
kötelezettség elõírása mellett kerül elrendelésre, az illet-
ményalap 0,05%-a.

23. §

Az állomány Hjt. 105. § (3) bekezdés c) pontja szerinti
készenléti szolgálatot belföldön teljesítõ tagja részére járó
készenléti pótlék mértékét a 22. §-ban foglaltak megfelelõ
alkalmazásával kell megállapítani.

13. A készenléti szolgálatban végzett katasztrófavédelmi
tevékenység díjazása

24. §

(1) A Hjt. 107. § (1) bekezdése alapján az állomány ka-
tasztrófavédelmi feladat végrehajtása érdekében elrendelt
készenléti szolgálatba vezényelt tagja a készenléti szolgá-
lat idõtartama alatt a napi szolgálatteljesítési idõn kívül ál-
tala ténylegesen kifejtett katasztrófavédelmi feladatvégzés
idejére készenléti pótlék helyett a túlszolgálat pénzbeli el-
lentételezésére vonatkozó szabályok szerint jogosult
díjazásra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás megállapításának
alapja az arra jogosító katasztrófavédelmi tevékenységet
irányító helyszíni vezetõ által aláírt külön nyilvántartás.

14. Az ügyeleti pótlék

25. §

(1) Ügyeleti pótlékra jogosult az állomány azon tagja,
aki a miniszter által kiadott miniszteri rendeletben vagy
utasításban, vagy a miniszter által vezetett minisztérium

10. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1021



(a továbbiakban: HM) közigazgatási államtitkára, a HVKF
vagy a KNBSZ fõigazgatója által kiadott intézkedésben el-
rendelt, vagy engedélyezett 24 órás õr-, ügyeleti, vagy ka-
tonai rendészeti szolgálatot lát el a Hjt. 105. § (2) bekezdé-
se szerinti feladatrendben.

(2) Nem jogosult ügyeleti pótlékra az, aki a 24 órás
ügyeleti szolgálatot a Hjt. 94. § (2) bekezdés b) és c) pontja
szerinti szolgálati rendben, a szervezetszerû beosztásával
együttjáró szolgálati feladatként látja el, valamint az, aki
a 29. §-ban meghatározott gyakorlatokon teljesít ügyeleti
szolgálatot.

26. §

(1) Az ügyeleti pótlék óránkénti mértéke
a) az ügyeletes parancsnoki, légierõ ügyeletes parancs-

noki és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvéd-
ség) középszintû irányító-vezetõ szervezete hadmûveleti
központjának ügyeleti szolgálata esetében az illetmény-
alap 0,31%-a,

b) a laktanya-, az objektumügyeletes, a felderítõ szolgá-
lat, valamint a honvédelmi szervezet riasztó-értesítõ fel-
adatokat ellátó legmagasabb szintû ügyeleti szolgálata
esetében az illetményalap 0,23%-a,

c) az a) és a b) pont alá nem tartozó egyéb – így különö-
sen kapu-, telephely- – ügyeletesi, az õrparancsnoki,
a zászlóalj vagy század napostiszti szolgálat, valamint
a katonai rendészeti szolgálat esetén az illetményalap
0,16%-a.

(2) Az ügyeletes helyettesének az ügyeletessel azonos
feltételek szerint és azonos összegben jár az ügyeleti pótlék.

(3) Azon (1) bekezdés szerinti szolgálatok esetében,
amelyeket a mûködtetésükre vonatkozó intézkedés alap-
ján tartalmilag a készenléti szolgálatra jellemzõ körülmé-
nyek között kell ellátni, ügyeleti pótlék helyett a 22. § sze-
rinti készenléti pótlék jár.

27. §

Az ügyeleti pótlék megállapításának alapja a pótlék fo-
lyósítását megalapozó szolgálatokat mûködtetõ honvédel-
mi szervezeteknél a szolgálatokról kiadott havi szolgálat-
vezénylés.

15. A gyakorlati pótlék

28. §

(1) Az állomány tagja részére miniszteri utasításban, va-
lamint a HM közigazgatási államtitkára, a HVKF,
a KNBSZ fõigazgatója vagy a Honvédség középszintû ve-
zetõ szervének vezetõje által intézkedésben elrendelt bel-
földi gyakorlaton eltöltött napokra gyakorlati pótlék jár.

(2) A gyakorlati pótlékra a gyakorlatvezetõk, a gyakor-
latokon ellenõrzési vagy döntnöki feladattal megbízott
személyek is jogosultak.

29. §

(1) A gyakorlati pótlék szempontjából csak azok a har-
cászati, szakharcászati, csapás- és tûzvezetési, együttmû-
ködési, harc- és gépjármûvezetési, rendszer-, ,,M’’ össze-
kovácsolási, mûszaki út- és létesítményépítési gyakorlatok
és lövészetek vehetõk számításba, amelyeknek az idõtarta-
ma a 24 órát meghaladja, és a résztvevõknek a gyakorlat
teljes idõtartama alatt a gyakorlat helyszínén kell tartóz-
kodniuk. A 24 óra feletti idõtartamú gyakorlat esetén min-
den megkezdett 12 óra 0,5 napnak számít.

(2) Nem terjed ki a gyakorlati pótlékra való jogosultság
a nem gyakorlat keretében elrendelt távollétekre, így külö-
nösen a kiképzésekre, a továbbképzésekre, a gyakorlatok-
kal nem összefüggõ ellenõrzésekre, valamint azokra
az igénybevételekre, amelyekért a résztvevõk külön pénz-
beli juttatásban részesülnek.

30. §

A gyakorlati pótlék naponkénti összegét a 29. § (1) be-
kezdése szerinti valamennyi gyakorlattípus esetében a Hjt.
128. § (1) bekezdés i) pontja szerinti mérték alapján kell
megállapítani.

31. §

A gyakorlati pótlék megállapításának alapja a gyakorla-
tokon töltött napokról vezetett nyilvántartás.

16. Az orvosi ügyeleti pótlék

32. §

Az MH Egészségügyi Központban (a továbbiakban:
MH EK) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben (a to-
vábbiakban: Eütev.) meghatározott egészségügyi ügyelet
ellátásáért az orvos, egészségügyi tiszt, altiszt és a legény-
ségi állomány tagja orvosi ügyeleti pótlékra jogosult.

33. §

Az orvosi ügyeleti pótlék óránkénti mértéke az illet-
ményalap százalékában meghatározva

a) orvos esetében
aa) hétköznap teljesített ügyelet esetén 3,5%,
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ab) heti pihenõnapon teljesített ügyelet esetén 4%,
ac) munkaszüneti napon teljesített ügyelet esetén 4,5%,
b) az állomány a) pontba nem tartozó tagja esetében
ba) hétköznap teljesített ügyelet esetén 2,5%,
bb) heti pihenõnapon teljesített ügyelet esetén 2,8%,
bc) munkaszüneti napon teljesített ügyelet esetén 3,2%.

17. A terepfelmérõi pótlék

34. §

Terepfelmérõi pótlék az állomány topográfus és geodé-
ta beosztású tagjai közül a terepen geodéziai vagy topográ-
fiai munkát végzõnek – a helyszíni terepfelmérõi munkák
idejére – jár.

35. §

A terepfelmérõi pótlék napi mértékét – a munkateljesít-
ménytõl, az elvégzett tevékenység körülményeitõl, jelle-
gétõl és minõségétõl függõen – az állományilletékes pa-
rancsnok állapítja meg a Hjt. 128. § (1) bekezdés k) pontjá-
ban foglaltak figyelembevételével.

18. Az egészségkárosító veszélynek kitett beosztásban
szolgálatot teljesítõk pótléka

36. §

(1) Az állomány rendszeresen egészségkárosító ve-
szélynek kitett beosztásban szolgálatot teljesítõ tagja ha-
vonta a Hjt. 128. § (1) bekezdés l) pontja szerinti pótlékra
(a továbbiakban: egészségi veszélyességi pótlék) jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szempontjából egészségkárosító
veszélynek kitett beosztásban szolgálatot teljesítõnek mi-
nõsül, akinek a szolgálati tevékenységét a napi szolgálat-
teljesítési idõ több, mint felében – ionizáló sugárzásnak ki-
tett beosztásban legalább 3 órában – egészségkárosító koc-
kázati tényezõnek kitett körülmények között kell végez-
nie, vagy a védelem csak egyéni védõeszköz olyan állandó
vagy tartós használatával valósul meg, amely a viselõje
számára fokozott megterhelést jelent.

(3) Az egészségkárosító kockázati tényezõk fennállását
– a helyszíni vizsgálat alapján, az országos szakmai gya-
korlatot figyelembe véve – az MH Közegészségügyi és
Járványügyi Szolgálata állapítja meg.

37. §

Ha az állomány tagja csak a havi szolgálatteljesítési idõ
egyes napjain végzi tevékenységét a 41. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott körülmények között, e napokra a Hjt.

128. § (2) bekezdés a) pontja szerinti eseti pótlékra jogo-
sult.

38. §

Az egészségi veszélyességi pótlék megállapításának
alapja az arra jogosító beosztásokról az állományilletékes
parancsnok által írásban kijelölt személy által vezetett
részletes nyilvántartás.

19. Az osztályba-sorolási pótlék

39. §

(1) Osztályba-sorolási pótlékra jogosult – a repülõhajó-
zó kivételével – az állománynak a miniszter által meghatá-
rozott beosztásban haditechnikai eszközöket közvetlenül
kezelõ, vezetõ tagja, ha az osztályos szintre elõírt elméleti
és gyakorlati követelményeket teljesítette. Ha az állomány
tagja olyan beosztást tölt be, amelynek keretében egynél
több, osztályos minõsítéshez kötött szakfeladatot kell vé-
gezni, ezért szakfeladatonként külön-külön is osztályos
fokozatot szerez, részére az osztályba-sorolási pótlék csak
a számára kedvezõbb osztályos fokozat után jár.

(2) Ha az állomány tagja az osztályos fokozatát elveszti,
az e tényt rögzítõ munkáltatói döntésben meghatározott
idõponttól osztályba-sorolási pótlékra nem jogosult.

(3) Amennyiben az állomány tagja
a) más, nem az általa megszerzett osztályos fokozathoz

kapcsolódó beosztásba kerül áthelyezésre, az osztály-
ba-sorolási pótlék megszüntetésére kell intézkedni,

b) ismételten a korábban megszerzett osztályos fokoza-
tához köthetõ beosztásba kerül, az osztályba-sorolási pót-
lék az utolsó osztályos fokozatának megvédését követõen
folyósítható részére.

(4) Az osztályba-sorolási pótlékra jogosító beosztásokat
a honvédelmi szervezet szervezeti és mûködési szabályza-
tának függelékében kell felsorolni.

40. §

Az osztályba-sorolási pótlék havi mértéke – a 41–43. §-ok-
ban foglalt kivételekkel – az illetményalap százalékában
meghatározva

a) mesterfokozat esetén
aa) tiszt részére 12,6%,
ab) altiszt és a legénységi állomány tagja részére 10,5%,
b) 1. osztály esetén
ba) tiszt részére 10,5%,
bb) altiszt és a legénységi állomány tagja részére 8,4%,
c) 2. osztály esetén
ca) tiszt részére 8,4%,
cb) altiszt és a legénységi állomány tagja részére 6,3%.
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41. §

(1) A honvédelmi szervezeteknél az állomány repülés
kiszolgálását végzõ földi beosztású (a továbbiakban: repü-
lõmûszaki), valamint ejtõernyõs tagja osztályba-sorolási
pótlékra jogosult, amelynek – osztályos fokozatnak meg-
felelõ – havi mértékét az illetményalap százalékában meg-
határozva a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az egészségi okból véglegesen letiltott ejtõernyõs
osztályba-sorolási pótlékát a letiltásról szóló munkáltatói
döntés kiadása hónapjának utolsó napjával be kell szüntetni.

42. §

A Honvédség középszintû vezetõ szervének alárendelt-
ségébe tartozó honvédelmi szervezetek és a KNBSZ speci-
ális híradó, rádiófelderítõ, rádiótechnikai és rádiózavaró,
rádiótechnikai felderítõ távírásza és rádiómûszerésze osz-
tályba-sorolási pótlékra jogosult, amelynek havi mértéke
az illetményalap százalékában meghatározva

a) 1. osztály esetén 11,6%,
b) 2. osztály esetén 10,5%,
c) 3. osztály esetén 9,5%.

20. A repülõmûszakiak mester-kiegészítõ pótléka

43. §

A mesterfokozat követelményeinek megfelelt repülõ-
mûszaki tiszt és altiszt részére mester-kiegészítõ pótlék
jár, amelynek havi mértéke

a) a repülõmûszaki mester tiszt esetében az illetmény-
alap 12%-a,

b) a repülõmûszaki mester altiszt esetében az illetmény-
alap 10%-a.

21. A repülõ és helikopter
mûszaki üzembentartó pótlék

44. §

(1) Az állomány repülõmûszaki beosztású tagja repülõ
és helikopter mûszaki üzembentartó pótlékra jogosult.

(2) A repülõ és helikopter mûszaki üzembentartó pót-
lékra jogosító beosztásokat a Honvédség középszintû ve-
zetõ szerve által kiadott jegyzék tartalmazza.

45. §

A repülõ és helikopter mûszaki üzembentartó pótlék
havi összegét a Hjt. 128. § (1) bekezdés o) pontja szerinti
mértékben kell megállapítani.

22. A különleges igénybevételi pótlék

46. §

(1) Különleges igénybevételi pótlékra jogosult az állo-
mány tagja, ha

a) különleges mûveleti kiképzésen vesz részt,
b) nemzetközi szervezethez vezényelt katonai megfi-

gyelõként külföldön mûveleti területen lát el feladatot,
vagy

c) nemzetközi szervezet által vezetett béketámogató
mûvelet keretében külföldön teljesít szolgálatot, és annak
idõtartama alatt részére a béketámogató mûveletet vezetõ
nemzetközi szervezet közvetlenül biztosít pénzbeli ellá-
tást.

(2) A különleges igénybevételi pótlék arra az idõre fo-
lyósítható, amely idõszak alatt az állomány tagja az (1) be-
kezdés szerinti különleges mûveleti kiképzésen vesz részt,
vagy amely idõszak alatt az (1) bekezdés szerinti körülmé-
nyek között teljesít szolgálatot.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szempontjá-
ból különleges mûveleti kiképzésen résztvevõnek minõsül

a) a Honvédség különleges mûveleti zászlóaljának állo-
mányába tartozó, az alap- vagy teljes szintû különleges
mûveleti képesség elérése és szinten tartása érdekében
végrehajtott kiképzésen,

b) a Honvédség középszintû vezetõ szervének vezetõje
által intézkedésben kijelölt honvédelmi szervezetektõl
a NATO Különleges Mûveleti Alaptanfolyamon
résztvevõ kiképzõ és kiképzendõ állomány.

47. §

A különleges igénybevételi pótlék havi mértéke
a) az illetményalap 100%-a
aa) a tárgyhónapban 10 napot elérõ különleges mûveleti

kiképzésen résztvevõ,
ab) a 46. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány,
ac) a 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti állomány ma-

gyar kontingensben szolgáló tagja
esetében,

b) az illetményalap 50%-a
ba) a tárgyhónapban 10 napot el nem érõ, de legalább

1 napos különleges mûveleti kiképzésen résztvevõ,
bb) a 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti állomány bé-

ketámogató mûvelet magasabb parancsnokságain, maga-
sabb törzseiben szolgáló tagja
esetében.

48. §

A különleges mûveleti kiképzésen résztvevõ részére
a különleges igénybevételi pótlékot a kiképzési tervben
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foglalt idõtartam alapján kell havonta megállapítani.
A tárgyhavi különleges igénybevételi pótlék megállapítá-
sakor az elõzõ hónapra megállapított pótlék összege és
az elõzõ havi tényleges teljesítés alapján járó összeg eset-
leges különbözetét rendezni kell, és a tárgyhavi kifizetést
ennek figyelembevételével kell végrehajtani.

23. Az oktatói pótlék

49. §

Az állomány Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a to-
vábbiakban: NKE) szolgálatot teljesítõ, oktatói fokozattal
rendelkezõ tagja oktatói pótlékra jogosult.

50. §

A jogosultak esetében az oktatói pótléknak az 5. mellék-
letben meghatározott alsó és felsõ határok közötti konkrét
mértékét és összegét – a 85. §-ban foglaltak, továbbá
az oktatói fokozat és az ahhoz kapcsolódóan végzett fel-
adatrendszer figyelembevételével – az NKE rektorának ja-
vaslata alapján az állományilletékes parancsnok állapítja
meg.

24. A gépjármûvezetõi pótlék

51. §

(1) Gépjármûvezetõi pótlékra jogosult az állomány
azon tagja, aki

a) a beosztásából adódó feladatok ellátása során – külön
engedély birtokában – szolgálati gépjármûvet rendszere-
sen vezet, ide nem értve a gépjármûvezetõi beosztást be-
töltõket, vagy

b) megkülönböztetõ jelzéssel ellátott szolgálati gépjár-
mûvet vezet.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szempontjából rendszeres-
nek minõsül a gépjármûvezetés, ha az állomány tagja ha-
vonta a munkanapok több, mint felében szolgálati célból
vezet szolgálati gépjármûvet, vagy a szolgálati célú gépjár-
mûvezetés legalább havi 1000 km futásteljesítménnyel jár.

52. §

(1) A gépjármûvezetõi pótlék havi összegét a Hjt. 128. §
(1) bekezdés r) pontja szerinti mértékben kell megállapítani.

(2) Az 51. § (2) bekezdése szerinti pótlékra jogosító fel-
tétel fennállásának megállapítása érdekében a szolgálati
gépjármûvel megtett utakról – a KNBSZ állománya kivé-
telével – személyenként útnyilvántartást kell vezetni.

25. A délutáni és éjszakai pótlék

53. §

(1) Az MH EK-ban szolgálatot teljesítõ – három mû-
szakban foglalkoztatott – katonaorvos, egészségügyi tiszt,
altiszt, legénységi állományú részére délutáni és éjszakai
pótlék jár.

(2) A pótlék óránkénti mértéke
a) orvos esetében
aa) délutáni mûszakban az illetményalap 0,75%-a,
ab) éjszakai mûszakban az illetményalap 1,5%-a,
b) az állomány a) pont alá nem tartozó tagja esetében
ba) délutáni mûszakban az illetményalap 0,5%-a,
bb) éjszakai mûszakban az illetményalap 1%-a.
(3) A délutáni mûszak idõtartama 14 órától 22 óráig,

az éjszakai mûszaké 22 órától 06 óráig tart.

26. Az egészségügyi tiszt, altiszt, tisztes és közkatona
munkahelyi pótléka

54. §

(1) A járóbeteg- és fekvõbeteg-szakellátást nyújtó inté-
zetben szolgálatot teljesítõ – a (2) bekezdésben meghatá-
rozott – orvos, egészségügyi tiszt, altiszt, legénységi állo-
mányú részére a Hjt. 128. § (1) bekezdés t) pontja szerinti pót-
lék (a továbbiakban: egészségügyi munkahelyi pótlék) jár.

(2) Az egészségügyi munkahelyi pótlékra jogosultak
köre és a pótlék havi mértéke

a) az illetményalap 80%-a
aa) az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon

szolgálatot teljesítõ orvos, szakasszisztens, ápoló,
ab) a traumatológiai osztályon három mûszakos munka-

helyen foglalkoztatott ápoló,
ac) a mûtõben foglalkoztatott mûtõs szakasszisztens

esetében,
b) az illetményalap 65%-a
ba) a röntgenben dolgozó orvos, asszisztens,
bb) a röntgengép-javító mûszerész,
bc) a diagnosztikai laboratóriumban diagnosztikai tevé-

kenységet végzõ orvos, egyéb egyetemi vagy fõiskolai
végzettséggel rendelkezõ munkatárs, továbbá asszisztens,

bd) a traumatológiai osztályon foglalkoztatott orvos,
be) a boncolást végzõ orvos, boncmester, boncsegéd,
bf) a vér és vérkészítmény elõállítását végzõ orvos,

egyéb egyetemi vagy fõiskolai végzettséggel rendelkezõ
munkatárs, asszisztens,

bg) a fertõzõ beteget ellátó, valamint pulmonológiai
gondozóban foglalkoztatott orvos és egészségügyi szak-
dolgozó,

bh) a pszichiátriai osztályon dolgozó orvos, ápoló,
bi) a mûszakbeosztástól függetlenül a három mûszakos

munkahelyen ápolási tevékenységet végzõ,
bj) a mentõorvos,
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bk) a szülészeti osztályon foglalkoztatott szülésznõ,
bl) a mûtõssegéd

esetében,
c) az illetményalap 20%-a valamennyi asszisztensi és

szakasszisztensi képesítéssel rendelkezõ (szak)assziszten-
si munkakörben szolgálatot teljesítõ esetében.

(3) Az állomány egyidejûleg a (2) bekezdés szerinti
több feltételnek is megfelelõ tagja csak a magasabb össze-
gû egészségügyi munkahelyi pótlékra jogosító feltétel
alapján járó pótlékra jogosult.

27. A díszelgési pótlék

55. §

(1) Az állománynak az MH vitéz Szurmay Sándor Bu-
dapest Helyõrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység
(a továbbiakban: 32. NHD) állományába tartozó, (3) be-
kezdés szerinti tagja a beosztásából adódó többlet igény-
bevételért a Hjt. 128. § (1) bekezdés u) pontja szerinti dí-
szelgési pótlékra jogosult.

(2) Az állomány zenekari pótlékban részesülõ tagja nem
jogosult az (1) bekezdés és az 56. § (1) bekezdése szerinti
díszelgési pótlékra.

(3) Az (1) bekezdés szerinti díszelgési pótlék havi mértéke
a) a Honvéd Koronaõrség állománya esetében az illet-

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

a 32. NHD parancsokság és törzs állománya esetében az il-
letményalap 100%-a,

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

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

56. §

(1) A Hjt. 128. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eseti dí-
szelgési pótlékra jogosult az MH Szolgálati Szabályzata
alapján

a) a csapatzászlót ünnepélyes katonai rendezvényeken
õrzõ zászlókísérõ szakasz tagjaként,

b) az emlékmû avatáshoz, vagy koszorúzáshoz kiren-
delt díszalegység, díszõrség tagjaként,

c) a köztársasági elnök, az Országgyûlés elnöke, a mi-
niszterelnök, a Kormány tagjai, a HM parlamenti államtit-
kára és közigazgatási államtitkára, valamint a HVKF, to-
vábbá a külföldi államok képviselõinek fogadására kiren-
delt díszalegység tagjaként, vagy

d) az állomány katonai temetésekre kirendelt díszkíséret
tagjaként, díszõrként, rendjelvivõként, érdeméremvivõ-
ként, koszorúvivõként, valamint társadalmi díszõrként
díszelgési feladatokat teljesítõ tagja.

(2) Nem jogosult eseti díszelgési pótlékra az állomány
azon tagja, aki

a) felkészülés, gyakorlás céljából hajtja végre az (1) be-
kezdés szerinti feladatokat; vagy

b) az 55. § (1) bekezdése szerinti díszelgési pótlékra jo-
gosult.

(3) Az (1) bekezdés szerinti díszelgési feladatok elren-
delésére az állományilletékes parancsnok írásba foglalt
munkáltatói döntésben intézkedik.

28. A zenekari pótlék

57. §

(1) Az állománynak a Honvédség katonazenekara állo-
mányába tartozó tagja a katonai tiszteletadással járó társa-
dalmi, állami és katonai ünnepeken a beosztásából adódó-
an megvalósuló többlet igénybevételért zenekari pótlékra
jogosult.

(2) A zenekari pótlék havi összegét a Hjt. 128. § (1) be-
kezdés v) pontja szerinti mértékben kell megállapítani.

29. Az ABV katasztrófavédelmi pótlék

58. §

(1) Az állomány ABV katasztrófa következményeinek
elhárításában a helyszínen szolgálatot teljesítõ tagja ABV
katasztrófavédelmi pótlékra jogosult.

(2) Az ABV katasztrófavédelmi pótlékra jogosító idõ-
tartam megállapításakor az 59. §-ban meghatározott fel-
adatok ellátásának idõtartamait naponta és díjazási mérté-
kenként külön-külön kell összeszámítani. Ha az összeszá-
mított idõtartamok egész órával maradék nélkül nem oszt-
hatóak, a fennmaradó idõket a pótlék összegének megálla-
pításakor teljes órára esõ pótlékra jogosító idõtartamként
kell figyelembe venni.

59. §

Az ABV katasztrófavédelmi pótlék óránkénti mértéke
a Hjt. 128. § (1) bekezdés w) pontja alapján

a) a közvetlen ABV mentesítési munkálatokat végzõk
esetében az illetményalap 2,5%-a,

b) az a) pont alá nem tartozók esetében az illetményalap
1,2%-a.

60. §

Az ABV katasztrófavédelmi pótlék megállapításának
alapja a pótlékra jogosító tevékenységet irányító helyszíni
vezetõ által aláírt nyilvántartás.
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30. A szövetségesi együttmûködési pótlék

61. §

Az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés a) pontja alá tartozó
tagja részére a Hjt. 128. § (3) bekezdése szerinti szövetsé-
gesi együttmûködési pótlékot a Hjt. 123. § (2) bekezdés
e) pontja szerinti állománytáblás beosztás betöltésének
idõtartamára kell megállapítani és folyósítani.

31. A munkaköri pótlék

62. §

(1) Az állomány tagja részére – a (4)–(8) bekezdések fi-
gyelembevételével – egyes meghatározott szolgálati be-
osztásokban az azokkal együttjáró többlet igénybevétel, il-
letve a fokozott felelõsség elismerése céljából munkaköri
pótlék állapítható meg, ha

a) a többlet igénybevétel, illetve a fokozott felelõsség
az állomány tagja részére más illetményelem megállapítá-
sával nem ismerhetõ el,

b) az általa betöltött beosztásra vonatkozóan elõzetesen
munkakör-elemzés és -értékelés került végrehajtásra és

c) a munkakör-értékelés alapján az általa betöltött beosz-
tás szerepel a (4) bekezdés szerinti miniszteri utasításban.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az állomány tagja részé-
re – az (3)–(5) és (8) bekezdések figyelembevételével – ak-
kor is megállapítható a munkaköri pótlék, ha

a) olyan szolgálati beosztást tölt be, amelynek folyama-
tos betöltéséhez a Honvédségnek stratégiai érdeke fûzõ-
dik, vagy az általa betöltött beosztás olyan fegyvernemi
vagy szakági alcsoportba tartozik, amely esetében a feltöl-
töttség – a célzott toborzási és belsõ átcsoportosítási intéz-
kedések megtétele mellett – a honvédelmi ágazatban átla-
gosnak tekinthetõ feltöltöttségi mutatónál jelentõsen ala-
csonyabb, és

b) az általa betöltött beosztás szerepel a (4) bekezdés
szerinti miniszteri utasításban.

(3) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor a hon-
védelmi ágazat átlagos feltöltöttségi mutatója és az adott
fegyvernemi vagy szakági alcsoport feltöltöttségi mutatója
viszonyának vizsgálata során a béke rendszeresített beosz-
tások költségvetésileg zárolt beosztásokkal csökkentett
számát és a betöltött beosztások számát kell figyelembe
venni.

(4) Azon szolgálati beosztásokat, amelyek esetén
az azokat betöltõk részére munkaköri pótlék kerülhet meg-
állapításra, miniszteri utasítás tartalmazza. A miniszteri
utasítás meghatározza a munkaköri pótlék legmagasabb
adható mértékét, valamint egyes (1) bekezdés szerinti be-
osztások esetén az azokat betöltõk részére folyósítandó
pótlék kötelezõ mértékét. A miniszteri utasítást az (1) be-
kezdés szerinti szempontok alapján legalább évente egy-
szer, a (2) és (3) bekezdés szerinti szempontok alapján leg-

alább negyedévente felül kell vizsgálni, és amennyiben azt
a feltételek indokolják, módosítani kell.

(5) A munkaköri pótlékot az állományilletékes parancsnok
a) a (4) bekezdés szerinti miniszteri utasításban foglalt

feltételek mellett,
b) mérlegelési jogkörében,
c) a munkaköri pótlék folyósítására rendelkezésre álló,

a 85. § (3) bekezdése szerinti helyi keret még lekötetlen ré-
sze terhére és

d) határozott idõre, az arra jogosító beosztás betöltésé-
nek idejére, de legfeljebb a tárgyév végéig

állapítja meg.
(6) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó beosztások ese-

tén a tárgyévet megelõzõen az állomány tagja részére meg-
állapított munkaköri pótlék a tárgyévben – a 85. § (3) be-
kezdése szerinti helyi keret rendelkezésre állása esetén –
az adott beosztást érintõ ismételt munkakör-elemzés és
-értékelés végrehajtása nélkül újra megállapítható,
amennyiben az adott beosztásra vonatkozó, a tárgyévet
megelõzõ napon érvényes munkaköri leírásban rögzített
feladatrendszer nem változott.

(7) Az (5) és a (6) bekezdéstõl eltérõen, azon beosztások
esetében, amelyekre vonatkozóan a (4) bekezdés szerinti
miniszteri utasítás kötelezõ mértéket határoz meg a mun-
kaköri pótlék tekintetében, az állományilletékes parancs-
nok a 85. § (2) bekezdése szerinti központi keret terhére
mérlegelés nélkül, határozatlan idõre, de legfeljebb az arra
jogosító beosztás betöltésének idejére állapítja meg az ál-
lomány tagja részére a munkaköri pótlékot.

(8) Az állományilletékes parancsnok az állomány tagja
részére az (5) és a (6) bekezdés alapján megállapított mun-
kaköri pótlékot indoklás nélkül megszüntetheti, illetve an-
nak mértékét módosíthatja. A (4) bekezdés szerinti minisz-
teri utasítás módosulása esetén a munkaköri pótlékot
az érintett beosztásokban felül kell vizsgálni. A (7) bekez-
dés alapján megállapított munkaköri pótlék csak a (4) be-
kezdés szerinti miniszteri utasítás módosítása esetén, an-
nak alapján szüntethetõ meg, illetve módosítható.

32. A titkosszolgálati pótlék

63. §

(1) A KNBSZ hivatásos állományú katonája, amennyi-
ben a miniszter által pótlékra jogosítónak minõsített szol-
gálati beosztást tölt be, titkosszolgálati pótlékra jogosult.

(2) A titkosszolgálati pótlék mértéke havonta a pótlékra
jogosító beosztásban járó beosztási illetmény 25%-a.

33. Az akciószolgálati pótlék

64. §

(1) A KNBSZ állományában különleges szolgálati fel-
adatot ellátó hivatásos katona a feladatellátás idõtartamára
akciószolgálati pótlékra jogosult.
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(2) A különleges szolgálati feladattá minõsítéshez
a KNBSZ fõigazgatójának jóváhagyása szükséges.

34. A kiegészítõ illetmények általános szabályai

65. §

A 66–71. § és a 87. § (2) bekezdése szerinti kiegészítõ
illetmény a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti rendszeres kiegé-
szítõ illetménynek minõsül.

35. A garantált bérminimum kiegészítõ illetmény

66. §

(1) Amennyiben az állomány tagja Hjt. 122. § (5) bekez-
dése szerinti illetményelemeinek együttes összege nem éri
el a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér (a további-
akban: minimálbér) összegét vagy a legalább középfokú
iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget
igénylõ betöltött beosztásokhoz meghatározott mindenko-
ri garantált bérminimumot (a továbbiakban: garantált bér-
minimum), garantált bérminimum kiegészítõ illetményre
jogosult.

(2) A garantált bérminimum kiegészítõ illetmény össze-
ge az állomány tagja Hjt. 122. § (5) bekezdése szerinti il-
letményelemei együttes összegének és a minimálbér vagy
a garantált bérminimum különbözete.

(3) A megállapított garantált bérminimum kiegészítõ il-
letményt a Hjt. 122. § (5) bekezdése szerinti illetményele-
mek bármelyikének összegében bekövetkezõ változás ese-
tén felül kell vizsgálni, és összegét a szükséges mértékben
kell korrigálni.

36. A 6,35%-os és 1,35%-os kiegészítõ illetmény

67. §

(1) Az állomány 10%-os vagy 20%-os illetménykiegé-
szítésre jogosult tagja a beosztási illetménye 6,35%-ának
megfelelõ összegû kiegészítõ illetményre jogosult.

(2) Az állomány 15%-os illetménykiegészítésre jogo-
sult tagja a beosztási illetménye 1,35%-ának megfelelõ
összegû kiegészítõ illetményre jogosult.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott kiegészí-
tõ illetmény a kiegészítõ illetményre jogosító honvédelmi
szervezetnél rendszeresített szolgálati beosztásba helyezés
napjától jár. Ha az állomány tagja az (1) vagy a (2) bekez-
désben meghatározott szervezettõl másik, eltérõ mértékû
kiegészítõ illetményre jogosító honvédelmi szervezethez
kerül áthelyezésre, a kiegészítõ illetményt az áthelyezés
idõpontjával meg kell szüntetni és az új beosztás szerinti
honvédelmi szervezetre vonatkozóan megállapított mérté-

kû kiegészítõ illetményt kell az érintett részére megállapí-
tani.

(4) A beosztási illetmény (3) bekezdésben meghatáro-
zottaktól eltérõ változásakor az (1) és a (2) bekezdés sze-
rinti kiegészítõ illetmény összegét felül kell vizsgálni, és
az arra való jogosultság esetén azt az új beosztási illet-
mény alapján kell megállapítani.

(5) Ha az állomány tagja felsõfokú iskolai végzettséget
szerez, az (1) és a (2) bekezdés szerinti kiegészítõ illet-
ményt felül kell vizsgálni, és arra való jogosultság esetén
a felsõfokú iskolai végzettség figyelembevételével kell
a mértékét megállapítani.

37. A pótlékveszteség miatti rendszeres kiegészítõ
illetmény

68. §

(1) Ha az állomány tagja 78. § alapján megállapított
rendszeres illetménypótlékainak együttes összege nem éri
el a korábbi beosztásában kapott rendszeres illetménypót-
lékai együttes összegét, a különbözetet részére a vezénylés
ideje alatt pótlékveszteség miatti rendszeres kiegészítõ il-
letmény címén kell megállapítani és havonta folyósítani.
A különbözet megállapításánál a vezénylést megelõzõ hó-
napban folyósított rendszeres illetménypótlékokat
a (2) bekezdés szerinti eltéréssel kell figyelembe venni.

(2) A pótlékkülönbözet összegének megállapításánál
a 46. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti állomány külön-
leges igénybevételi pótlékát figyelmen kívül kell hagyni.

(3) A pótlékveszteség miatti rendszeres kiegészítõ illet-
ményt új rendszeres illetménypótlékra való jogosultság
megszerzésekor vagy a korábban megállapított rendszeres
illetménypótlék összegének emelkedésekor felül kell vizs-
gálni, és összegét a rendszeres illetménypótlékok növek-
ményének együttes összegével csökkenteni kell.
Amennyiben a rendszeres illetménypótlékok növekmé-
nyének együttes összege eléri vagy meghaladja a pótlék-
veszteség miatti rendszeres kiegészítõ illetmény összegét,
ez utóbbi juttatás folyósítását meg kell szüntetni.

(4) A pótlékveszteség miatti rendszeres kiegészítõ illet-
ményre való jogosultság megszûnik a megállapítására
okot adó körülmény megszûnésekor.

38. Az osztályba-sorolási kiegészítõ illetmény

69. §

Az állomány azon tagja részére, aki a katonák illetmé-
nyérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közal-
kalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren-
delet módosításáról szóló 22/2004. (VIII. 21.) HM rende-
let 9. § (2) bekezdése szerinti – az osztályba-sorolási pót-
lék csökkenésének kompenzálásaként folyósított – kiegé-
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szítõ illetményre az e rendelet hatálybalépését megelõzõ
napon jogosult, osztályba-sorolási kiegészítõ illetmény cí-
mén a 6. melléklet szerinti összeget kell megállapítani.

39. Az aranykoszorús kiegészítõ illetmény

70. §

Az állomány azon tagja részére, aki a katonák illetmé-
nyérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közal-
kalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren-
delet módosításáról szóló 22/2004. (VIII. 21.) HM rende-
let 9. § (3) bekezdése szerinti – az aranykoszorús kiegészí-
tõ pótlék megszüntetésének kompenzálásaként folyósított
– kiegészítõ illetményre az e rendelet hatálybalépését
megelõzõ napon jogosult, annak összegét az érintett be-
osztásától függetlenül a szolgálati viszonya megszûnéséig
aranykoszorús kiegészítõ illetmény címén kell továbbfo-
lyósítani.

40. Az egészségügyi dolgozók kiegészítõ illetménye

71. §

Az állománynak az MH EK állományában munkaköri
feladatként a járó- vagy fekvõbeteg szakellátásban egész-
ségügyi tevékenységet végzõ tagja az Eütev. 16. § (7) be-
kezdése alapján havonta kiegészítõ illetményre jogosult,
melynek összegét az érintett részére egészségügyi dolgo-
zók kiegészítõ illetménye címén kell folyósítani.

41. A pótlékveszteség miatti eseti kiegészítõ illetmény

72. §

(1) Ha az állomány tagja 78. § alapján megállapított ese-
ti illetménypótlékainak együttes összege nem éri el a ko-
rábbi beosztásában kapott eseti illetménypótlékai együttes
összegét, a különbözetet részére a vezénylés ideje alatt
pótlékveszteség miatti eseti kiegészítõ illetmény címén
kell megállapítani és folyósítani. A különbözet megállapí-
tásánál a korábbi beosztásban kapott eseti illetménypótlé-
kok együttes összegeként a vezénylést megelõzõ utolsó
négy zárt naptári negyedévben folyósított eseti illetmény-
pótlékok egyhavi átlagát kell figyelembe venni. Amennyi-
ben az állomány tagja nem rendelkezik négy zárt negyed-
évvel, az esetben a vezénylést megelõzõ zárt negyed-
év(ek)ben folyósított eseti illetménypótlékok egyhavi átla-
gát kell figyelembe venni.

(2) A pótlékveszteség miatti eseti kiegészítõ illetményre
való jogosultság fennállását havonta kell vizsgálni, és
szükség esetén összegét az adott hónapra kifizetett eseti il-

letménypótlékok együttes összege és az (1) bekezdés sze-
rinti egyhavi számított átlag különbözeteként megállapítani.

(3) A pótlékveszteség miatti eseti kiegészítõ illetményre
való jogosultság megszûnik a megállapítására okot adó
körülmény megszûnésekor.

42. Az illetményre való jogosultság általános szabályai

73. §

(1) Az állomány tagjának illetményre való jogosultsága
– a (2) és a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – az állo-
mányba vétel napjától a szolgálati viszony megszûnésének
napjáig tart.

(2) Az (1) bekezdés szerinti idõtartamba nem számít be
azon idõtartam, amelyre az állomány tagja a Hjt. 58. §-a,
115. §-a, 116. §-a, 121. §-a, 122. § (6) bekezdése és
131. §-a alapján nem jogosult illetményre vagy távolléti
díjra.

(3) A képzést sikeresen befejezõ honvéd tisztjelöltet
a tiszti, a honvéd altiszt-jelöltet az altiszti kinevezése nap-
jától illeti meg az elsõ beosztása szerinti illetmény.

74. §

(1) Az illetmény emelését vagy csökkentését
a (2)–(7) bekezdésben foglaltak szerint kell végrehajtani.

(2) Rendfokozatban való elõmenetel esetében a honvé-
delmi pótlék összegét az elõléptetés vagy kinevezés írásba
foglalt munkáltatói döntésben meghatározott napjától kell
a megnövelt összegben folyósítani. A Hjt. 57. § (1) bekez-
dése szerinti esetben a honvédelmi pótlék összegét a ve-
zénylés ideje alatt viselt rendfokozat alapján kell megálla-
pítani. A Hjt. 57. § (2) bekezdése szerinti esetben a honvé-
delmi pótlék összegét a vezénylés megszûnését, megszün-
tetését követõen viselt rendfokozat alapján kell megállapí-
tani.

(3) Más beosztásba helyezés esetén az új beosztási illet-
ményt – a (4) bekezdés szerinti eset kivételével – a beosz-
tásba történt kinevezés, áthelyezés írásba foglalt munkál-
tatói döntésben meghatározott napjától kell megállapítani.
Így kell eljárni az illetménykiegészítés és a vezetõi illet-
ménypótlék megállapításakor is, ha az állomány tagja
olyan honvédelmi szervezethez vagy beosztásba kerül át-
helyezésre, kinevezésre, ahol változik az illetménykiegé-
szítésre vagy a vezetõi illetménypótlékra való jogosult-
sága.

(4) Az (5) bekezdésben foglaltak kivételével, az állo-
mány speciális elõmeneteli rendbe tartozó beosztást betöl-
tõ tagja beosztási illetményét mindaddig, amíg a viselt
rendfokozata elmarad az adott beosztásban elérhetõ leg-
magasabb rendfokozattól, az utóbbihoz – a Hjt. 5. mellék-
lete, a KNBSZ állománya esetén az állománytábla szerint
– tartozó besorolási kategóriánál eggyel alacsonyabb be-
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sorolási kategóriához tartozó besorolási szorzószámmal
kell megállapítani.

(5) A KNBSZ állománytáblájában külön megjelölt spe-
ciális elõmeneteli rendbe tartozó beosztást betöltõ állo-
mány esetén a beosztási illetményt az állománytábla sze-
rint az adott beosztásban elérhetõ legmagasabb rendfoko-
zat szerinti besorolási kategóriához tartozó besorolási
szorzószámmal kell megállapítani.

(6) A Hjt. 123. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kezdõ
beosztások kivételével, a beosztási illetményt kettõs rend-
fokozattal rendszeresített szolgálati beosztás betöltése ese-
tén a beosztásba történt kinevezés írásba foglalt munkálta-
tói döntésben meghatározott napjától a beosztásra rend-
szeresített rendfokozat szerinti besorolási kategóriához
tartozó besorolási szorzószámmal kell megállapítani.

(7) Szerzõdéses pályakezdõ esetén az elsõ tervezett be-
osztáshoz tartozó beosztási illetmény összegét a (4) és
az (5) bekezdés és a Hjt. 123. § (2) bekezdés c) pontja fi-
gyelembevételével kell megállapítani.

(8) A szolgálati idõpótlékot attól a naptól kell a jogosult
részére megállapítani, vagy az összegét felemelni, amelyi-
ken az állomány tagja a Hjt. 125. §-a szerinti szolgálati
idõt eléri.

75. §

(1) A Hjt. 2. § 32. pontja szerinti rendszeres illetmény-
pótlékot a jogosultság megszerzésének vagy megszûnésé-
nek írásba foglalt munkáltatói döntésben meghatározott
napjától kell folyósítani vagy megszüntetni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti illetménypótlékra való
jogosultság idõközben megváltozik, a pótlék összegét a jo-
gosultság változásának írásba foglalt munkáltatói döntés-
ben meghatározott kezdõ idõpontjától kell módosítani.

(3) Eseti illetménypótlék csak a jogosultság idõtartamá-
ra, vagy az elõírt feladat teljesítése esetén folyósítható.

(4) Az eseti illetménypótlékot legkésõbb a (3) bekezdés
szerinti idõtartam lezárultát, vagy a feladat teljesítését kö-
vetõ hónapra járó illetménnyel együtt kell a jogosult részé-
re folyósítani.

43. Az illetményre való jogosultság a beosztásból való
távollét esetén

76. §

Egészségügyi szabadság igénybevétele esetén a távollé-
ti díjnak a Hjt. 121. §-a alapján történõ esetleges csökken-
tésérõl vagy megvonásáról az állományilletékes parancs-
noknak az eset körülményeinek és az állomány tagja nyi-
latkozatának figyelembevételével meghozott, írásba fog-
lalt munkáltatói döntésben kell rendelkeznie.

77. §

A távolléti díj Hjt. 131. § (1) bekezdése szerinti vissza-
tartása esetenkénti mértékének megállapításakor az eljárás
tárgyát képezõ cselekmény súlyát és az állomány eljárás alá
vont tagja családjának szociális helyzetét kell értékelni.

44. A belföldi vezénylés ideje alatti
illetményjogosultság

78. §

(1) A 80–82. §-ban foglalt esetek kivételével az állo-
mány azon tagja, akit az eredeti beosztása ellátása alóli
mentesítéssel a szolgálat érdekében feladat végrehajtása
vagy képzésen történõ részvétel céljából belföldre vezé-
nyeltek, illetményként a vezénylést megelõzõ alapillet-
ményre, illetménykiegészítésre, a jogosultságot megala-
pozó szolgálati idõ megléte esetén szolgálati idõpótlékra,
a 65–72. §-ok szerinti feltételekkel kiegészítõ illetményre,
valamint az adott pótlékra elõírt feltételek fennállása ese-
tén a feladatellátás vagy képzés helyén megállapítható il-
letménypótlékra jogosult.

(2) Az állomány (1) bekezdés szerint vezényelt tagja il-
letményének a vezénylés ideje alatti felemelésére az ere-
deti beosztása szerinti honvédelmi szervezet állományille-
tékes parancsnoka jogosult.

45. A külföldre vezénylés ideje alatti
illetményjogosultság

79. §

(1) A 80–82. §-okban foglalt esetek kivételével az állo-
mány 90 napot meghaladó idõtartamra – külföldi szolgálat
teljesítése vagy külföldi képzés céljából – külföldre vezé-
nyelt tagja a külföldi tartózkodás idõtartamára folyósított
egyéb juttatásokra tekintettel illetményként a vezénylést
megelõzõ alapilletményre, illetménykiegészítésre, a jogo-
sultságot megalapozó szolgálati idõ megléte esetén szol-
gálati idõpótlékra, a 65. §, a 66. §, a 70. § és a 71. § szerinti
feltételekkel, továbbá a Hjt. 124. § (5) bekezdése szerinti
esetben a 67. § szerinti kiegészítõ illetményre, valamint
a (2)–(5) bekezdés szerinti feltételekkel illetménypótlékra
jogosult.

(2) Az állomány tagja részére a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
(a továbbiakban: Hjt.vhr.) 1. § 10. pont a)–c), e), g),
k)–m) alpontja szerinti külföldi szolgálata ideje alatt –
a Hjt.-ben és e rendeletben szabályozott feltételeknek való
megfelelés esetén – csak a vezetõi illetménypótlék, az ide-
gennyelv-tudási pótlék, külföldön folytatott tényleges re-
pülõhajózó tevékenység esetén a repülési pótlék, valamint
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a titkosszolgálati pótlék és a 62. § (1) bekezdés c) pontja
alapján miniszteri utasításban meghatározott esetben mun-
kaköri pótlék állapítható meg.

(3) Az állomány tagja részére a Hjt.vhr. 1. § 10. pont d) és
f) alpont szerinti külföldi szolgálata ideje alatt – a Hjt.-ben
és az e rendeletben szabályozott feltételeknek való megfe-
lelés esetén – csak a vezetõi illetménypótlék, az idegen-
nyelv-tudási pótlék, továbbá a különleges igénybevételi
pótlék, a titkosszolgálati pótlék, az akciószolgálati pótlék,
valamint a Hjt.vhr. 1. § 10. pont d) alpontja szerinti külföl-
di szolgálat során

a) a feltételeknek való megfelelés esetében a tûzszerész-
pótlék,

b) folytatott tényleges repülõhajózó tevékenység esetén
a repülési pótlék,

c) repülõmûszaki beosztás ellátására történõ vezénylés
esetén a repülõ és helikopter mûszaki üzembentartó pótlék

állapítható meg.
(4) Az állomány külföldi képzést folytató tagja részére –

a Hjt.-ben és e rendeletben szabályozott feltételeknek való
megfelelés esetén – a külföldi képzés ideje alatt csak a ve-
zetõi illetménypótlék, az idegennyelv-tudási pótlék, vala-
mint külföldön folytatott tényleges repülõhajózó tevé-
kenység esetén a repülési pótlék állapítható meg.

(5) A vezetõi illetménypótlékot az állomány Hjt.vhr.
1. § 10. pont a), d)–f), i), k) és l) alpontja szerint külföldi
szolgálatot teljesítõ tagja részére a külföldre vezénylést
megelõzõ hazai szolgálati beosztás figyelembevételével
kell megállapítani.

46. A rendelkezési állományba tartozók
illetményjogosultsága

80. §

(1) Az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés a)–d), f), h), i),
k)–m), p)–s) pontja szerinti rendelkezési állományban bel-
földön szolgálatot teljesítõ vagy belföldi képzésben részt-
vevõ tagja a (2)–(5) bekezdés szerinti feltételekkel jogo-
sult illetményre.

(2) Az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés a), c) és d) pont-
ja szerinti szervezetnél szolgálatot teljesítõ tagja illet-
ményre az adott szervezetre kiadott honvédségi állomány-
táblában vagy munkaköri jegyzékben meghatározott szol-
gálati beosztás alapján e rendelet szabályai szerint jogo-
sult.

(3) A (4) bekezdés és a Hjt. 123. § (6) bekezdése figye-
lembevételével kell megállapítani az állomány azon tagjá-
nak illetményét, aki a Hjt. 46. § (1) bekezdés b) pontja sze-
rinti szolgálatteljesítést követõen a Hjt. 46. § (1) bekezdés
f) pontja alapján szolgálatteljesítésre valamely honvédel-
mi szervezethez kerül visszavezénylésre.

(4) Az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés f), h), i), k)–m),
p)–s) pontja szerinti tagjának illetményét, amennyiben

belföldre vezényelésére kerül sor, a 78. § figyelembevéte-
lével kell megállapítani.

(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az állomány
Hjt. 46. § (1) bekezdés l) pontja szerinti tagja a rendelkezé-
si állományban töltött idõ alatt felsõfokú iskolai végzett-
ség megléte esetén 20%-os, annak hiányában 10%-os illet-
ménykiegészítésre, továbbá jogosultság megléte esetén
szolgálati idõpótlékra, a 65–72. §-ok szerinti feltételekkel
kiegészítõ illetményre, valamint a megfelelõ feltételek
fennállása esetén a szolgálatteljesítés helyén megállapít-
ható illetménypótlékra jogosult.

81. §

Az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés e) és m) pontja sze-
rinti rendelkezési állományban külföldön szolgálatot telje-
sítõ vagy külföldi képzésben résztvevõ tagjának illetmé-
nyét a 79. § figyelembevételével kell megállapítani, azzal
az eltéréssel, hogy a Hjt. 46. § (1) bekezdés e) pontjába tar-
tozók esetén – a 79. § (3) bekezdése szerinti esetek kivéte-
lével – a beosztástól függõ illetményelemeket az adott kül-
földi beosztásra vonatkozó honvédségi állománytáblában
vagy munkaköri jegyzékben foglaltak alapján kell megha-
tározni.

82. §

Az állomány rendelkezési állományba tartozó, a Hjt.
49. § (2) bekezdése szerinti esetekben feladatellátásra
vagy a Hjt. 46. § (1) bekezdés m) pontja szerint képzésre
vezényelt tagja illetményének a vezénylés ideje alatti fel-
emelésére a Honvédség központi személyügyi szervezeté-
nek vezetõje jogosult.

47. Az illetményre való jogosultság az állomány tagjának
halála esetén

83. §

(1) Az állomány tagja elhalálozása esetén a halál bekö-
vetkezésének napjáig járó idõarányos illetményre és egyéb
illetményjellegû juttatásokra az örökös jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatások kifizetésére a ha-
gyatékátadó végzés jogerõre emelkedését követõen kerül sor.

48. Az illetmény megállapításának eljárási szabályai

84. §

Az illetmény összegének megállapítása során úgy kell
eljárni, hogy elõbb a Hjt. 122. § (1) bekezdése szerinti il-
letményelemeket külön-külön egész forintra kerekítve kell
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kiszámítani, majd azok együttes összegét kell venni. Az il-
letmény kiszámítása során a kerekítés általános matemati-
kai szabályait kell alkalmazni.

49. Az illetménygazdálkodás szabályai

85. §

(1) Az állomány tagja illetményének emelésére felhasz-
nálható keretekkel – a (2) és a (3) bekezdés szerinti felosz-
tásnak megfelelõen – központi szinten és helyi vezetõi ha-
táskörben kell gazdálkodni.

(2) A Honvédség központi pénzügyi és számviteli fel-
adatokat ellátó szervezete által kezelt központi keretet ter-
heli

a) az elsõ vagy a magasabb rendfokozatba történõ kine-
vezés vagy elõléptetés miatti illetményemelkedés,

b) a beosztási illetménynek a magasabb rendfokozathoz
tartozó beosztásba való kinevezés, vagy az annak ellátásá-
val az eredeti beosztás ellátása alóli mentesítés mellett
való megbízás, valamint speciális elõmeneteli rendbe tar-
tozó beosztás esetén a beosztásban elérhetõ legmagasabb
rendfokozatba történõ elõléptetés miatti növekménye,

c) az illetménykiegészítés mértékének növekedésébõl
eredõ illetményemelkedés,

d) a már megállapított szolgálati idõpótlék mértékének
növekedésébõl vagy a szolgálati idõpótlékra való jogo-
sultság megszerzésébõl eredõ illetményemelkedés,

e) az új illetménypótlék bevezetése vagy a már létezõ il-
letménypótlékra való jogosultság megszerzése esetében
járó illetménypótlék, valamint a már folyósított illetmény-
pótlékok jogosultsági mértékében – jogszabály változás
vagy a jogosult személyes körülményeiben történt válto-
zás miatt – bekövetkezõ emelkedésbõl eredõ pótléknövek-
mény,

f) a megállapított kiegészítõ illetmények összege,
g) az illetményelemek megállapítása szempontjából

irányadó illetményalap felemelésébõl származó minden il-
letménynövekmény,

h) a beosztási illetmény eltérítése miatt az illetményki-
egészítés, a vezetõi illetménypótlék, a szövetségesi együtt-
mûködési pótlék és a titkosszolgálati pótlék összegében
keletkezõ illetménynövekmény,

i) az oktatói pótlék folyósítása esetén annak összegébõl
a pótlék e rendelet szerinti mértékének alsó határáig terje-
dõ hányad, és

j) a munkaköri pótlék 62. § (7) bekezdése szerint megál-
lapított összege.

(3) Az állományilletékes parancsnok részére – a Hon-
védség központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó
szervezete által – rendelkezésre bocsátott helyi keretet ter-
heli

a) a beosztási illetmény eltérítése miatt a beosztási illet-
mény összegében keletkezõ illetménynövekmény,

b) amennyiben az oktatói pótlék a pótlék e rendelet sze-
rinti mértékének alsó határánál magasabb összegben kerül
megállapításra, a pótlék összegének az alsó határ feletti ré-
sze, és

c) a (2) bekezdés j) pontja szerinti eset kivételével
a munkaköri pótlék 62. § szerint megállapított összege.

(4) A (3) bekezdés szerinti helyi keret felhasználásáról
részletes nyilvántartást kell vezetni.

50. A szabadság pénzbeli megváltása

86. §

(1) A szabadság Hjt. 113. § (2) bekezdése szerinti pénz-
beli megváltása címén a ki nem vett szabadság idõtartamá-
val arányos összegû távolléti díj jár.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabadság egy napjára esõ
távolléti díjat úgy kell meghatározni, hogy a szolgálati vi-
szony megszûnésének idõpontja szerinti teljes hónapra
számított távolléti díjat osztani kell 21 nappal.

II. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY TAGJÁNAK ILLETMÉNYJELLEGÛ

JUTTATÁSAI

51. A megbízási díj

87. §

(1) Az állomány Hjt. 55. § (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti feladattal az eredeti beosztása ellátása alól mente-
sítve megbízott tagjának illetményét a megbízás idõtarta-
mára az új beosztásba kinevezettekre, áthelyezettekre vo-
natkozó szabályok szerint kell megállapítani.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján az állomány tagja részére
megállapított illetmény kevesebb, mint a megbízás elõtti
utolsó illetménye, a különbözetet a megbízás idõtartamára
a Hjt. 55. § (4) bekezdése alapján, megbízás miatti kiegé-
szítõ illetmény címén kell részére folyósítani.

(3) A (2) bekezdés szerinti kiegészítõ illetményt a meg-
bízással ellátott beosztáshoz kötõdõ illetményelemek mér-
tékében bekövetkezõ változás esetén felül kell vizsgálni,
és összegét azok figyelembevételével a változás idõpont-
jától ismételten meg kell állapítani. Amennyiben a megbí-
zással ellátott beosztáshoz kötõdõ illetményelemek nö-
vekményének együttes összege eléri vagy meghaladja
a (2) bekezdés szerinti kiegészítõ illetmény összegét,
ez utóbbi juttatás folyósítását meg kell szüntetni.

(4) Az állomány azon tagja megbízási díját, akit a saját
beosztása ellátása mellett bíznak meg a Hjt. 55. § (1) be-
kezdés szerinti feladat végzésével, a szervezetszerû, nem
függetlenített helyettest is ideértve, a Hjt. 55. § (4) bekez-
désében meghatározott összeghatárok között – a megbí-
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zással járó többletfeladatok, valamint a 88–90. §-ban fog-
laltak figyelembevételével – az állományilletékes parancs-
nok állapítja meg.

88. §

(1) A megbízási díj legmagasabb megállapítható havi
mértékét az eredeti beosztás ellátása mellett a helyettesítés
keretében ellátott katonai szolgálati jogviszonyba tartozó
beosztás, kormányzati szolgálati vagy közalkalmazotti
jogviszonyba tartozó munkakör függvényében a 7. mel-
léklet tartalmazza.

(2) A helyettesített szolgálati beosztáshoz vagy munka-
körhöz tartozó feladatok megbízással történõ ellátása ese-
tén megbízási díj csak egy fõ részére fizethetõ.

(3) A helyettesítésért egy személy részére járó megbízá-
si díj együttes mértéke több személy egyidejû helyettesíté-
se esetén sem haladhatja meg az illetményalap 100%-át.

89. §

Az állomány tagja részére a szolgálati beosztásához
nem tartozó feladat ellátásáért megállapítható megbízási
díj mértéke az illetményalap 25–40%-áig terjedhet. Ha
egyazon feladat ellátásával egy idõben több személyt bíz-
nak meg, a részükre kifizetett megbízási díjak együttes
mértéke az illetményalap 100%-áig terjedhet. Az egyazon
személy több, szolgálati beosztásához nem tartozó feladat-
tal való egyidejû megbízása esetén megállapított megbízá-
si díjak együttes mértéke nem haladhatja meg az illet-
ményalap 100%-át.

90. §

(1) Ha az állomány tagja egyidõben a 88. § és a 89. §
szerinti többféle típusú megbízást teljesít, a részére folyó-
sított megbízási díjak együttes mértéke nem haladhatja
meg az illetményalap 100%-át.

(2) A megbízási díj a megbízás idõtartamára, de legfel-
jebb a tárgyév végéig állapítható meg.

(3) Nem adható megbízás az állomány azon tagja részé-
re, akit a megbízással összefüggõ feladat teljesítéséért
megbízási díj illetne meg, azonban a megbízás pénzbeli el-
lentételezéséhez szükséges fedezet a honvédelmi szerve-
zet meglévõ megbízási díjkerete terhére nem biztosított.
A honvédelmi szervezet részére a tárgyévre vonatkozó
megbízások elrendeléséhez szükséges megbízási díjkere-
tet a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladato-
kat ellátó szervezete biztosítja, amelynek felhasználásáról
a honvédelmi szervezetnél részletes nyilvántartást kell ve-
zetni.

52. A túlszolgálat díjazása

91. §

(1) A honvédelmi szervezet állományilletékes parancs-
noka és helyettese, továbbá az I/VII. vagy annál magasabb
besorolási kategóriába tartozó vezetõi beosztást betöltõk
túlszolgálatáért sem szabadidõ, sem díjazás nem állapítha-
tó meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állomány kivételével az ál-
lomány vezetõi beosztást betöltõ tagja túlszolgálatáért
a Hjt. 104. § (1)–(5) bekezdése szerint állapítható meg sza-
badidõ vagy díjazás.

(3) A túlszolgálat ellentételezésekor az idõarányos tá-
volléti díj összegének megállapításánál a túlszolgálat telje-
sítése szerinti naptári hónap teljes idõtartamára számított
havi távolléti díj összegét osztani kell 174-gyel, és az így
megkapott egy órai távolléti díjat meg kell szorozni a telje-
sített túlszolgálat óraszámával.

92. §

(1) Nem rendelhetõ el a túlszolgálat az állomány azon
tagja részére, akit a teljesítendõ túlszolgálatért távolléti díj
illetne meg, azonban a túlszolgálat pénzbeli ellentételezé-
séhez szükséges fedezet a honvédelmi szervezet meglévõ
túlszolgálati díjkerete terhére nem biztosított.

(2) A honvédelmi szervezet részére rendelkezésre álló
túlszolgálati díjkeretet a Honvédség központi pénzügyi és
számviteli feladatokat ellátó szervezete biztosítja, amely-
nek felhasználásáról a honvédelmi szervezetnél részletes
nyilvántartást kell vezetni.

(3) A Hjt. 104. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban
a túlszolgálatot teljesítõ személy nevét, rendfokozatát,
személyügyi törzsszámát, az általa teljesített túlszolgálat
idõpontját és óraszámát, az ellentételezés formáját, mérté-
két és kiadásának vagy kifizetésének idõpontját is fel kell
tüntetni. A nyilvántartást az állomány tagja munkaköri le-
írásában rögzített szolgálati rend alapján irányadó szolgá-
latteljesítési idõ és a szolgálatteljesítési helyre való beér-
kezés és az onnan történõ eltávozás idõpontjáról egyénen-
ként vezetett napi munkaidõ-nyilvántartásban foglaltak
alapján kell vezetni.

53. A repülõhajózók és ejtõernyõsök egyszeri juttatása

93. §

(1) A Hjt. 134. § (1) bekezdése szerinti repülõhajózók és
ejtõernyõsök egyszeri pénzjuttatásának (a továbbiakban:
egyszeri pénzjuttatás) évenkénti alapösszegét a kifizetés
idõpontjában érvényes illetményalap százalékában meg-
határozva a 8. melléklet alapján kell megállapítani.
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(2) A repülõhajózó és ejtõernyõs állomány részére a re-
pülõhajózó, vagy ejtõernyõs beosztásban eltöltött évek
után az (1) bekezdés szerinti alapösszeget ki kell egészíte-
ni a kiképzettségi szint, illetve az elért osztályos fokozat
alapján

a) évente az alapösszeg 10%-ával
aa) a hadrafoghatósági kategóriák bevezetését megelõ-

zõen aranykoszorús elsõ osztályú fokozattal repült, illetve
ab) az aranykoszorús elsõ osztályú fokozattal ugrott

évek után,
b) évente az alapösszeg 7%-ával
ba) a korlátozás nélkül hadrafogható minõsítéssel,

a hadrafoghatósági kategóriák bevezetését megelõzõen
elsõ osztályú fokozattal repült, illetve

bb) az elsõ osztályú fokozattal ugrott évek után,
c) évente az alapösszeg 5%-ával
ca) a korlátozottan hadrafogható minõsítéssel, a hadra-

foghatósági kategóriák bevezetését megelõzõen másod-
osztályú fokozattal repült, illetve

cb) a másodosztályú fokozattal ugrott évek után,
d) évente az alapösszeg 3%-ával
da) a kiképzés alatt álló minõsítéssel, a hadrafoghatósá-

gi kategóriák bevezetését megelõzõen harmadosztályú fo-
kozattal repült, illetve

db) a harmadosztályú fokozattal ugrott évek után.
(3) Az egyszeri pénzjuttatás összegének kiszámításakor

az alapösszegnek a (2) bekezdés szempontjából figyelem-
be veendõ idõarányos részét növelni kell az osztályos fo-
kozatok alapján felszámítható kiegészítés százalékával.

(4) Az alapösszeget és a kiegészítést teljes hónapokra
kell számítani úgy, hogy töredék hónap esetén a 15 napot
meghaladó idõszakot teljes hónapként kell figyelembe
venni, a 15 napot meg nem haladót pedig figyelmen kívül
kell hagyni.

94. §

(1) Az egyszeri pénzjuttatás összegének kiszámításánál
az állománytábla vagy munkaköri jegyzék szerinti repülõ-
hajózó vagy ejtõernyõs beosztásban, valamint a honvéd
tisztjelöltként, 2011. január 1-jét megelõzõen ösztöndíjas
hallgatóként repülõhajózó kiképzéssel vagy ejtõernyõzés-
sel eltöltött idõt kell alapul venni.

(2) Ha a repülõhajózó vagy ejtõernyõs beosztásban el-
töltött idõ nem folyamatos, a 30 napnál hosszabb megsza-
kítás idõtartamát figyelmen kívül kell hagyni.

(3) Az egyszeri pénzjuttatásra alapot adó idõ kiszámítá-
sánál a hat hónapnál rövidebb képzési idõ esetén a képzés
teljes idõtartamát, hat hónap és egy év képzési idõ között
hat hónapot, egy évet meghaladó képzési idõ esetén pedig
évenként hat hónapot kell beszámítani, ha a honvéd tisztje-
lölt, 2011. január 1-jét megelõzõen hallgató a tervezett re-
pülési vagy ugrási feladatokat végrehajtotta.

(4) A fegyelmi okból történt letiltás, a beosztásból való
felfüggesztés idejét – ha azok az egy hónapot meghaladják

– a repülõhajózó vagy ejtõernyõs beosztásban eltöltött idõ
megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

95. §

Az egyszeri pénzjuttatás összegének kiszámításánál
a hajózó- vagy ejtõernyõs napló adatait kell alapul venni.
A kifizetett egyszeri pénzjuttatás összegét, a kifizetés idõ-
pontját, valamint az elszámolt idõszakot a hajózó- vagy ej-
tõernyõs naplóba be kell jegyezni.

96. §

Az egyszeri pénzjuttatás kifizetését az állományilleté-
kes parancsnok írásba foglalt munkáltatói döntésben enge-
délyezi.

54. A toborzópénz

97. §

(1) A Hjt. 72. § (2) bekezdése alapján visszafizetendõ,
a le nem szolgált idõre esõ összeg megállapítását a szolgá-
lati viszony megszûnésének napja szerinti naptári hónapra
számított távolléti díj alapján kell végrehajtani, azzal,
hogy a visszafizetendõ összeg a korábban kifizetésre ke-
rült toborzópénz összegét nem haladhatja meg.

(2) A ténylegesen leszolgált idõtartam kiszámításakor
minden megkezdett hónap teljes leszolgált hónapnak számít.

55. A szerzõdés-hosszabbítási díj

98. §

(1) A szerzõdéses katonát a szerzõdés-hosszabbítás alá-
írását megelõzõen írásban tájékoztatni kell a Hjt.
73. § (1) bekezdése szerinti szerzõdés-hosszabbítási díj
kérelmezésének lehetõségérõl.

(2) A szerzõdés-hosszabbítási díjat a letöltött szolgálati
idõ utolsó napja szerinti naptári hónapra számított távolléti
díj alapján, a letöltött szolgálati idõ utolsó napja szerinti
naptári hónapot követõ hónapra járó illetménnyel együtt
kell kifizetni.

56. A leszerelési segély

99. §

(1) A kifizetésre kerülõ leszerelési segély összegének
megállapításakor a kifizetés idõpontja szerinti naptári hó-
napra számított távolléti díjat kell alapul venni.
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(2) A leszerelési segély Hjt. 74. § (3) bekezdése szerinti
mértékének meghatározásánál a jogosultsági hónapok szá-
mát kell figyelembe venni.

(3) Ha a szerzõdéses katona szolgálati viszonya a szer-
zõdésben vállalt idõ elõtt szûnik meg, a leszerelési segély
idõarányos számításakor az utolsó nem teljesen letöltött
hónapot teljes hónapként kell figyelembe venni.

57. A jubileumi jutalom

100. §

(1) A jubileumi jutalmat a Hjt. 131. §-a alapján csök-
kentett távolléti díjban részesülõnek a Hjt. 131. § (4) be-
kezdése szerinti esetben a csökkentés figyelmen kívül ha-
gyásával kell megállapítani.

(2) A hivatásos állomány azon tagja esetében, akinek
a Hjt. hatálybalépése elõtti jogszabályok szerint a szolgá-
lati idejét vagy annak egy részét szorzószámok alkalmazá-
sával számították, a jubileumi jutalom azon a napon esedé-
kes, amelyik napon a jubileumi jutalomra való jogosult-
sághoz szükséges szolgálati idõt a szorzószámok alkalma-
zásával történõ számítással együtt eléri.

101. §

(1) A jubileumi jutalom utólagos kifizetése esetén an-
nak összegét a jogosultságra alapot adó idõtartam letelte-
kor érvényes távolléti díj alapján kell megállapítani.

(2) A jubileumi jutalom (1) bekezdés szerinti utólagos
kifizetése során a Hjt. 129. § (4) bekezdése figyelembevé-
telével kell eljárni.

III. FEJEZET
AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS KATONA
ILLETMÉNYE ÉS ILLETMÉNYJELLEGÛ

JUTTATÁSAI

102. §

(1) Az önkéntes mûveleti tartalékos rendelkezésre ál-
lási díját, valamint az önkéntes védelmi tartalékos szer-
zõdéskötési díját az állományilletékes parancsnok álla-
pítja meg.

(2) A rendelkezésre állási díjat leszolgált évenként utó-
lag, legkésõbb a teljesített évet követõ második hónap
utolsó napjáig kell kifizetni.

(3) A szerzõdéskötési díjat próbaidõ kikötése esetén
a próbaidõ leteltét követõ 30 napon belül, egyéb esetekben
legkésõbb a szerzõdés aláírását követõ 30 napon belül kell
kifizetni. A kifizetett szerzõdéskötési díj nem követelhetõ
vissza.

IV. FEJEZET
A HONVÉD TISZTJELÖLT ÖSZTÖNDÍJA

103. §

Az egyes tanulmányi szemeszterekre megállapított
alapösztöndíj-kiegészítés a következõ tanulmányi sze-
meszter elsõ napját megelõzõ napig, a VIII. szemeszter
esetén pedig a honvéd tisztjelölti jogviszony megszûnése
napjáig jár.

104. §

(1) A Hjt. 8. melléklet I. A honvéd tisztjelölt ösztöndíja
cím IV. pontja szerinti repülési pótlék a tanulmányi kötele-
zettségként elõírt igénybevétel 100%-os teljesítése esetén
jár. A repülési pótlékot az adott tanévre elõírt repülési fel-
adatok 100%-os teljesítését követõ hónapra járó ösztöndíj-
jal együtt, de legkésõbb a tanulmányi év utolsó napját kö-
vetõ 10. napig kell a jogosult részére folyósítani. A tanul-
mányi kötelezettségként elõírt repülési feladatok teljesíté-
sérõl az állományilletékes parancsnok által kijelölt sze-
mély részletes nyilvántartást vezet. A repülési pótlék mér-
téke az illetményalap százalékában meghatározva

a) az I–II. szemeszterben 25%,
b) a III–IV. szemeszterben 50%,
c) az V–VI. szemeszterben 75%,
d) a VII–VIII. szemeszterben 100%.
(2) A Hjt. 8. melléklet I. A honvéd tisztjelölt ösztöndíja

cím IV. pontja szerinti ejtõernyõs ugrási pótlék csak a ta-
nulmányi kötelezettségként elõírt és teljesített igénybevé-
tel után jár, azonban a pótlék mértékének megállapítása
során a teljesített ugrások számába a Honvédségnél, tanul-
mányi kötelezettségként végrehajtott ugrásokon kívül
a polgári ejtõernyõs kiképzés vagy ejtõernyõs sporttevé-
kenység, így különösen az edzés, verseny során végrehaj-
tott nyilvántartott ugrások számát is be kell számítani.
A tanulmányi kötelezettségként elõírt és végrehajtott ejtõ-
ernyõs ugrásokról, valamint az ejtõernyõs ugrási pótlék
mértékének megállapítása során a teljesített ugrások szá-
mába beszámító egyéb igazolt ugrásokról az állományille-
tékes parancsnok által kijelölt személy részletes nyilván-
tartást vezet. Az ejtõernyõs ugrási pótlék mértéke
ugrásonként

a) az 1–35. ugrás között az illetményalap 2%-a,
b) a 36–75. ugrás között az illetményalap 3,5%-a,
c) a 76. ugrástól az illetményalap 5%-a.
(3) Az állományilletékes parancsnok által kijelölt sze-

mély a katasztrófavédelemmel összefüggõ feladatok vég-
rehajtásában történõ közremûködés alapján a honvéd tiszt-
jelölt részére meghatározott feladatok végrehajtásáról
részletes nyilvántartást vezet. A Hjt. 8. melléklet I. A hon-
véd tisztjelölt ösztöndíja cím IV. pontja szerinti katasztró-
favédelmi pótlékra a honvéd tisztjelölt naponta jogosult,
amely a katasztrófavédelmi feladat lezárultát követõen ke-
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rül elszámolásra. Az elszámolás során minden megkezdett
naptári nap teljes napnak minõsül.

105. §

A honvéd tisztjelölt ösztöndíját, az egyes pótlékokra
való jogosultságát és mértékét – az NKE igazolása, vala-
mint a vonatkozó nyilvántartás alapján – az állományille-
tékes parancsnok határozza meg.

V. FEJEZET
A HONVÉD ALTISZT-JELÖLT ÖSZTÖNDÍJA

106. §

Az egyes tanulmányi félévekre megállapított alapösz-
töndíj-kiegészítés a következõ tanulmányi félév elsõ nap-
ját megelõzõ napig, a 14/2. félév esetén pedig a honvéd al-
tiszt-jelölti jogviszony megszûnése napjáig jár.

107. §

Az állományilletékes parancsnok által kijelölt személy
a katasztrófavédelemmel összefüggõ feladatok végrehaj-
tásában történõ közremûködés alapján a honvéd altiszt-je-
lölt részére meghatározott feladatok végrehajtásáról rész-
letes nyilvántartást vezet. A Hjt. 8. melléklet II. A honvéd
altiszt-jelölt ösztöndíja cím IV. pontja szerinti katasztrófa-
védelmi pótlékra a honvéd altiszt-jelölt naponta jogosult,
amely a katasztrófavédelmi feladat lezárultát követõen ke-
rül elszámolásra. Az elszámolás során minden megkezdett
naptári nap teljes napnak minõsül.

108. §

A honvéd altiszt-jelölt ösztöndíját, valamint a vonatko-
zó nyilvántartás alapján a pótlékra való jogosultságát
az állományilletékes parancsnok határozza meg.

VI. FEJEZET
AZ ÁLLOMÁNY TAGJA, AZ ÖNKÉNTES
TARTALÉKOS KATONÁK, A HONVÉD

TISZTJELÖLTEK
ÉS ALTISZTJELÖLTEK, VALAMINT

A KÖZALKALMAZOTTAK JUTALMAZÁSA

58. A pénzjutalmazás általános alapelvei

109. §

(1) Azon honvéd, vagy azon honvédelmi ágazatban fog-
lalkoztatott közalkalmazott (a továbbiakban: közalkalma-

zott) részére, aki a szolgálati beosztásából, munkakörébõl
származó feladatait huzamos idõn keresztül kiemelkedõen
hajtja végre, érdemei elismerésének egyik formájaként ju-
talom adományozható.

(2) A jutalmazásnál a következõ szempontokat kell fi-
gyelembe venni:

a) a jutalmazás álljon arányban a végzett munka színvona-
lával, eredményességével és a megjutalmazott érdemeivel,

b) a jutalmazásnál a fokozatosság elvét követve arra kell
törekedni, hogy a magasabb szintû jutalmat lehetõleg elõz-
ze meg alacsonyabb szintû elismerés,

c) a jutalom összege igazodjon az elismerés szintjéhez,
d) az esetenként adott jutalom összege
da) az állomány tagja és az önkéntes tartalékos katona

esetében nem haladhatja meg az elismerésben részesülõ
kéthavi bruttó távolléti díját,

db) honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt esetén
az alapösztöndíj és alapösztöndíj-kiegészítés együttes
összegének kéthavi mértékét,

dc) közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében a havi
illetmény kétszeresét,

e) az egy személy részére adott jutalmak éves együttes
összege nem lehet több

ea) az állomány tagja és az önkéntes tartalékos katona
esetében a hathavi távolléti díj összegénél,

eb) honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt esetén
az alapösztöndíj és alapösztöndíj-kiegészítés együttes
összegének hathavi mértékénél,

ec) közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerinti mértéknél,

f) ugyanazon teljesítményért, érdemért csak egy jutalom
adható, és az egy idõben több címen is kiérdemelt elisme-
rést elsõdlegesen az adományozott jutalom mértékében
kell kifejezésre juttatni,

g) fegyvernemi és szolgálati nap alkalmával pénzjuta-
lom nem adományozható, az érintett érdemeit kizárólag
egyéb formában lehet elismerni,

h) a jutalmazásra jogosult vezetõ önmagát jutalomban
nem részesítheti.

110. §

(1) A Honvédség jutalmazási rendszerébe az általános
parancsnoki, a magasabb parancsnoki és a meghatározott
célú jutalmazások tartoznak.

(2) Amennyiben a magasabb parancsnoki vagy a meg-
határozott célú jutalmat a HM állami vezetõje, valamint
a HVKF és helyettese más vezetõ szolgálati vagy hivatali
alárendeltségébe tartozó személynek adja, a megjutalma-
zott állományilletékes parancsnokának véleményét elõze-
tesen ki kell kérni.
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(3) A honvéd és a közalkalmazott külsõ szervektõl csak
az állományilletékes parancsnok egyetértésével fogadhat
el jutalmat.

(4) Ahol e rendelet állományilletékes parancsnokot em-
lít, azon közalkalmazott esetén a munkáltatói jogkört gya-
korlót kell érteni.

59. Az általános parancsnoki jutalom

111. §

(1) Az általános parancsnoki jutalom az átlagon felüli
teljesítménynek az állományilletékes parancsnok által tör-
ténõ elismerésére szolgál.

(2) Általános parancsnoki jutalomban
a) a HM közigazgatási államtitkára a HM hivatali szer-

vezete állományába tartozókat,
b) a HVKF a Honvéd Vezérkar állományába tartozókat,
c) az önálló állománytáblával vagy munkaköri jegyzék-

kel rendelkezõ honvédelmi szervezet vezetõje az illet-
mény-megállapítási jogkörébe tartozókat
részesítheti.

(3) Az általános parancsnoki jutalom a honvédelmi
szervezetnél évente képzett általános parancsnoki jutalma-
zási keret terhére biztosítható.

60. A magasabb parancsnoki jutalom

112. §

(1) A magasabb parancsnoki jutalom a kiemelkedõ tel-
jesítmények magasabb szintû vezetõ általi elismerésére
szolgál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jutalmazási lehetõséggel
rendelkezõ vezetõk körét és a magasabb parancsnoki jutal-
mazásra fordítható keretét a miniszter évente határozza
meg.

61. A meghatározott célú jutalom

113. §

(1) Meghat
ározott célú jutalmazással történhet az egyes központi-

lag meghatározott feladatok kiemelkedõ végrehajtásának
magas szintû elismerése.

(2) Az (1) bekezdésen túl meghatározott célú jutalom
adható azon a Honvédség személyi állományába nem tar-
tozó személy részére is, aki a honvédelmi érdekû feladatok
végrehajtásában eredményesen tevékenykedik.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti jutalmazási lehetõ-
séggel rendelkezõ vezetõk körét és a meghatározott célú

jutalmazásra fordítható keretét a miniszter évente határoz-
za meg.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

114. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 21–23. §, a 25–27. §, a 91. § és a 92. § 2014. január
1-jén lép hatályba.

115. §

(1) E rendeletet a hatálybalépésekor már fennálló hiva-
tásos vagy szerzõdéses szolgálati, önkéntes tartalékos
szolgálati, honvéd tisztjelölti vagy altiszt-jelölti szolgálati
viszonyra, valamint az e szolgálati viszonyok keretében
szolgálatot teljesítõ honvédre, annak juttatásaira, továbbá
a hatálybalépéskor már jogviszonyban álló közalkalma-
zott jutalmazására is alkalmazni kell.

(2) A Hjt. 245. § (5) bekezdésére figyelemmel a 2013.
július 1. és 2013. december 31. közötti idõszakban az állo-
mány tagja szolgálatteljesítési idejének megállapítására és
ellentételezésére a katonák illetményérõl és illetményjel-
legû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazá-
sáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet 2013. június 30-án
hatályos 25–30. § és a 64–69. §-t kell alkalmazni.

116. §

Hatályát veszti
a) a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásai-

ról, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet,

b) a repülõhajózók és ejtõernyõsök egyszeri juttatásáról
szóló 4/2002. (I. 25.) HM rendelet,

c) a szerzõdéses katonák továbbszolgálói jutalma, lesze-
relési segélye, illetõleg toborzópénze megállapításának és
kifizetésének rendjérõl szóló 5/2002. (I. 25.) HM rendelet,

d) a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatása-
iról, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról szóló 22/2004.
(VIII. 21.) HM rendelet,

e) a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásai-
ról, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet, valamint egyes kapcsolódó
HM rendeletek módosításáról szóló 15/2008. (VI. 20.) HM
rendelet.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 21/2013. (IX. 17.) HM rendelethez

A repülési pótlék havi mértéke az illetményalap százalékában meghatározva

A B C D E

1

Fedélzeti beosztás

Hadrafogható állomány

2
I.

korlátozás nélkül
hadrafogható állomány
(COMBAT READY)

II.
korlátozottan
hadrafogható

állomány
(LIMITED COMBAT

READY)

III.
kiképzés alatti

állomány
(UNDER TRAINING)

3

4
Hangsebesség
feletti

Harcászati repülõgép-vezetõ 300 240 168

5

Hangsebesség
alatti

Gépparancsnok 275 220 154

6
Gépparancsnok helyettes (másodpilóta, operátor)
és fedélzeti megfigyelõ

250 200 140

7
A repülõeszköz üzemeltetésében résztvevõ további
gépszemélyzet

200 160 112

2. melléklet a 21/2013. (IX. 17.) HM rendelethez

A repülõgép berepülési pótlék mértéke gépenként az illetményalap százalékában meghatározva

A B C

1 Kategória Megnevezés
A repülõgép berepülési pótlék mértéke berepült

eszközönként
(illetményalap %-a)

2 1. Gépparancsnok 31

3 2. Gépparancsnok helyettes (másodpilóta, operátor) és fedélzeti megfigyelõ 27

4 3. A repülõeszközt üzemeltetõ gépszemélyzet további tagja 23

3. melléklet a 21/2013. (IX. 17.) HM rendelethez

Az ejtõernyõs ugrási pótlék mértékét növelõ tényezõk és a növelés mértéke

A B C D

1

Az ugrás bonyolultsága

Az ugrás körülményei

2
nappal egyszerû

terepen

nappal bonyolult
vagy éjjel

egyszerû terepen

éjjel bonyolult
terepen

3
A 11. § (3) bekezdése alapján, a 11. § (2) bekezdése

szerinti alapösszegen felül, annak %-ában ugrásonként
járó többletpótlék mértéke

4
Rendszeresített katonai felszerelés (a továbbiakban: felszerelés) nélkül, ejtõernyõs
vagy repülõhajózó öltözetben végrehajtott ugrásokért

– 25 50

5
Felszereléssel, vagy felszerelés nélkül fegyverrel, vagy felszereléssel és fegyverrel,
vagy nagy magasságból felszerelés nélkül végrehajtott ugrásokért

25 50 75

6
Nagy magasságból felszereléssel, vagy nagy magasságból felszerelés nélkül
fegyverrel végrehajtott ugrásokért

50 75 100
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4. melléklet a 21/2013. (IX. 17.) HM rendelethez

A repülõmûszakiak és az ejtõernyõsök osztályba-sorolási pótlékának havi mértéke az illetményalap
százalékában meghatározva

A B C D E

1
Kategória Megnevezés

1. 2. 3.

2 osztályba sorolás esetén (havi %)

3 1.

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító
megfigyelõ, célmegjelölést végrehajtó, meteorológus, repülõmûszaki
tisztnek, radarszázad, gerinc radar mérõpont radarállomás parancsnoknak,
mérnöknek, üzemeltetõ mérnöknek

12,6 9,5 7,1

4 2.

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító
megfigyelõ, célmegjelölést végrehajtó, meteorológiai asszisztens,
meteorológiai észlelõ, repülõmûszaki altisztnek és legénységi állományúnak,
légvédelmi rakéta ezred radaralegységei, radarszázadok, vezetési pontok
radar szakbeosztású személyeinek, javítószázad lokátor javítóraj, radar
szakbeosztású személyeinek, leszállító radarállomás, közel körzeti és
navigációs rendszer radar szakbeosztású személyeinek

10,8 8,1 6,3

5 3. Az ejtõernyõs tisztnek 12,6 9,5 7,1

6 4. Az ejtõernyõs altisztnek és legénységi állományúnak 10,8 8,1 6,3

5. melléklet a 21/2013. (IX. 17.) HM rendelethez

Az oktatói pótlék havi mértéke az illetményalap százalékában meghatározva

A B

1 Oktatói fokozat/beosztás
A pótlék mértékének alsó

és felsõ határa (illetményalap %-a)

2
Fõiskolai tanársegéd, egyetemi tanársegéd, fõiskolai adjunktus és egyéb [mérnöktanár, fõiskolai
mûszaki (gazdasági) oktató, mûszaki egyetemi (gazdasági) oktató, nyelvtanár, testnevelõtanár,
kollégiumi nevelõtanár] oktatói (szakoktatói) beosztásban szolgálatot teljesítõ

26–52

3 Egyetemi adjunktus, fõiskolai docens 26–78

4 Tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi adjunktus és fõiskolai docens 39–78

5 Fõiskolai tanár és egyetemi docens 78–156

6 Egyetemi tanár 156–260
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6. melléklet a 21/2013. (IX. 17.) HM rendelethez

A repülõmûszakiak és az ejtõernyõsök részére az osztályba-sorolási pótlék csökkenésének kompenzálásaként
folyósítandó kiegészítõ illetmény havi mértéke az illetményalap százalékában meghatározva

A B C D E

1 Kategória
Megnevezés

1. 2. 3.

2 Osztályba sorolás esetén (havi %)

3 1.

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító
megfigyelõ, célmegjelölést végrehajtó, meteorológus, repülõmûszaki
tisztnek, radarszázad, gerinc radar mérõpont radarállomás parancsnoknak,
mérnöknek, üzemeltetõ mérnöknek

11,4 8,5 6,4

4 2.

A légiforgalmi irányító és tájékoztató szolgálatot ellátó, vadászirányító
megfigyelõ, célmegjelölést végrehajtó, meteorológiai asszisztens,
meteorológiai észlelõ, repülõmûszaki altisztnek és legénységi állományúnak,
légvédelmi rakéta ezred radaralegységei, radarszázadok, vezetési pontok
radar szakbeosztású személyeinek, javítószázad lokátor javítóraj, radar
szakbeosztású személyeinek, leszállító radarállomás, közel körzeti és
navigációs rendszer radar szakbeosztású személyeinek

7,2 5,4 4,2

5 3. Az ejtõernyõs tisztnek 11,4 8,5 6,4

6 4. Az ejtõernyõs altisztnek és legénységi állományúnak 7,2 5,4 4,2

7. melléklet a 21/2013. (IX. 17.) HM rendelethez

A megbízási díj megállapítható legmagasabb havi mértéke helyettesítés esetén

I. Katonai szolgálati jogviszonyba tartozó beosztást ellátó személy helyettesítése esetén

A B C

1 Fsz.
A helyettesítéssel ellátott katonai szolgálati jogviszonyba tartozó beosztás

besorolási osztálya/kategóriája
A megállapítható legmagasabb
mérték az illetményalap %-ában

2 1. II. besorolási osztály/I–IV. besorolási kategória 25%

3 2.
I. besorolási osztály/I–III. besorolási kategória,
II. besorolási osztály/V–VII. besorolási kategória

30%

4 3. II. besorolási osztály/VIII–X. besorolási kategória 40%

5 4. I. besorolási osztály/IV–V. besorolási kategória 50%

6 5. I. besorolási osztály/VI–VII. besorolási kategória 75%

7 6. I. besorolási osztály/VIII–X. besorolási kategória 100%

II. Kormányzati szolgálati jogviszonyba tartozó munkakört ellátó személy helyettesítése esetén

A B C

1 Fsz.
A helyettesítéssel ellátott kormányzati szolgálati jogviszonyba tartozó munkakör

besorolási osztálya/közszolgálati tisztviselõi csoport/vezetõi munkakör megnevezése
A megállapítható legmagasabb
mérték az illetményalap %-ában

2 1. kormányzati ügykezelõ 25%

3 2. II. besorolási osztály 30%

4 3. I. besorolási osztály 40%

5 4. osztályvezetõ 50%

6 5. fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes 75%
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III. Közalkalmazotti jogviszonyba tartozó munkakört ellátó személy helyettesítése esetén

A B C

1 Fsz.
A helyettesítéssel ellátott közalkalmazotti munkakör

fizetési osztálya/oktatói fokozat/(vezetõi) munkakör megnevezése
A megállapítható legmagasabb
mérték az illetményalap %-ában

2 1. „A”–,,B” fizetési osztály 25%

3 2. „C”–„D” fizetési osztály 30%

4 3. „E”–,,G” fizetési osztály, tudományos segédmunkatárs 40%

5 4.
,,H”–,,J” fizetési osztály, fizetési osztálytól függetlenül a vezetõ, egyetemi docens,
tudományos fõmunkatárs fõiskolai tanár, docens, adjunktus, tanársegéd, tudományos
munkatárs

50%

6 5.
fizetési osztálytól függetlenül a magasabb vezetõ, egyetemi tanár, kutatóprofesszor,
tudományos tanácsadó

75%

8. melléklet a 21/2013. (IX. 17.) HM rendelethez

A repülõhajózók és ejtõernyõsök egyszeri pénzjuttatásának évenkénti alapösszege a kifizetés idõpontjában
érvényes illetményalap százalékában meghatározva

A B C

1 Fsz. Megnevezés
Egyszeri pénzjuttatás éves

alapösszege az illetményalap
%-ában

2 1. A légijármûvet üzemeltetõ gépszemélyzet parancsnoki beosztás betöltésének idejére 68

3 2.
A légijármû parancsnokhelyettesi (másodpilóta, operátor) és a fedélzeti megfigyelõi
beosztás betöltésének idejére

58

4 3.
A légijármûvet üzemeltetõ beosztott gépszemélyzet tagjának minõsülõ beosztás, valamint
az ejtõernyõs beosztás betöltésének idejére

50

5 4.
A honvéd tisztjelölti (korábban katonai felsõoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatói)
tanulmányok repülõhajózó kiképzéssel, ejtõernyõzéssel töltött idõtartamára

50

6 5.
A légijármû üzemeltetésével nem kapcsolatos, egyéb a fedélzeten elhelyezett berendezések
kezelését ellátó beosztás betöltésének idejére

25
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ALAPÍTÓ OKIRATOK

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
alapító okirata

(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, a
honvédelmi 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 jogrend-
ben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdésé-
ben foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a
következõk szerint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter irányítása alatt álló központi
hivatal alapításának dátuma: 2005. április 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1994. november 1.

2. A költségvetési szerv
Megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hi-

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

of Authorities.
Névmódosulás: Honvédelmi Minisztérium (a továb-

biakban: HM) 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, köz-
ponti hivatal.

a) Logisztikai és pénzügyi gazdálkodási feladatait a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kijelölt önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve látja el;

b) Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési fel-
adatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, egyes gaz-
dálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve végzi.

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. Állománya a honvédel-
mi tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik.

8. A költségvetési szerv
a) alapítója: a központi államigazgatási szervekrõl, va-

lamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 72. § (1) bekezdése alapján
a Kormány (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.);

b) irányító szerve: 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 (a továbbiakban: Hvt. vhr.) 2. § (3) bekez-
dés 2. pontja alapján a HM;

c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-
laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv a honvédelmi miniszter irányí-
tása alatt álló központi hivatal, amely a feladatait a HM
közigazgatási államtitkár szakmai irányítása alatt végzi.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv
a) alaptevékenységét, mûködését és közfeladatait a kö-

vetkezõ jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó esz-
közök 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;
– a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a

tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény;
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– a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény;

– az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény;

– a Hvt. vhr.;
– az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi

XXVI. törvény;
– a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl

szóló 2005. évi LXIV. törvény;
– a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Ter-

vének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Sza-
bályzat megállapításáról szóló 2000. 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;

– a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet;

– a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek,
valamint a településrendezési tervek készítése során az or-
szágos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi
érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett ál-
lamigazgatási szervek körérõl és az eljárás részletes szabá-
lyairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet;

– a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követel-
ményeirõl szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet;

– 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;

– 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 mezõgazdasági
szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló 328/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet;

– az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia ter-
mészetes elõfordulási területének komplex érzékenységi
és terhelhetõségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.)
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 az építésfelügyeleti hatóságok kijelö-
lésérõl 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 szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési enge-
dély kiadásának rendjérõl szóló 239/2009. (X. 20.) 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 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló
22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet;

– 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 villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedé-
lyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. ren-
delet;

– a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009.
(IV. 8.) Korm. rendelet;

– az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások-
ról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet;

– az Építésügyi Dokumentációs és Információs Köz-
pontról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet;

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

– az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM
rendelet;

– a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeirõl és
igazolásuk módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet;

– a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiz-
tonsági szolgálatokra vonatkozó eltérõ munkavédelmi kö-
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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 honvédelmi munkaügyi hatóság kijelölésérõl és az
ágazati munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabálya-
iról szóló 10/2012. (VII. 19.) HM rendelet;

– a tûzvédelem és a mûszaki mentés honvédelmi ágazatra
vonatkozó különös szabályairól szóló 18/2008. (VIII. 6.)
HM rendelet;

– a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításá-
ról és felügyeletérõl, valamint a Magyar Honvédség Adat-
védelmi, Adatbiztonsági és Közérdekû adatok kezelésére
vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012.
(X. 27.) HM utasítás;

– a munkavédelmi tevékenység rendjérõl szóló
126/2011. (XI. 25.) HM utasítás;

b) ellátja a jogszabályokban, közjogi szervezetszabá-
lyozó eszközökben feladat- és hatáskörébe utalt következõ
feladatokat:

– területrendezési, területfejlesztési, valamint település-
rendezési feladatokat;

– elsõfokú honvédelmi szakhatósági feladatokat;
– elsõfokú építésügyi hatósági és szakhatósági feladatokat;
– 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;
– az állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos kodifiká-

ciós, koordinációs és funkcionális feladatokat;
– az MH adatvédelmének szakmai irányítását és fel-

ügyeletét, valamint a szakirányításhoz kapcsolódó dön-
tés-elõkészítési feladatokat;

– az MH munka-, tûz- és környezetvédelmi szakirányí-
táshoz kapcsolódó döntés-elõkészítési feladatokat.

12. A költségvetési szerv alaptevékenysége az állam-
háztartási szakfeladatrend szerint:

842201 Védelmi feladatok központi 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 honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. 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 Magyar
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 hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészít, és a HM közigazgatási államtitkár
útján jóváhagyás céljából felterjeszt a honvédelmi minisz-
ter részére.

17. Jelen Alapító Okirat – a Hvt. vhr. 37. § (1) bekezdés
b) pontjának megfelelõen – 2013. augusztus 1-jén lép ha-
tályba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2012. május 31-én
aláírt, 772–5/2012. számú, egységes szerkezetû Alapító
Okirat.

Budapest, 2013. szeptember 3-án.

Nyt. szám: 154-34/2013.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Dankó István s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal
alapító okirata

(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, a
honvédelmi 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
bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. tör-
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vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdésé-
ben foglaltakra – a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hi-
vatal alapító okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter irányítása alatt álló központi
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, Ministère 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:

Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Vé-
delmi 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) Logisztikai és pénzügyi gazdálkodási feladatait a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kijelölt önálló-
an mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerve látja el;

b) Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési fel-
adatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, egyes gaz-
dálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve végzi.

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 HM szervezet. Állománya a honvé-
delmi tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik.

8. A költségvetési szerv
a) alapítója: a központi államigazgatási szervekrõl, va-

lamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 72. § (1) bekezdése alapján
a Kormány (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.);

b) irányító szerve: 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 (a továbbiakban: Hvt. vhr.) 2. § (3) bekez-
dés 2. pontja alapján a HM;

c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-
laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv a honvédelmi miniszter irányí-
tása alatt álló központi hivatal, amely a feladatait a HM
közigazgatási államtitkár szakmai irányítása alatt végzi.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv
a) alaptevékenységét, mûködését és közfeladatait a kö-

vetkezõ jogszabályok határozzák meg:
– a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény;

– a Hvt. vhr.;
– 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.

b) 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 honvédelmi miniszter jogkörében a megyei, fõvárosi
védelmi bizottság honvédelmi feladatai feletti felügyelet
gyakorlását, a Kormány által meghatározott rendben és az
általa kijelölt szerveknél a honvédelmi feladatok végrehaj-
tásának 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;
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– 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;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ

tevékenységek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek

(kivéve ár- és belvízvédelem);
842201 Védelmi feladatok központi 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 honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. 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 Magyar
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 hatálybalépését követõ
90 napon belül elkészít, és a HM közigazgatási államtitkár
útján jóváhagyás céljából felterjeszt a honvédelmi minisz-
ter részére.

17. Jelen Alapító Okirat – a Hvt. vhr. 37. § (1) bekezdés
a) pontjának megfelelõen – 2013. augusztus 1-jén lép ha-
tályba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2012. május 31-én
aláírt, 772–7/2012. számú, egységes szerkezetû Alapító
Okirat.

Budapest, 2013. szeptember 3-án.

Nyt. szám: 154-44/2013.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Dankó István s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési
és Lélektani Mûveleti Központ

alapító okirata
(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, vala-
mint a honvédelmi szervezetek mûködésének az államház-
tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a
Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési és Lé-
lektani Mûveleti Központ alapító okiratát a következõk
szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
Hadrendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának
dátuma: 2003. július 1.

2. A költségvetési szerv
Megnevezése: Magyar Honvédség Civil-katonai

Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Központ.
Rövidített megnevezése: MH CKELMK
Angol nyelvû megnevezése: Hungarian Defense Forces

Civil-Military Cooperation and Psychological Operations
Center.

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

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ költségvetési szerv.

a) Logisztikai és pénzügyi gazdálkodási feladatait az
MH kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szerve látja el;

b) Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési fel-
adatait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, egyes gaz-
dálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve végzi.

5. A költségvetési szerv tevékenysége a 842211 Honvé-
delem ágazati feladatai szakágazatba tartozik.

6. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, önálló zászlóalj jogállású katonai
szervezet. Állománya a honvédelmi tárca költségvetési
létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szerveze-
tek részére biztosított keretbe tartozik.
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7. 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.

8. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

9. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

10. A költségvetési szerv közfeladata:
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint

a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabá-
lyokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, vala-
mint belsõ rendelkezésekben meghatározott feladatok el-
látása.

11. A költségvetési szerv alaptevékenysége az állam-
háztartási szakfeladatrend szerint:

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége.

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

vaslata alapján – a honvédelmi miniszter nevezi ki és men-
ti fel.

13. A költségvetési szervnél
a) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. 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.

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

15. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a
8. pontban meghatározott parancsnok részére.

16. Jelen Alapító Okirat 2013. szeptember 15-én lép ha-
tályba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2012. október
19-én aláírt, 772-71/2012. számú, egységes szerkezetû
Alapító Okirat.

Budapest, 2013. szeptember 3-án.

Nyt. szám: 154-46/2013.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Dankó István s. k.,

HM közigazgatási államtitkár
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
55/2013. (IX. 13.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség Kormányzati Célú

Elkülönült Hírközlõ Hálózatának
békeidejû üzemeltetési és felügyeleti rendjérõl,

valamint a központilag biztosított szolgáltatások
igénybevételének szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a (2) bekezdés
17. pontjára és a kormányzati célú hírközlõ hálózatokról
szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra,
a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hír-
közlõ Hálózatának békeidejû üzemeltetési és felügyeleti
rendjérõl, valamint a központilag biztosított szolgáltatá-
sok igénybevételének szabályairól a következõ

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
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §

Az utasítás alkalmazásában
1. felhasználó: az a személy, aki a Magyar Honvédség

Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózatából (a to-
vábbiakban: MH KCEHH) a felhasználó, alkalmazó szer-
vezet vezetõje által részére meghatározott jogosultsági ka-
tegóriának megfelelõ híradó és informatikai szolgáltatást
vesz igénybe;

2. felhasználó, alkalmazó szervezetek: azok a szolgálta-
tás igénybevételére jogosult szervezetek, amelyek az MH
KCEHH szolgáltatásait igénybe veszik;

3. hálózatgazda: a hálózatgazdai feladatok ellátására a
HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatában (a továbbiak-
ban: HM SZMSZ) kijelölt vezetõ, aki felelõs az MH
KCEHH fejlesztésének, üzemeltetési és szolgáltatási rend-

szerének felsõszintû tervezéséért, a végrehajtás szakmai
felügyeletéért;

4. hálózatüzemeltetõ: az MH KCEHH mûködõképessé-
géért, biztonságáért, fenntartásáért, a felhasználó, alkal-
mazó szervezetek központilag biztosított híradó és infor-
matikai szolgáltatásokkal történõ ellátásért felelõs honvé-
delmi szervezet;

5. híradó és informatikai központ: a hálózatüzemeltetõ,
valamint a katonai üzemeltetõ alárendeltségében lévõ hír-
adó és informatikai fõközpont, valamint a központok, al-
központok, részlegek, csoportok, alcsoportok, amelyek a
hálózat egy meghatározott pontján végzik az ellátási kör-
zetükbe tartozó honvédelmi szervezetek központilag biz-
tosított szolgáltatásokkal történõ ellátását, a szolgáltatási,
fenntartási körzetükbe tartozó híradó és informatikai köz-
pontokban telepített eszközök, berendezések, információs
célrendszerek folyamatos üzemeltetését, üzemvitelét,
üzemfelügyeletét;

6. információs célrendszer: az MH KCEHH részeként
üzemelõ, meghatározott felhasználó, alkalmazó szerveze-
tek speciális feladatrendszerének, vagy egy alkalmazási
terület által megfogalmazott alkalmazói igények hír-
adó-informatikai támogatására kialakított rendszer, mely-
nek üzemeltetését, üzemfelügyeletét, üzemvitelét a kije-
lölt katonai üzemeltetõ végzi;

7. katonai üzemeltetõ: az MH KCEHH hálózatából ha-
táskörébe utalt híradó és informatikai központok, felügyelt
és felügyelet nélküli hírközlési létesítmények, berendezé-
sek, hálózatrészek, információs célrendszerek üzemelteté-
sét, üzemfelügyeletét, üzemvitelét végzõ, belsõ rendelke-
zésben kijelölt honvédelmi szervezet;

8. központilag biztosított szolgáltatások: az MH
KCEHH hálózatából több információs célrendszer, fel-
használó, alkalmazó szervezet részére biztosított híradó és
informatikai alapszolgáltatások, melyek biztosítására ki-
zárólagos joggal hálózatüzemeltetõ szervezet kerül kijelö-
lésre, és amelyek körét az MH KCEHH üzemeltetési sza-
bályzata tartalmazza;

9. MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózat
(a továbbiakban: MH KCEHH): a nyilvános hírközlõ háló-
zatoktól elkülönült, az MH honvédelmi feladatainak hír-
adó és informatikai támogatása érdekében üzemeltetett ál-
landó és tábori telepítésû híradó és informatikai rendszer;

10. MH Transzporthálózat: különbözõ fizikai közege-
ket magába foglaló országos kiterjedésû, a központi szol-
gáltatások és információs célrendszerek forgalmához egy-
séges hálózati szolgáltatást biztosító adatátviteli rendszer,
melynek szolgáltatásait igénybe vevõ rendszerek részére
elkülönült módon, virtuális magánhálózatok kerülnek ki-
alakításra;

11. nem központi üzemeltetési körbe tartozó informá-
ciós célrendszerek: az MH KCEHH szolgáltatásait igény-
be vevõ, nem központilag biztosított szolgáltatások körébe
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tartozó információs célrendszerek, melyek mûködtetését
belsõ rendelkezés szabályozza, és amelyek üzemeltetését,
üzemfelügyeletét, üzemvitelét a kijelölt katonai üzemel-
tetõ végzi;

12. rendszeradminisztrátor: az a személy, aki a rend-
szergazda szakmai alárendeltségében, a rendszergazda ál-
tal engedélyezett hozzáférési jogosultsággal végzi a keze-
lésére bízott eszközök hardveres és szoftveres karbantartá-
sát, a felhasználók szoftveres és hardveres menedzselését,
konfigurációk végrehajtását, dokumentálását, jogosultsá-
gok beállítását, a naplózási adatok elõállítását, konfigurá-
ciós adatállomány tárolását, karbantartását, biztonsági
mentések végrehajtását, a biztonsági rendszabályok betar-
tását, betartásának ellenõrzését, felügyeletét;

13. rendszerbiztonsági felügyelõ: az a személy, aki a
rendszergazda szakmai alárendeltségében végzi a rendszer
alkalmazási területén a rendszer személyi, fizikai, admi-
nisztratív ellenõrzését, valamint a rendszerbiztonsági kö-
vetelmények és szabályok érvényesülésének ellenõrzését;

14. rendszergazda: a hálózatüzemeltetõ, illetve a kato-
nai üzemeltetõ parancsnoka, vezetõje által megbízott sze-
mély, aki egyszemélyi felelõsséggel tartozik a hatáskörébe
tartozó központi szolgáltatások mûködését biztosító rend-
szerkiszolgálók, központi rendszeralkalmazások, bizton-
sági rendszerek, üzemeltetéstámogató rendszerek, infor-
mációs célrendszerek, felhasználók részére nyújtott szol-
gáltatások szabványok szerinti mûködtetéséért, felügyele-
téért, karbantartásáért, hibaelhárításáért, nyilvántartásáért,
hozzáférési jogosultságok kiosztásáért és a biztonsági
rendszabályok betartásáért, betartásának felügyeletéért,
valamint a korlátos erõforrásokkal történõ gazdálkodásért;

15. szervizcsoport: az ország meghatározott területén
végzi a hatáskörébe tartozó híradó és informatikai közpon-
tok, felügyelt, valamint felügyelet nélküli hírközlési léte-
sítmények, információs célrendszerek karbantartását, hi-
babehatárolását, hibaelhárítását, hálózatépítési, átalakítási
feladatokat;

16. tábori területi híradó és informatikai rendszer: mo-
bil, rendszerint harc-, gépjármûbe épített híradó, informa-
tikai és információvédelmi eszközökkel felépített, a béke-
idõszaki elhelyezési objektumok rendszereitõl függetlenül
is mûködõképes híradó és informatikai hálózat;

17. üzemeltetés: az a tevékenység, amely magába fog-
lalja a híradó és informatikai központ ellátási körébe tarto-
zó felhasználókkal történõ kapcsolattartást, a felhasználók
híradó és informatikai szolgáltatásokkal történõ ellátását,
a rendszert leíró, valamint a felhasználói adatbázisok, mû-
szaki dokumentációk naprakész nyilvántartását, az üze-
meltetési körbe tartozó hálózatok, információs rendszerek,
szolgáltatások mindenkori rendelkezésre állásának bizto-
sítása érdekében szükséges karbantartási és javítási tevé-
kenységet, a rendszer mûködéséhez kapcsolódó szoftve-
rek és licencek követését, a híradó és informatikai beren-
dezések üzemképességének, mindenkori hadrafoghatósá-
gának biztosítását, a biztonsági rendszabályok betartását
és betartásának ellenõrzését, felügyeletét;

18. üzemfelügyelet: az a tevékenység, amely magába
foglalja az MH KCEHH mûködõképességének fenntartása
érdekében a hálózat pillanatnyi állapotának, forgalmi vi-
szonyainak, biztonsági eseményeinek folyamatos ellenõr-
zését, vizsgálatát, dokumentálását, a mûködõképesség
helyreállítása érdekében szükséges hibabehatárolási és hi-
baelhárítási tevékenységeket, valamint a biztonsági ese-
mények feltérképezését, ellenintézkedések megtételét, vé-
delemi rendszabályok bevezetését;

19. üzemvitel: az a tevékenység, amely magába foglalja
az MH KCEHH-et alkotó híradó és informatikai rendsze-
rek, hálózati erõforrások nyilvántartását, szolgáltatókkal
történõ kapcsolattartást, elõ-, és számlafizetéssel kapcso-
latos feladatokat, szolgáltatási, fenntartási szerzõdések és
a rendszer mûködéséhez kapcsolódó szoftverek és licen-
cek nyilvántartását, mûszaki tartalmuk, érvényességük fel-
ügyeletét, a mûködési költségek tervezését és felhasználá-
sának, nyilvántartásának kezelését, a mûködéssel kapcso-
latos statisztikai adatok gyûjtését, elemzését, értékelését, a
költséghatékony üzemeltetés megszervezését és koordiná-
lását, javaslatok összeállítását az üzemeltetés támogatási
körbe történõ bevonásra, támogatási körbõl történõ törlés-
re vonatkozóan, valamint javaslatok összeállítását az opti-
mális hálózatfejlesztési irányok kialakítása érdekében;

20. üzemeltetési szint megállapodás: a hálózatüzemelte-
tõ és a katonai üzemeltetõ híradó és informatikai üzemelte-
tõ szervezetei között létrejött írásos megállapodás, mely-
nek segítségével biztosítják a híradó és informatikai szol-
gáltatások minõségét, és amely meghatározza az egyes fe-
lekre háruló felelõsséget, továbbá kötelezi a hálózatüze-
meltetõt, hogy elõre meghatározott szintû minõségben és
mennyiségben szolgáltasson mindaddig, amíg a katonai
üzemeltetõ fenntartja igényét az elfogadott korlátok kö-
zött.

2. Az MH KCEHH felépítése,
rendeltetése és mûködtetése

3. §

(1) Az MH KCEHH magába foglalja:
a) az MH állandó telepítésû híradó, informatikai és in-

formációvédelmi központjait, alközpontjait és a kapcsoló-
dó üzemviteli helyiségeket,

b) az MH tábori területi híradó és informatikai rendszer
elemeit,

c) a HM vagyonkezelésében lévõ objektumokban, vala-
mint a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók és
kormányzati célú szolgáltatók objektumaiban, létesítmé-
nyeiben betelepült felügyelt és felügyelet nélküli mikro-
hullámú állomásokat, a kültéri eszközök elhelyezését biz-
tosító antennatornyokat és antennák elhelyezésére szol-
gáló ingatlanrészeket,

d) a HM vagyonkezelésében lévõ objektumokba, vala-
mint a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók és
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kormányzati célú szolgáltatók objektumaiba, létesítmé-
nyeibe betelepült átvitelt-technikai rendszereket és létesí-
tési helyszíneit,

e) az objektumok híradó, informatikai és információvé-
delmi alhálózatait biztosító infrastruktúrát és azok üzem-
viteli helyiségeit,

f) az üzemfelügyeleti és üzemeltetést támogató felada-
tokat kiszolgáló szolgálati helyiségeket, irodákat, mûhe-
lyeket és raktárakat,

g) az MH KCEHH üzemeltetése érdekében telepített és
mûködtetett HM vagyonkezelésû, illetve szolgáltatók ál-
tal, szolgáltatási szerzõdés alapján biztosított vagy bérbe
adott technikai eszközöket, szoftvereket, szolgáltatásokat,
valamint a hibabehatárolást, karbantartást és javítást bizto-
sító eszközöket, anyagokat,

h) a híradó és informatikai központok közötti jelátviteli
utakat,

i) a központilag biztosított szolgáltatásokat kiszolgáló
infrastruktúrát,

j) az MH távbeszélõ rendszerét.
(2) Az MH KCEHH a honvédelmi feladatok ellátása ér-

dekében nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatóktól,
valamint más kormányzati célú szolgáltatóktól bérelt szol-
gáltatásokkal egészül ki.

(3) Az MH KCEHH az utasításban meghatározott felté-
telekkel más kormányzati célú és nyilvános elektronikus
hírközlési hálózattal összekapcsolható.

(4) Az MH KCEHH biztosítja
a) a katonai felsõvezetés híradását, informatikai támo-

gatását, valamint az MH vezetés-irányítási rendszerének
mûködéséhez szükséges technikai feltételeket, a központi-
lag biztosított szolgáltatások elérését,

b) a békeidõszakban, valamint a különleges jogrend
idõszakában elrendelt feladatok végrehajtása érdekében
szükséges híradó és informatikai szolgáltatásokat, elõké-
szített áramköröket, a befogadó nemzeti támogatás érde-
kében szükséges távközlési kapacitásokat,

c) a más kormányzati célú elektronikus hírközlõ hálóza-
tokkal, nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatók há-
lózataival, valamint a NATO, EU és egyéb nemzetközi há-
lózatokkal történõ együttmûködés lehetõségét,

d) a minõsített híradó, informatikai és információvédel-
mi rendszerek mûködéséhez szükséges transzporthálózati
szolgáltatásokat,

e) a felcsatlakozási pontokat a tábori területi híradó és
informatikai rendszer részére,

f) a felcsatlakozó tábori vezetési pontok közötti össze-
köttetéseket,

g) a csapatok riasztásának és vezetésének feltételeit,
h) a készenlét fokozása és fenntartása rendszerének mû-

ködését, az MH katasztrófavédelmi feladatainak végrehaj-
tásához, valamint a hírközlés honvédelmi felkészítésével
összefüggõ feladatok végrehajtásához szükséges feltéte-
leket,

i) az MH szövetségi kötelezettségeibõl, valamint nem-
zetközi szerepvállalásából adódó NATO és EU feladatok-

ra felajánlott, külföldön szolgálatot teljesítõ alegységei ha-
zai kapcsolattartásához, valamint a nemzeti és nemzetközi
gyakorlatok, rendezvények híradó és informatikai biztosí-
tásához szükséges szolgáltatásokat,

j) az információs célrendszerek, automatizált veze-
tés-irányítási rendszerek, fegyverzetirányítási rendszerek
mûködéséhez szükséges transzporthálózati szolgáltatáso-
kat,

k) az MH Mûveleti Vezetési Rendszere speciális mûkö-
désének infokommunikációs támogatását.

4. §

(1) Az MH KCEHH üzemeltetésével, üzemfelügyeleté-
vel, üzemvitelével összefüggõ feladatokat a hálózatgazda
szakmai irányításával a hálózatüzemeltetõ, illetve katonai
üzemeltetõ alárendeltségében lévõ híradó és informatikai
központok, híradó és informatikai szervizcsoportok, vala-
mint hálózatfelügyeleti központok személyi állománya
hajtja végre.

(2) Az MH KCEHH üzemeltetésével, üzemfelügyeleté-
vel összefüggõ feladatok végrehajtására külsõ fenntartó
szervezetek bevonásra kerülhetnek, amennyiben a felada-
tok ellátáshoz szükséges személyi, technikai feltételek az
(1) bekezdésben meghatározott szervezetekben nem bizto-
sítottak.

3. Az MH KCEHH felsõ szintû szakmai irányításának
és vezetésének rendje

5. §

(1) A Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Infor-
mációvédelmi Csoportfõnökség (továbbiakban: HVK
HIICSF) csoportfõnöke a szakmai elöljárói jog- és feladat-
körein, valamint az átruházott jogkörben ellátott hálózat-
gazdai feladatokon túlmenõen

a) az alkalmazói követelmények alapján meghatározza
a szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó követelményeket,

b) a hálózatüzemeltetõ a 8. § (1) bekezdése szerinti kö-
zépszintû vezetõ szerv és a katonai üzemeltetõk által vég-
zett kockázatelemzési tevékenység, valamint az incidens-
kezelések és szakmai ellenõrzések tapasztalatai alapján in-
tézkedik a biztonsági követelmények szükség szerinti át-
alakítására,

c) meghatározza az MH KCEHH rendelkezésre állásá-
ra, fenntartására, mûködtetésére, fejlesztésére vonatokozó
hadmûveleti követelményeket,

d) meghatározza a híradó és informatikai központok és
központilag biztosított szolgáltatások katonai üzemeltetõ
szervezeteit, az MH KCEHH üzemeltetési és felügyeleti
körzeteit, és a szervizterületek felosztásának rendjét.

(2) A HVK HIICSF gyûjti és feldolgozza a honvédelmi
szervezetek híradó, informatikai és információvédelmi
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igényeit, megtervezi a feladatokat és gondoskodik azok
megjelenítésérõl a tárcaszintû stratégiai tervekben. Nyo-
mon követi a feladatok végrehajtását, az igények kielégíté-
sét, valamint felügyeli a tárca híradó, informatikai és infor-
mációvédelmi tárgyú beszerzéseit.

(3) A HVK HIICSF csoportfõnöke az MH KCEHH
üzemeltetési és felügyeleti rendjének részletes szabályait
az utasítás figyelembevételével szakutasításban állapítja
meg.

6. §

(1) A hálózatüzemeltetõ az MH vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyõrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD),
amely e feladatát a HVK HIICSF szakmai irányítása sze-
rint látja el.

(2) Az MH BHD az alárendeltségében lévõ híradó és in-
formatikai központok, információs célrendszerek tekinte-
tében végzi a katonai üzemeltetõk részére meghatározott
üzemeltetési feladatokat.

(3) Az MH BHD az MH KCEHH mûködtetésére vásá-
rolt szolgáltatások, valamint az MH vezetési-irányítási
rendszerének támogatása és a honvédelmi feladatok ellátá-
sa érdekében bérelt híradó és informatikai szolgáltatások
tekintetében az MH egyedüli számlafizetõ szervezete.

(4) Az MH BHD felelõs az MH KCEHH mûködtetésé-
vel összefüggõ üzemeltetési, üzemfelügyeleti, üzemviteli
tevékenységek megszervezéséért, végrehajtásának szak-
mai felügyeletéért, felelõsségi területén az ügyeleti, ké-
szenléti szolgálatainak megszervezéséért.

(5) Az MH BHD az MH KCEHH mindenkori rendelke-
zésre állásának biztosítása, valamint az üzemeltetéssel,
üzemfelügyelettel összefüggõ koordinációt igénylõ fel-
adatok végrehajtása érdekében intézkedési joggal rendel-
kezik valamennyi katonai üzemeltetõ felé.

(6) Az MH BHD felelõs
1. a hatáskörébe tartozó híradó és informatikai közpon-

tok, felügyeleti központok, felügyelt és felügyelet nélküli
hírközlési létesítmények, a központilag biztosított szolgál-
tatások és információs célrendszerek anyagi-technikai át-
adás-átvételéért, nyilvántartásáért, az anyagi fegyelem be-
tartásáért,

2. az MH KCEHH részét képezõ, központilag biztosí-
tott szolgáltatásokat mûködtetõ rendszerkiszolgálók, köz-
ponti rendszeralkalmazások, biztonsági rendszerek, üze-
meltetéstámogató rendszerek, kapcsolástechnikai és adat-
átviteli rendszerek üzemeltetéséért, üzemfelügyeletéért,
üzemviteléért, a felhasználó, alkalmazó szervezetek köz-
ponti szolgáltatásokkal történõ ellátásáért, a rendszerek
dokumentációinak tárolásáért és aktualizálásáért,

3. a hatáskörébe tartozó híradó és informatikai közpon-
tok, felügyeleti központok, felügyelt és felügyelet nélküli
hírközlési létesítmények, a központilag biztosított szolgál-
tatások és információs célrendszerek mûködõképességé-
nek, mindenkori rendelkezésre állásának biztosításáért,

4. az üzemeltetés és a biztosított szolgáltatások raciona-
lizálásával a költségvetés kiadásainak csökkentéséért, a
mûködési költségek optimalizálásáért, a szükséges fejlesz-
tési igények összeállításáért,

5. az MH KCEHH fejlesztéséhez, mûködtetéséhez,
szolgáltatások bérléséhez szükséges mûszaki követelmé-
nyek kidolgozásáért,

6. az MH KCEHH biztonsági követelményei szerinti
védelmi rendszabályok kialakításáért és fenntartásáért,

7. az MH-ban bevezetett cím- és számgazdálkodásért, a
hálózati és alkalmazás szintû hozzáférési jogosultságok,
személyes azonosító kódok elektronikus információbiz-
tonsági szabályzatban meghatározottak szerinti tervezésé-
ért, elosztásáért, felügyeletéért, nyilvántartásáért,

8. a központilag biztosított szolgáltatások, valamint az
információs célrendszerek részére szükséges MH transz-
porthálózati szolgáltatások biztosításáért, az MH
KCEHH-ben bevezetett VPN/VLAN struktúra tervezésé-
ért, kialakításáért, valamint az ahhoz történõ hozzáférési
jogosultságok elektronikus információbiztonsági szabály-
zatban meghatározottak szerinti biztosításáért, kiosztá-
sáért, nyilvántartásáért,

9. az MH Transzporthálózatának hálózati erõforrásait
igénybe vevõ, nem központi üzemeltetési körbe tartozó in-
formációs célrendszerek hálózati szintû kapcsolatainak
biztosításáért, felügyeletéért, nyilvántartásáért,

10. a HM, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe tartozó szervezetek, valamint üzemeltetési körébe
tartozó objektumokban elhelyezett honvédelmi szerveze-
tek híradó és informatikai támogatásáért, a katonai üze-
meltetõi feladatok végrehajtásáért,

11. a Budapesthez és vonzáskörzetéhez tartozó objektu-
mok vonatkozásában a regionális hálózatfelügyeleti és
szerviz tevékenységek végzéséért,

12. a katonai felsõvezetés érdekében létesített védett ve-
zetési pontok híradó és informatikai központjainak üze-
meltetéséért, az MH Mûveleti Vezetési Rendszer speciális
mûködésének híradó és informatikai támogatásáért, infor-
mációvédelmének biztosításáért,

13. a megváltozott hálózatrészeknek, új rendszerele-
meknek az MH üzemeltetési, üzemfelügyeleti, üzemviteli
rendszerébe történõ integrálásáért,

14. az alárendeltségébe tartozó híradó és informatikai
központokon, állomásokon történõ szolgálatteljesítésért,
munkavégzésért, a munka-, baleset-, tûz-, és környezetvé-
delmi, az információbiztonsági, valamint a beléptetéssel
összefüggõ rendszabályok betartásáért,

15. az MH KCEHH hálózatához csatlakozó tábori terü-
leti híradó és informatikai rendszerelemek, illetve tábori
vezetési pontok részére az Elektronikus Információbizton-
sági Szabályzatban meghatározottak szerint igényelt köz-
ponti szolgáltatásokhoz történõ hozzáférés biztosításáért,
üzemeltetési és üzemfelügyeleti rendszerbe történõ integ-
rációért, a csatlakozás szakmai koordinációjáért,

16. a felhasználó, alkalmazó szervezetek adatainak, va-
lamint a részükre biztosított szolgáltatások országos szin-

10. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1051



tû, naprakész nyilvántartásáért, az igényelhetõ szolgáltatá-
sok katalógusának közzétételéért,

17. a szolgáltatások minõségét, rendelkezésre állását,
változását érintõ vezetõi, felhasználói tájékoztatások köz-
zétételéért,

18. a különleges jogrend idõszakára tervezett összeköt-
tetések és szolgáltatások nyilvántartásáért, létesítéséért, a
tartalékolt eszközök aktívvá és a lecsatlakozások üzem-
késszé tételéért,

19. a NATO informatikai, távközlési és adatátviteli
rendszerei nemzeti felelõsségi körbe utalt részének üzem-
felügyeletéért, valamint a NATO üzemfelügyeleti szervé-
vel történõ kapcsolattartásért,

20. a nemzetközi áramkörök létesítésével, üzemelteté-
sével, felügyeletével összefüggõ nemzeti felelõsségi körbe
tartozó szakfeladatok végrehajtásáért, valamint a felada-
tok végrehajtásának nemzetközi koordinálásáért,

21. az MH KCEHH rendszerszintû beállításainak, háló-
zati szintû kapcsolatainak, az üzemeltetésbiztonsággal
kapcsolatos felügyeleti, valamint helyi szinten a szolgálta-
tások létesítésével, módosításával, megszüntetésével kap-
csolatos konfigurációs feladatok végrehajtásáért az Elekt-
ronikus Információbiztonsági Szabályzatban meghatáro-
zottak szerint,

22. a hálózatüzemeltetõ üzemeltetési körébe tartozó
rendszerek, illetve a katonai üzemeltetõ üzemeltetõi köré-
be tartozó híradó és informatikai központok, helyi hálóza-
tok szoftver- és licenckövetéséért, -nyilvántartásáért, a
kapcsolódó igények összeállításáért, a szükséges beszer-
zési eljárások megindítására vonatkozó javaslattételért,

23. az országos tudakozói telefonkönyv folyamatos
pontosításáért, felhasználó szervezetek részére történõ
biztosításáért, kiadásáért,

24. a szolgáltatási, fenntartási szerzõdések nyilvántartá-
sáért, hatályuk felügyeletéért, felülvizsgálatáért,

25. az MH KCEHH éves mûködési és fenntartási költsé-
geinek nyilvántartásáért, adatszolgáltatás biztosításáért az
éves költségvetés tervezéséhez.

7. §

(1) Az MH BHD
1. a beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges idõ fi-

gyelembevételével javaslatot tesz a hatályukat vesztõ szer-
zõdések kiváltására, új igények megjelenése esetén új
szolgáltatási, fenntartási szerzõdések megkötésére, vala-
mint végrehajtja a saját hatáskörben lefolytatandó beszer-
zési eljárásokat,

2. mûszakilag felügyeli az MH KCEHH-et érintõ be-
szerzési eljárások esetén a mûszaki követelmények telje-
sülését és a beruházások folyamatát, részt vesz a munkate-
rület és mûszaki átadás-átvételi, illetve üzembe-helyezési,
végátvételi eljárások bizottsági munkájában,

3. összhangban az Elektronikus Információbiztonsági
Szabályzattal, MH szintû mûszaki nyilvántartást vezet az

MH KCEHH-rõl, melynek tárolására központi mûszaki
dokumentációs tárat mûködtet. Biztosítja a rendszer mû-
ködtetéséhez szükséges alapvetõ mûszaki tervek folyama-
tos aktualizálását,

4. szakmai képviseletet biztosít az MH érdekkörébe tar-
tozó hírközlési létesítményeket érintõ közmûegyeztetése-
ken, adatszolgáltatást biztosít szakhatósági állásfoglalá-
sok kialakításához,

5. végzi a külföldön szolgálatot teljesítõ missziók anya-
országgal történõ kapcsolattartását biztosító, hatáskörébe
tartozó, az MH KCEHH-be integrált rendszerek üzemfel-
ügyeletét, szolgáltatások biztosítását, végzi a felelõsségi
körébe tartozó híradó és informatikai kiképzést,

6. részt vesz a bel- és külföldön végrehajtott gyakorla-
tok híradó-informatikai támogatásában,

7. koordinálja az országos szintû szerviztevékenységet,
8. megszervezi az országos szintû, egykapus hiba- és in-

cidens-bejelentés rendjét, gondoskodik a hibák és inciden-
sek központi adatbázisban történõ rögzítésérõl, tudásbázis
létrehozásáról,

9. végzi a központilag biztosított híradó és informatikai
szolgáltatások és áramkörök létesítésével, módosításával,
megszüntetésével, nyilvántartásával kapcsolatos szakmai
feladatokat,

10. együttmûködik az MH KCEHH-el összekapcsolt
más kormányzati célú és elektronikus hírközlõ hálózatok
üzemeltetéséért és biztonságáért felelõs szervezetekkel,
végzi a hálózatok összekapcsolásával és üzemeltetésével
kapcsolatos feladatokat,

11. végzi a felhasználó, alkalmazó szervezetek részére
szükséges hírközlési szolgáltatóktól bérelhetõ híradó és
informatikai szolgáltatások megrendelésével, nyilvántar-
tásával, valamint a számlafizetéssel kapcsolatos felada-
tokat,

12. végzi a saját díjszámláló rendszerek, valamint a
szolgáltatóktól beérkezett számlák adatai alapján forga-
lomelemzések készítését, statisztikai kimutatások össze-
állítását, a felhasználó, alkalmazó szervezetek és azok út-
ján a felhasználók tájékoztatását az idõarányos felhasz-
nálásról,

13. elemzi a hálózat mûködésének, mûködtetésének ha-
tékonyságát, javaslatot állít össze a mûködési költségek
csökkentésére, a szükséges fejlesztésekre,

14. végzi a fenntartási feladatokba bevont szolgáltatók
tevékenységének koordinálását,

15. végrehajtja a betelepülésekkel kapcsolatos elõkészí-
tõ, koordináló feladatokat; biztosítja a végleges betelepü-
lési hozzájárulás birtokában a tevékenység szakmai irányí-
tását és ellenõrzését,

16. végrehajtja a szervezeti változásoknak és egyéb
szakmai döntéseknek megfelelõ, saját hatáskörben végre-
hajtható, szolgáltatási jellegû beszerzési feladatok terve-
zését, szervezését és irányítását,

17. együttmûködik a haditechnikai kutatás-fejlesztési
(a továbbiakban: K+F) feladatokért felelõs szervezeti
elemmel a híradó, informatikai és információvédelmi tár-
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gyú, az MH KCEHH-et is érintõ kutatás-fejlesztési felada-
tok végrehajtása, illetve a fejlesztési eredmények integrá-
lási feladatainak elvégzése során.

(2) Az MH BHD a felhasználó, alkalmazó szervezetek
kiszolgálására országos szintû tudakozói és központkezelõ
szolgálatokat üzemeltet, tudakozói adatokkal látja el a ka-
tonai üzemeltetõk tudakozói és központkezelõ szolgálatait
az egységes adattartalom biztosítása érdekében.

(3) Az MH KCEHH folyamatos, megbízható üzemelte-
tése, üzemfelügyelete, üzemvitele, valamint a felhasználó,
alkalmazó szervezetek központilag biztosított híradó és in-
formatikai szolgáltatásokkal történõ ellátása érdekében az
MH BHD országos hatáskörû hálózatfelügyeletet és rend-
szerbiztonsági felügyeletet, az ellátási körébe tartozó fel-
használó, alkalmazó szervezetek kiszolgálását biztosító
híradó és informatikai központokat, helyi ügyfélszolgálati
és hibabejelentõ munkahelyeket, a hibaelhárítás érdeké-
ben szervizhálózatot mûködtet. Az MH BHD felügyeleti
szervek elérését központosított HelpDesk szolgálaton ke-
resztül biztosítja.

(4) A hálózat megbízhatóságának növelése érdekében
az MH BHD az országos hatáskörû hálózatfelügyelet mel-
lett más telephelyen országos hatáskörû tartalék hálózat-
felügyeletet mûködtet.

(5) Az MH BHD utaltsági körébe tartozó, központilag
biztosított szolgáltatásokat mûködtetõ rendszerkiszol-
gálók, központi rendszeralkalmazások, biztonsági rend-
szerek, üzemeltetéstámogató rendszerek, kapcsolástechni-
kai és adatátviteli rendszerek, valamint az alárendeltségé-
ben lévõ híradó és informatikai központok ellátási körzeté-
nek híradó, informatikai támogatására, üzemleltetésére
rendszergazdák, rendszeradminisztrátorok és rendszerbiz-
tonsági felügyelõk kerülnek kijelölésre.

(6) A híradó és informatikai központok hatáskörét meg-
haladó meghibásodások hibabehatárolására, hibaelhárítá-
sára, rendszerszintû konfigurációs feladatok végrehajtásá-
ra, az üzemeltetõi tevékenységgel összefüggõ szakmai tá-
mogatás biztosítására az MH BHD központi hibabejelentõ
és rendszermérnöki támogató munkahelyeket üzemeltet.

(7) Az MH BHD parancsnoka a hatáskörébe tartozó há-
lózatüzemeltetõi és katonai üzemeltetõi feladatokra belsõ
rendelkezésben üzemeltetõ szervezeteket jelöl ki.

8. §

(1) Az MH KCEHH-et alkotó, hatáskörébe utalt híradó
és informatikai központok, felügyelt és felügyelet nélküli
hírközlési létesítmények, információs célrendszerek mû-
ködõképességéért, fenntartásáért, a felhasználó alkalmazó
szervezetek részére központilag biztosított híradó és infor-
matikai szolgáltatások biztosításáért, mûködõképességük
fenntartásáért, üzemeltetéséért, üzemfelügyeletéért, üzem-
viteléért felelõs középszintû vezetõ szerv az MH Összha-
derõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP).

(2) Az MH ÖHP felelõs a 6. § (6) bekezdés 11. pontja
szerinti objektumok kivételével a regionális hálózatfel-
ügyeleti és szervizfelügyeleti tevékenységek végzéséért.

(3) Az MH ÖHP híradó és informatikai szervezeti ele-
mei szakfeladataikat a HVK HIICSF szakmai irányításá-
val, a központilag biztosított szolgáltatások tekintetében
az MH BHD szakmai felügyelete mellett, az MH BHD-val
szoros szakmai együttmûködésben végzik.

(4) Az MH ÖHP a felelõsségi körébe tartozó híradó és
informatikai központok, felügyeleti központok, felügyelt
és felügyelet nélküli hírközlési létesítmények, szolgáltatá-
sok és információs célrendszerek üzemeltetésére, üzem-
felügyeletére, üzemvitelére belsõ rendelkezésben katonai
üzemeltetõket jelöl ki.

(5) Az MH KCEHH folyamatos, megbízható üzemelte-
tése, üzemfelügyelete, üzemvitele, a felhasználó, alkalma-
zó szervezetek központilag biztosított híradó és informati-
kai szolgáltatásokkal történõ ellátása érdekében az MH
ÖHP dunántúli és alföldi regionális hálózatfelügyeletet
mûködtet.

(6) Az MH ÖHP az ellátási körébe tartozó felhasználó,
alkalmazó szervezetek kiszolgálása érdekében a kijelölt
katonai üzemeltetõk alárendeltségében híradó és informa-
tikai központokat, regionális és helyi ügyfélszolgálati és
hibabejelentõ munkahelyeket, központkezelõ és tudako-
zói szolgálatokat, a hibaelhárítás érdekében szervizháló-
zatot mûködtet.

(7) Az MH ÖHP felelõs a hatáskörébe tartozó híradó és
informatikai központok, hálózatrészek, információs cél-
rendszerek ügyeleti, készenléti szolgálatainak megszerve-
zéséért, a vonatkozó biztonsági követelmények alapján a
védelmi rendszabályok kialakításáért és fenntartásáért.

(8) Az MH ÖHP felelõs az MH BHD adatszolgáltatása
alapján az ellátási körzetébe tartozó híradó és informatikai
központok, információs célrendszerek által biztosított
szolgáltatások racionalizálásával a költségvetés kiadásai-
nak csökkentéséért, a mûködési költségek optimalizálásá-
ért, a szükséges fejlesztési igények összeállításáért.

9. §

(1) A nem központi üzemeltetési körbe tartozó informá-
ciós célrendszerek mûködtetetésére, valamint a nem a 6. §
(1) bekezdés és 8. § (1) bekezdés szerinti honvédelmi szer-
vezetek utaltsági körébe tartozó, az MH KCEHH részét
képezõ híradó és informatikai központok üzemeltetésére
belsõ rendelkezésben honvédelmi szervezetek kerülnek
kijelölésre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti honvédelmi szervezetek
híradó és informatikai szervezetei szakfeladataikat a HVK
HIICSF szakmai irányítása szerint végzik.

(3) A honvédelmi szervezetek vezetõi az alárendeltsé-
gükben lévõ híradó és informatikai központok, valamint
a nem központi üzemeltetési körbe tartozó információs
célrendszerek üzemeltetésére, üzemfelügyeletére, üzem-
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vitelére belsõ rendelkezésben katonai üzemeltetõket jelöl-
nek ki.

(4) A honvédelmi szervezet vezetõje felelõs az üzemel-
tetési körébe tartozó híradó és informatikai központok, há-
lózatrészek, információs célrendszerek ügyeleti, készenlé-
ti szolgálatainak megszervezéséért, a vonatkozó biztonsá-
gi követelmények alapján a védelmi rendszabályok kiala-
kításáért és fenntartásáért, a rendszerek dokumentációinak
nyilvántartásáért, tárolásáért és aktualizálásáért.

(5) A honvédelmi szervezet vezetõje felelõs a üzemelte-
tési körébe tartozó híradó és informatikai központok, in-
formációs célrendszerek által nyújtott szolgáltatások fo-
lyamatos biztosításáért és nyilvántartásáért, a nem köz-
ponti üzemeltetési körbe tartozó információs célrendsze-
rek mûködéshez szükséges költségvetés tervezéséért, va-
lamint a szolgáltatások racionalizálásával a költségvetés
kiadásainak csökkentéséért, a mûködési költségek optima-
lizálásáért, a szükséges fejlesztési igények összeállítá-
sáért.

(6) A honvédelmi szervezet vezetõje az utasításban
meghatározottak alapján az üzemeltetési körébe tartozó
híradó és informatikai központok, információs célrendsze-
rek üzemeltetési, felügyeleti rendjét, valamint az aláren-
deltségébe tartozó katonai üzemeltetõk szakfeladatait bel-
sõ rendelkezésben szabályozza.

(7) Az információs célrendszer mûködtetéséhez szüksé-
ges, MH KCEHH-bõl biztosított központi szolgáltatások a
hálózatgazda jóváhagyásával a hálózatüzemeltetõ és kato-
nai üzemeltetõk között létrejött üzemeltetési szint megál-
lapodás alapján kerülnek biztosításra.

10. §

(1) A katonai üzemeltetõk alárendeltségében az ellátási
körzetükbe tartozó szervezetek híradó és informatikai
szolgáltatásokkal történõ ellátása érdekében híradó és in-
formatikai központok, az információs célrendszerek üze-
meltetésére rendszergazdák, rendszeradminisztrátorok és
rendszerbiztonsági felügyelõk kerülnek kijelölésre.

(2) Az üzemeltetési, üzemfelügyeleti, üzemviteli tevé-
kenység a központilag biztosított szolgáltatások tekinteté-
ben a hálózatüzemeltetõ szakmai felügyelete mellett való-
sul meg.

(3) A katonai üzemeltetõ:
1. felelõs az ellátási körébe tartozó híradó és informati-

kai központok, felügyelt és felügyelet nélküli hírközlési
létesítmények, információs célrendszerek anyagi-techni-
kai átadás-átvételéért, nyilvántartásáért, az anyagi fegye-
lem betartásáért,

2. felelõs az alárendeltségében lévõ híradó és informati-
kai központokat, felügyelt és felügyelet nélküli hírközlési
létesítményeket, információs célrendszereket üzemeltetõ
szervezetek üzemeltetési, üzemfelügyeleti, üzemviteli te-
vékenységének koordinálásáért,

3. felelõs az ellátási körzetébe tartozó híradó és infor-
matikai központok, felügyelt és felügyelet nélküli hírköz-
lési létesítmények, szolgáltatások, információs célrend-
szerek mûködõképességének, mindenkori rendelkezésre
állásának fenntartásáért, a biztosított szolgáltatások racio-
nalizálásával a költségvetés kiadásainak csökkentéséért, a
mûködési költségek optimalizálásáért, a szükséges fejlesz-
tési igények összeállításáért,

4. felelõs az ellátási körzetébe tartozó felhasználó, al-
kalmazó szervezetek szolgáltatásokkal, technikai eszkö-
zökkel történõ ellátásáért, nyilvántartásáért, az igénylés
rendjének szabályozásáért,

5. mûszaki nyilvántartást vezet az MH KCEHH-bõl
üzemeltetési körébe utalt híradó és informatikai közpon-
tokról, szolgáltatásokról, információs célrendszerekrõl;
végzi a rendszer mûködtetéséhez szükséges alapvetõ mû-
szaki tervek folyamatos aktualizálását, az adatok hálózat-
üzemeltetõ részére történõ átadását,

6. felelõs a hatáskörébe tartozó híradó és informatikai
rendszerek üzemeltetésbiztonságáért, a vonatkozó infor-
mációbiztonsági rendszabályok betartásáért, betartásának
felügyeletéért,

7. felelõs az üzemeltetési körébe tartozó szolgáltatások,
információs célrendszerek, híradó és informatikai közpon-
tok, helyi hálózatok szoftver- és licenckövetéséért, nyil-
vántartásáért, a kapcsolódó igények összeállításáért, to-
vábbá javaslatot tesz a szükséges beszerzési eljárások
megindítására,

8. megszervezi az alárendeltségében lévõ híradó és in-
formatikai szervizhálózat ellátási körzetét, mûködési rend-
jét, és irányítja a szerviztevékenységet,

9. felelõs az ellátási körzetébe tartozó felhasználók ada-
tainak, valamint a részükre biztosított szolgáltatások nap-
rakész nyilvántartásáért, az adatok hálózatüzemeltetõ ré-
szére történõ megküldéséért,

10. felkészül a különleges jogrend idõszakára tervezett
összeköttetések és szolgáltatások létesítésére, a tartalékolt
eszközök aktívvá és a lecsatlakozások üzemkésszé téte-
lére,

11. koordinálja a hatáskörébe tartozó szolgáltatások lé-
tesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos
konfigurációs feladatokat,

12. helyi ügyfélszolgálati és hibabejelentõ munkahelye-
ket üzemeltet, megszervezi a hibabejelentés és hibaelhárí-
tás rendjét,

13. folyamatosan gyûjti, elemzi, nyomon követi a háló-
zat állapotára, mûködésére, terheltségi és forgalmi viszo-
nyaira, valamint biztonságára vonatkozó adatokat,

14. mûködteti az ellátási körzetébe tartozó tudakozói és
központkezelõ szolgáltatást,

15. szakmai képviseletet biztosít az alárendeltségébe
tartozó területeket érintõ híradó és informatikai tárgyú fej-
lesztések, beszerzési eljárások folyamatában,

16. felelõs az alárendeltségébe tartozó híradó és infor-
matikai központokon, állomásokon történõ munkavégzé-
sért, a munkavégzés biztonsági rendszabályainak, vala-
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mint a beléptetéssel összefüggõ rendszabályok betartá-
sáért,

17. együttmûködik a haditechnikai K+F feladatokért fe-
lelõs szervezeti elemmel a híradó, informatikai és informá-
cióvédelmi tárgyú, az MH KCEHH-et is érintõ kutatás-fej-
lesztési feladatok végrehajtása, illetve a fejlesztési ered-
mények integrálási feladatainak elvégzése során.

11. §

(1) A felhasználó, alkalmazó szervezetek híradó és in-
formatikai szolgálatai együttmûködnek a területileg, illet-
ve a szolgáltatás vonatkozásában illetékes híradó és infor-
matikai központokkal. Azon szervezeteknél, ahol híradó
és informatikai beosztású személy nincs, a parancsnok, ve-
zetõ az együttmûködés érdekében kapcsolattartásra híradó
és informatikai megbízottat jelöl ki.

(2) A felhasználó, alkalmazó szervezet parancsnoka,
vezetõje felelõs a hatáskörébe tartozó híradó és informati-
kai rendszerekre vonatkozó védelmi rendszabályok betar-
tásáért, rendszer biztonsági felügyelõ kijelöléséért, a fel-
használók biztonsági képzéséért.

(3) A híradó és informatikai fõnökség, illetve a híradó és
informatikai megbízott

a) végzi a felhasználó, alkalmazó szervezet részére
szükséges híradó és informatikai szolgáltatások igénylé-
sét, az igénybejelentések szakszerû összeállítását, vala-
mint a biztosítás érdekében szükséges, az igénylõ szerve-
zetnél jelentkezõ koordinációs feladatokat,

b) új szolgáltatás létesítése esetén igazolja az igényelt
szolgáltatás megfelelõsségét, rendelkezésre állását,

c) kapcsolattartóként együttmûködik a tudakozói, elõfi-
zetõi adatokkal kapcsolatos adategyeztetések, pontosítá-
sok során,

d) végzi a hibaelhárítás során igényként felmerülõ koor-
dinációs feladatokat,

e) részt vesz a felhasználó, alkalmazó szervezet érdeké-
ben létesített híradó és informatikai rendszerek üzembehe-
lyezési eljárásainak folyamatában.

4. Az MH KCEHH üzemeltetésének szabályozása

12. §

(1) Az MH KCEHH egységes üzemeltetési rendszerre
történõ áttérése érdekében a hálózatüzemeltetõ a katonai
üzemeltetõk bevonásával munkacsoportot alakít és kidol-
gozza az MH KCEHH üzemeltetési szabályzatát.

(2) Az üzemeltetési szabályzat részletesen tartalmazza a
katonai üzemeltetõk üzemeltetési és felügyeleti körébe
tartozó híradó és informatikai központok, információs cél-
rendszerek, valamint a hálózat üzemeltetõ központi üze-
meltetési és felügyeleti körébe tartozó szolgáltatások,
rendszerkiszolgálók, központi rendszeralkalmazások, biz-

tonsági rendszerek, üzemeltetéstámogató rendszerek, kap-
csolás és adatátviteli rendszerek meghatározását, az üze-
meltetési, üzemfelügyeleti, üzemviteli tevékenységgel
összefüggõ feladatokat, a szolgáltatási és szervizterületek
felosztását, az együttmûködés rendjét.

(3) Az üzemeltetési szabályzat tartalmi, formai követel-
ményeit az utasítás alapján a HVK HIICSF szakutasítás-
ban szabályozza.

(4) Az üzemeltetési szabályzatot a hálózat mûködését,
üzemeltetését, üzemfelügyeletét érintõ változások esetén
azonnal, illetve tervszerûen minden év március 30-ig az
(1) bekezdés szerinti munkacsoport megalakításával felül
kell vizsgálni.

(5) Az üzemeltetési szabályzatot a HVK HIICSF cso-
portfõnöke hagyja jóvá.

13. §

A nem központi üzemeltetési körbe tartozó szolgáltatá-
sok és információs célrendszerek részére a szükséges háló-
zati szintû szolgáltatások biztosításának feltételeit, az
üzemfelügyeleti tevékenységgel összefüggõ együttmûkö-
dési feladatokat az üzemeltetési szint megállapodásban
kell rögzíteni.

14. §

A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatókkal,
más kormányzati célú szolgáltatókkal, közigazgatási szer-
vekkel, gazdálkodó szervezetekkel, civil szervezetekkel
történõ együttmûködés feltételei megállapodásban kerül-
nek rögzítésre.

5. Az MH KCEHH üzemeltetési, felügyeleti,
jelentési rendje

15. §

(1) Az MH KCEHH folyamatos, megbízható mûködõ-
képessége érdekében a hálózatot alkotó valamennyi rend-
szerelem a hálózatüzemeltetõ felelõsségi körébe tartozó
egységes üzemeltetési, üzemfelügyeleti, üzemviteli rend-
szerbe beintegrálásra kerül. A rendszer elemeit üzemelte-
tésre a területileg illetékes katonai üzemeltetõ veszi át. Az
üzemeltetési, hálózatfelügyeleti körzetek és szervizterüle-
tek felosztását a hálózatgazda szakutasításban szabályoz-
za. Az üzemeltetõ szervezetek felelõsségi területei az üze-
meltetési szabályzatban kerülnek rögzítésre.

(2) Az MH egységes üzemeltetési, üzemfelügyeleti
rendszerébe integrált valamennyi hálózatot alkotó rend-
szerelem, szolgáltatás, információs célrendszer dokumen-
tálásra kerül. A dokumentációkat a központi dokumentá-
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ciós tárban, a katonai üzemeltetõnél, valamint a felügyeleti
munkahelyeken kell tárolni.

(3) A mûszaki dokumentációkat olyan részletességgel
kell elkészíteni, hogy az alapján az üzemeltetéssel, üzem-
felügyelettel, üzemviteli tevékenységgel kapcsolatos fel-
adatok maradéktalanul végrehajthatóak legyenek.

(4) A mûszaki dokumentációk részletes tartalmi és for-
mai követelményei az üzemeltetési szabályzatban kerül-
nek meghatározásra.

16. §

(1) Az MH KCEHH folyamatos üzemkészségének, mû-
ködõképességének biztosítása érdekében a hálózatot alko-
tó valamennyi rendszertechnikai egység tekintetében egy-
séges, centralizált üzemfelügyeleti és biztonságfelügyeleti
rendszer üzemel.

(2) Az MH KCEHH felügyeletét az országos és regioná-
lis hálózatfelügyeleti központok, híradó és informatikai
központok, szervizcsoportok egymással összehangolt te-
vékenysége biztosítja. A felügyeleti tevékenységgel
összefüggõ koordinációs feladatokat a hálózatüzemeltetõ
végzi.

(3) A hálózatfelügyeleti központokat szolgáltatási kör-
zetük, feladatrendszerük, felelõsségi körük alapján az Or-
szágos Hálózatfelügyelet (a továbbiakban: OHF), a Tarta-
lék Országos Hálózatfelügyelet (a továbbiakban: THF) és
a Regionális Hálózatfelügyeletek (a továbbiakban: RHF)
alkotják.

(4) Az OHF és THF a hálózatüzemeltetõ, az RHF-ek a
középszintû vezetõ szerv szolgálati alárendeltségében mû-
ködnek.

17. §

(1) Az OHF felelõs az MH KCEHH központi üzemfel-
ügyeletéért, mûködõképességének fenntartásáért, a beje-
lentett, valamint a hálózatfelügyeleti rendszereken észlelt
incidensek kivizsgálásának és elhárításának irányításáért.

(2) Az OHF jogosult az MH KCEHH digitális távközlõ
hálózata rendszerszintû és felhasználói szintû konfigurá-
ciós feladatainak végrehajtására.

(3) Az OHF a 6. § (6) bekezdés 11. pontja szerint meg-
határozott hírközpontok vonatkozásában regionális háló-
zatfelügyeleti feladatokat lát el.

(4) Az üzemeltetéssel, üzemfelügyelettel összefüggõ,
koordinációt igénylõ feladatok végrehajtása érdekében az
OHF intézkedési jogkörrel rendelkezik az RHF-k, a híradó
és informatikai központok szakállománya, ügyeleti, ké-
szenléti szolgálatai, valamint a szervizcsoportok felé.

(5) A teljes hálózat mûködõképességének fenntartása
érdekében az OHF folyamatos, 24 órás szolgálatot mû-
ködtet.

(6) Az OHF szakmai elöljárója az MH KCEHH vala-
mennyi híradó és informatikai ügyeleti, készenléti szolgá-
latának.

18. §

(1) A THF az OHF kiesése esetén felelõs az MH
KCEHH üzemfelügyelete és mûködõképessége fenntartá-
sának megszakítás nélküli folytatásáért.

(2) A THF az OHF funkciójának átvétele esetén annak
személyi állományából, valamint a hálózatüzemeltetõ fel-
adatra felkészített állományával kiegészítésre kerül.

19. §

(1) Az RHF felelõs az adott régióban hatáskörébe tarto-
zó híradó és informatikai hálózatrészek, szolgáltatások és
információs célrendszerek üzemeltetéséért, üzemfelügye-
letéért, üzemviteléért, mûködõképességének fenntartá-
sáért, valamint a hatáskörébe tartozó híradó és informati-
kai központok, szervizcsoportok tevékenységének szak-
mai irányításáért, az ellátási körzetébe tartozó felhasználó,
alkalmazó szervezetek szolgáltatásokkal történõ ellátá-
sáért.

(2) A Dunántúli Regionális Hálózatfelügyelet a Dunán-
túlon lévõ híradó és informatikai központok és hálózatok,
az Alföldi Regionális Hálózatfelügyelet a Duna-Tisza kö-
zében és a Tiszántúlon elhelyezkedõ híradó és informati-
kai központok és hálózatok üzemképességét felügyeli.

20. §

(1) Az RHF jogosult az MH KCEHH digitális távközlõ
hálózata, a helyi informatikai hálózatok, a üzemeltetési
körébe utalt szolgáltatások, és információs célrendszerek
felhasználói szintû konfigurációs feladatainak végrehajtá-
sára az üzemeltetési szabályzatban meghatározott jogo-
sultságokkal. Egyéb hálózati szintû konfigurációs felada-
tok az üzemeltetési szint megállapodásban rögzített mó-
don kerülnek végrehajtásra.

(2) Az RHF a hatáskörébe utalt hálózatrészek mûködõ-
képességének fenntartása érdekében folyamatos 24 órás
ügyeleti szolgálatot mûködtet.

(3) Az ügyeleti szolgálat elöljáró szolgálata az OHF
ügyeleti szolgálata, alárendeltjei a híradó és informatikai
központok ügyeleti, készenléti szolgálatai, valamint a hír-
adó és informatikai szervizcsoportok.

21. §

(1) A hálózatüzemeltetõ, valamint a katonai üzemelte-
tõk üzemeltetési körébe tartozó híradó és informatikai
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rendszerek, információs célrendszerek üzemeltetésére, a
felhasználó alkalmazó szervezetek híradó és informatikai
szolgáltatásokkal történõ ellátására híradó és informatikai
központok kerülnek kijelölésre.

(2) A híradó és informatikai központok a híradó és in-
formatikai szolgáltatásokat igénybe vevõ felhasználóktól
érkezõ hibabejelentések fogadására, valamint a biztosított
szolgáltatásokra vonatkozó támogatáskérés fogadására
helyi ügyfélszolgálati munkahelyeket üzemeltetnek.

(3) Az ügyfélszolgálati munkahelyek elérhetõségére, az
elérhetõ szolgáltatási körre vonatkozó tájékoztató adato-
kat a felhasználó, alkalmazó szervezetek részére a területi-
leg, illetve a szolgáltatások vonatkozásában illetékes hír-
adó és informatikai központ biztosítja.

22. §

(1) A híradó és informatikai központ feladatai végrehaj-
tása érdekében együttmûködik az ellátási körzetéhez tarto-
zó felhasználó, alkalmazó szervezetek híradó és informati-
kai fõnökségeivel, a híradó és informatikai megbízottal, az
OHF és RHF ügyeleti szolgálataival, valamint a katonai
üzemeltetõkkel.

(2) A híradó és informatikai központok üzemeltetési fel-
adataikat a központilag biztosított szolgáltatások üzemel-
tetése során a hálózatüzemeltetõ szakmai felügyelete mel-
lett hajtják végre.

(3) A híradó és informatikai központ
1. végzi az üzemeltetési körébe vont objektumokban el-

helyezett felhasználók központilag biztosított szolgáltatá-
sokkal történõ ellátását,

2. felügyeli az üzemeltetési körébe tartozó híradó és in-
formatikai központokban üzemelõ távközlési és informati-
kai berendezések, információs célrendszerek, felügyelet
nélküli hírközlési létesítmények folyamatos üzemképessé-
gét, végzi preventív karbantartását,

3. végzi a hatáskörébe tartozó szolgáltatások és infor-
mációs célrendszerek üzemeltetését, üzemfelügyeletét, a
felhasználók szolgáltatásokkal történõ ellátását,

4. végzi az objektumok helyi alhálózatainak üzemelte-
tését,

5. végzi a hatáskörébe tartozó központi szolgáltatások,
információs célrendszerek, valamint a felhasználók helyi
informatikai támogatásával összefüggõ rendszergazdai,
rendszeradminisztrátori és rendszerbiztonsági felügyelõi
feladatokat,

6. felelõs a felhasználói munkaállomások, végberende-
zések és alkalmazói szoftverek telepítéséért, felügyele-
téért,

7. felelõs az ellátási körzetébe tartozó rendszerek szoft-
ver- és licenckövetéséért, nyilvántartásáért, a kapcsolódó
igények összeállításáért,

8. végzi a kezelésére bízott eszközök szoftveres karban-
tartását, a felhasználók szoftveres problémáinak mene-
dzselését, a felhasználói jogosultságok beállítását,

9. végzi az elõírt naplózási adatok elõállítását, felügye-
letét, megakadályozza a hálózati jogosultságokkal való
visszaéléseket a üzemeltetési körébe tartozó eszközökön,

10. felügyeli az üzemeltetési körébe tartozó hardver- és
szoftvereszközök mûködését,

11. információkat ad a felhasználók részére a híradó és
informatikai eszközökön használható szolgáltatásokról,

12. szakmai támogatást biztosít a felhasználók által
igénybe vett szolgáltatásokhoz, a felhasználói problémák
megoldásához,

13. felügyeli a hardver- és szoftvereszközök rendelte-
tésszerû használatát,

14. felelõs a hardvereszközök fizikai karbantartásáért,
szoftveres konfigurációjáért,

15. felelõs az ellátási körzetébe tartozó területeken vég-
rehajtásra kerülõ beruházási, javítási, karbantartási tevé-
kenységek szakmai felügyeletéért, a munkavégzés bizton-
sági rendszabályainak, valamint a beléptetéssel összefüg-
gõ rendszabályok betartásáért,

16. felkészül a különleges jogrend idõszakára tervezett,
megszervezett összeköttetések létesítésére, a tartalékolt
eszközök aktívvá és a lecsatlakozások üzemkésszé téte-
lére,

17. felelõs az ellátási körzetébe tartozó hibabejelentések
fogadásáért, hibák behatárolásáért, elhárításáért, a hatás-
körét meghaladó meghibásodások jelentéséért,

18. együttmûködik a hibaelhárításban résztvevõ szer-
vezetekkel, biztosítja a hibaelhárításhoz szükséges feltéte-
leket,

19. nyilvántartást vezet az üzemeltetési körébe tartozó
híradó és informatikai rendszerek erõforrásainak felhasz-
nálásáról, a felhasználható szabad kapacitásokról,

20. nyilvántartást vezet a meghibásodásokról, felhasz-
nálói hibabejelentésekrõl, a tett intézkedésekrõl,

21. nyilvántartást vezet a szolgáltatási körzetébe tartozó
valamennyi, helyi és helyközi beszéd- és adatátviteli célú
áramkörrõl, az áramkörökön üzemeltetett rendszerekrõl,

22. nyilvántartást vezet az ellátási körzetébe tartozó ob-
jektumok híradó és informatikai rendszereirõl, telepített
berendezéseirõl, alhálózatairól,

23. nyilvántartást vezet a felhasználók adatairól, ré-
szükre biztosított szolgáltatásokról, végberendezésekrõl,

24. a nyilvántartott technikai és végfelhasználói adatok-
ról havi rendszerességgel tájékoztatást küld a hálózatüze-
meltetõ részére az üzemeltetési szabályzatban meghatáro-
zottak szerint,

25. folyamatosan tájékoztatja az ellátott szervezeteket a
hálózatban beállott forgalmi változásokról,

26. végzi a raktári készletbõl biztosítható végberende-
zések, egységek cseréjét, üzembe helyezését, gondoskodik
a meghibásodott eszközök javításba adásáról, anyag és
eszközigények összeállításáról,

27. felelõs az üzemeltetésbiztonsági és információbiz-
tonsági rendszabályok betartásáért.
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23. §

(1) Az OHF és RHF híradó és informatikai ügyeletek
irányítása mellett 24 órás ügyeleti szolgálatokat kell meg-
szervezni minden híradó és informatikai központban, ahol
az üzemeltett rendszerek mindenkori rendelkezésre állásá-
nak biztosítása az MH Vezetési Információs Rendszerei-
nek, az MH Katasztrófavédelmi Rendszerének, az MH
Készenlét Fokozása Rendszerének mûködtetése, valamint
a szövetségi kötelezettségekbõl adódó együttmûködési
feladatok végrehajtása érdekében elengedhetetlen.

(2) A híradó és informatikai rendszer folyamatos üze-
meltetése érdekében a szervizcsoportok és a híradó és in-
formatikai központok állományából, valamint a hálózat-
üzemeltetõ informatikai üzemeltetést támogató részlegei-
nek állományából a hálózati rendszermenedzsment, a köz-
ponti rendszeralkalmazások és a információbiztonság te-
rületét lefedõen készenléti szolgálatot kell megszervezni.

(3) Készenléti szolgálatokat kell szervezni minden hír-
adó és informatikai központban, ahol a 24 órás ügyeleti
szolgálat nem tartható fenn, és a folyamatos üzemfelügye-
let érdekében ez elengedhetetlen.

(4) A biztonságfelügyeleti szolgálatot ellátó állomány
csak a biztonsági felügyeletet ellátó honvédelmi szervezet
állományából kerülhet kijelölésre.

24. §

(1) A honvédelmi szervezetek parancsnokai, vezetõi az
ügyeleti, készenléti szolgálatok mûködési rendjét, vala-
mint az üzemeltetéssel összefüggésben bekövetkezett ese-
ményekkel kapcsolatos jelentési rendet az utasítás alapján,
belsõ rendelkezésben szabályozzák.

(2) A híradó és informatikai központok híradó és infor-
matikai ügyeleti szolgálatai a felügyeleti körzetükbe tarto-
zó eseményekrõl, a híradó és informatikai rendszerek álla-
potáról naponta részletes jelentést adnak a területileg ille-
tékes, elöljáró hálózatfelügyeletnek.

(3) Az RHF ügyeleti szolgálatai, valamint a nem köz-
ponti üzemeltetési körbe tartozó szolgáltatásokat, és infor-
mációs célrendszereket üzemeltetõ katonai üzemeltetõk
ügyeleti szolgálatai összesített jelentést készítenek a fel-
ügyeleti körzetükbe tartozó honi területen és mûveleti te-
rületen, missziókban üzemelõ híradó és informatikai háló-
zatokban bekövetkezett eseményekrõl és a megtett intéz-
kedésekrõl az OHF ügyeleti szolgálata részére.

(4) Az OHF naponta összesített jelentést készít a veze-
tés-irányítás szempontjából fontos, MH KCEHH-en bekö-
vetkezett eseményekrõl és a megtett intézkedésekrõl az
MH Központi Ügyeletnek.

(5) Az OHF naponta részletes jelentést készít az MH
KCEHH-en bekövetkezett eseményekrõl és a megtett in-
tézkedésekrõl a hálózatgazda részére.

(6) Az ügyeleti szolgálatok az MH hálózatát érintõ
rendkívüli eseményeket és az arra tett intézkedéseket a
szolgálati út betartásával, az OHF útján azonnal jelentik az
MH Központi Ügyeletének, valamint a hálózatgazda ré-
szére

a) kiemelten fontos áramkörök, rendszerek, hálózat ré-
szek kiesése,

b) elemi csapás következtében történt meghibásodások,
c) híradó és informatikai központokat, átjátszó pontokat

ért támadás, vagy a hálózatba történõ illetéktelen behato-
lás, vírustámadás, a hálózat rendelkezésre állását veszé-
lyeztetõ egyéb biztonsági események, valamint

d) az MH KCEHH teljes rendszerét érintõ, vagy köz-
ponti szolgáltatások kiesését, összeomlását érintõ kataszt-
rofális meghibásodások
esetén.

(7) Az MH BHD parancsnoka a katasztrófavédelmi fel-
adatok elrendelése, a készenlét fokozása rendszerének ak-
tiválása esetén az MH állandó jellegû híradó és informati-
kai hálózatát érintõ eseményekrõl, az elõkészített áramkö-
rök és szolgáltatások aktiválásáról, rendelkezésre állásáról
napi jelentést terjeszt fel a hálózatgazda részére. A rendkí-
vüli eseményeket és jelentkezõ szolgáltatásigényeket so-
ron kívül jelenti.

(8) Az MH BHD parancsnoka minden hónap 10. mun-
kanapjáig írásban összefoglaló jelentést terjeszt fel a HVK
HIICSF részére az MH KCEHH-et érintõ eseményekrõl,
amely tartalmazza:

a) a hálózat terheltségével, forgalmi viszonyaival össze-
függõ információkat,

b) az MH hálózatának egészét, vagy az egyes hálózatré-
szeket érintõ fejlesztéseket, változásokat,

c) az MH hálózatának egészét, vagy az egyes hálózatré-
szeket, fontosabb rendszereket, szolgáltatásokat érintõ
meghibásodásokat, a tett intézkedéseket,

d) a hálózatban történt munkavégzéseket,
e) az MH KCEHH mûködõképességét vagy biztonságát

veszélyeztetõ eseményeket,
f) a hálózat mûködési költségeinek és a forgalmi költsé-

gek idõarányos felhasználásáról szóló kimutatásokat,
g) a missziók hazai kapcsolattartását biztosító hír-

adó-összeköttetések, információs rendszerek állapotát,
h) a NATO és egyéb nemzetközi összeköttetések, infor-

mációs rendszerek állapotát,
i) a katasztrófavédelmi feladatok elrendelése, a készen-

lét fokozása rendszerének aktiválása esetén biztosított elõ-
készített híradó és informatikai szolgáltatások, áramkörök
állapotát,

j) a fenntartási, szolgáltatási szerzõdésekrõl, hatályuk-
ról, a szerzõdések idõarányos felhasználásáról szóló kimu-
tatásokat,

k) az intézkedést igénylõ feladatokat.
(9) A katonai üzemeltetõ parancsnoka, vezetõje a szol-

gálati út betartásával minden hónap 10. munkanapjáig
írásban összefoglaló jelentést terjeszt fel a HVK HIICSF
részére, a hálózatüzemeltetõ egyidejû tájékoztatása mel-
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lett, a hatáskörébe tartozó MH KCEHH részét képezõ hír-
adó és informatikai központok, valamint a nem központi
üzemeltetési körbe tartozó információs célrendszerek mû-
ködését biztosító központilag biztosított szolgáltatások
rendelkezésre állásáról, a rendszerek állapotáról, az intéz-
kedést igénylõ feladatokról.

(10) Az egyéb jelentések az Információs Kapcsolati
Rendszerben elrendeltek szerint kerülnek végrehajtásra.

6. Az MH KCEHH üzemfelügyelete,
a hibaelhárítás rendje

25. §

(1) Az MH vezetése érdekében biztosított, kiemelten
fontos, nemzeti és nemzetközi áramkörök, vezetés-irányí-
tási rendszerek, szolgáltatások, információs célrendszerek
(a továbbiakban együtt: kiemelten fontos áramkörök,
rendszerek, szolgáltatások) folyamatos üzemkészségé-
nek biztosítása érdekében a hálózatüzemeltetõ, illetve a
katonai üzemeltetõk incidenskezelési eljárásokat alkal-
maznak, melynek követelményeit a hálózatgazda határoz-
za meg.

(2) A hálózatüzemeltetõ, illetve a katonai üzemeltetõk
az (1) bekezdésben meghatározott rendszerekrõl és áram-
köreikrõl külön mûszaki nyilvántartást vezetnek, tárolják
azok mûszaki dokumentációit, rendszertechnikai leírását.

(3) Az áramkörök, rendszerek, szolgáltatások kiemelten
fontos kategóriába történõ besorolását a hálózatüzemelte-
tõ, a katonai üzemeltetõk, valamint a felhasználó, alkalma-
zó szervezetek kezdeményezhetik, és a hálózatgazda
hagyja jóvá. A kiemelten fontos áramkörök, rendszerek,
szolgáltatások felsorolását az üzemeltetési szabályzat tar-
talmazza.

(4) A felhasználó, alkalmazó szervezetek a kiemelten
fontos áramkörök, rendszerek, szolgáltatások jellemzõit
tartalmazó okmányok – a mûszaki dokumentációk, a mû-
ködési leírások, a kapcsolati rendszer leírása, az áramköri
jegyzék – egy példányát a felügyeleti rendszerbe történõ
beintegrálás érdekében a hálózatüzemeltetõ részére átad-
ják, és változás esetén gondoskodnak annak folyamatos
pontosításáról.

(5) A kiemelten fontos áramkörök, rendszerek, szolgál-
tatások kiesését közvetve, vagy közvetlenül érintõ elõre
tervezhetõ javítási, karbantartási vagy beruházási munká-
latokat – így különösen az idõleges központleállítást, az át-
viteli út megszakítását – csak a felhasználó, alkalmazó
szervezet egyetértését követõen, vele egyeztetett idõpont-
ban, a hálózatgazda jóváhagyásával lehet végrehajtani.

(6) A kiemelten fontos áramkörök, rendszerek, szolgál-
tatások üzemfelügyeletével kapcsolatos részletes szakfel-
adatokat a hálózatüzemeltetõ, a katonai üzemeltetõk, vala-
mint a felhasználó, alkalmazó szervezetek belsõ rendelke-
zésekben szabályozzák.

26. §

(1) A helyi ügyfélszolgálati és hibabejelentõ, valamint a
központi hibabejelentõ és rendszermérnöki támogató
munkahelyeken minden bejelentést fogadni és hibanapló-
ban dokumentálni kell. A hibanaplóba történõ bejegyzés-
nek tartalmaznia kell legalább a hibanapló számot, a beje-
lentés pontos idõpontját, a bejelentõ személyi adatait, elér-
hetõségét, a hibajelenség leírását. A hibabejelentõ munka-
helyek a hibát bejelentõ személy részére hibanapló számot
adnak.

(2) A felügyeleti rendszeren keresztül észlelt, vagy a
szolgáltatást igénybe vevõ részérõl jelzett hibák behatáro-
lását, elhárítását a hiba jelzését követõen azonnal meg kell
kezdeni.

(3) Az egyidejûleg elõforduló meghibásodások esetén a
meghibásodásokat jelentõségük alapján a vezetési rend-
szerre, riasztásra, szolgálatellátásra gyakorolt hatásuk sze-
rint súlyozni kell.

(4) A bejelentett hibák behatárolását, elhárítását legfel-
jebb 4 órán belül a helyszínen, munkaidõn kívül is meg
kell kezdeni, amennyiben

a) kiemelten fontos áramkörök, rendszerek, szolgálta-
tások,

b) bármilyen mûszaki ok következtében az objektum
híradó és informatikai rendszerének egésze,

c) a technikai riasztási rendszer központi elemei, vagy
egyes végpontjai,

d) mikrohullámú berendezések, vagy olyan irányok,
melyeknek más átviteli úton történõ pótlása nem lehet-
séges,

e) az MH KCEHH részét képezõ központi szolgáltatá-
sok mûködését biztosító rendszerkiszolgálók, központi
rendszeralkalmazások, üzemeltetéstámogató rendszerek,
információs célrendszerek, kapcsolástechnikai és adatát-
viteli rendszerek,

f) a felhasználók részére biztosított központi szolgálta-
tásokat kiszolgáló rendszerelemek vagy

g) a védelmi funkciókat megvalósító eszközök, alkal-
mazások, valamint a biztonsági menedzsment rendszer
válnak üzemképtelenné.

(5) A hiba elhárítását követõen a hibanaplóban az adott
hibanapló sorszámhoz tartozó bejegyzés a tett intézkedé-
sekkel kiegészítve lezárásra kerül, melyrõl a hibát bejelen-
tõ személyt tájékoztatni kell.

(6) A hálózatüzemeltetõ, valamint a katonai üzemelte-
tõk a hibabehatárolás, hibaelhárítás hatékonyságának nö-
velése érdekében az egyes meghibásodások elõfordulási
gyakoriságának vizsgálatára, a hibaelhárításra vonatkozó
tapasztalatok, mûszaki megoldások nyilvántartására elekt-
ronikus nyilvántartást vezetnek.

(7) A hálózatüzemeltetõ, valamint a katonai üzemelte-
tõk az egyes meghibásodások elõfordulásának gyakorisá-
gára vonatkozó adatok alapján a saját hatáskörben nem ke-
zelhetõ események kezelésére a 24. § (8) és (9) bekezdése
szerinti jelentési rendben javaslatot terjesztenek fel a háló-
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zatgazda részére a hálózat szükséges átalakítására, a szük-
séges fejlesztési feladatok végrehajtására, az átmeneti idõ-
szak kezelésére.

27. §

(1) A hatékony hibakezelés érdekében a szolgáltatások
megszûnésével, minõségének romlásával kapcsolatos hi-
babejelentéseket a felhasználók a területileg illetékes hír-
adó és informatikai központ részére továbbítják.

(2) A híradó és informatikai központok a saját hatáskör-
ben nem kezelhetõ bejelentéseket, valamint a felügyeleti
rendszereken észlelt meghibásodásokat a területileg illeté-
kes hálózatfelügyeleti központ részére továbbítják.

(3) Az RHF-ek a hibabehatárolás, hibaelhárítás végre-
hajtására intézkednek a regionális szervizcsoportok, indo-
kolt esetben a készenléti szolgálatok kirendelésére. A saját
hatáskörben nem kezelhetõ bejelentéseket, valamint a fel-
ügyeleti rendszereken észlelt meghibásodásokat az OHF
részére továbbítják.

(4) Az OHF a hibabehatárolás, hibaelhárítás végrehajtá-
sa érdekében intézkedik a szervizcsoportok kirendelésére,
rendszermérnöki támogató csoport bevonására, indokolt
esetben a készenléti szolgálatok berendelésére. A saját ha-
táskörben nem javítható meghibásodások elhárítására a
fenntartási körébe tartozó rendszerek esetében intézkedik
a fenntartó szervezetek kirendelésére.

(5) A saját hatáskörben nem javítható, fenntartási szer-
zõdés hatálya alá nem tartozó meghibásodások elhárításá-
ra vonatkozó igény esetén a hálózatüzemeltetõ intézkedik
az egyedi javítások, indokolt esetben az ideiglenes bérelt
szolgáltatások megrendelésére.

(6) A hálózatüzemeltetõ a hatáskörét meghaladó javítási
feladatokat a hálózatgazda részére jelenti.

(7) A nem központi üzemeltetési körbe tartozó informá-
ciós célrendszerek esetében a hibabehatárolás, hibaelhárí-
tás rendje az üzemeltetésért felelõs honvédelmi szervezet
vezetõje által kiadott belsõ rendelkezések, valamint az
üzemeltetési szint megállapodás alapján valósul meg.

(8) A hírközlési szolgáltatóktól bérelt híradó és infor-
matikai szolgáltatások, valamint a fenntartási szerzõdés,
megállapodás alapján fenntartási körbe vont, a HM va-
gyonkezelésében lévõ áramkörök, rendszerek, szolgáltatá-
sok, hálózatrészek meghibásodása esetén az OHF ügyeleti
szolgálata intézkedik a szolgáltató, fenntartó szervezet
felé a hiba elhárítása érdekében.

(9) A fenntartási szerzõdéssel nem támogatott rendszer-
technikai elemek, átviteli utak egyedi javítását a hálózat-
üzemeltetõ szervezi meg.

(10) Amennyiben a hibajavítás várható idõtartama meg-
haladja a 24 órát és emiatt a felhasználó, alkalmazó szerve-
zetek részére híradó és informatikai szolgáltatások nem
biztosíthatóak, a hálózatüzemeltetõ intézkedik az ideigle-
nes pótlásokra.

(11) A hibaelhárításban résztvevõ szervezetek az MH
KCEHH mûködését befolyásoló munkálatokat, helyszíni
javításokat az OHF szakmai koordinációjával, a területileg
illetékes híradó és informatikai központ szakmai felügye-
lete mellett hajtják végre, amely a szolgálati okmányokban
dokumentálásra kerül.

7. Az MH KCEHH üzemeltetésének biztonsága

28. §

(1) Az MH KCEHH rendszerszintû kockázatmenedzs-
mentjére vonatkozó követelményeket az MH információ-
biztonságért felelõs vezetõje határozza meg.

(2) A kockázatmenedzsmenttel kapcsolatos szakfelada-
tokat az üzemeltetésért felelõs honvédelmi szervezetek
üzemeltetési és biztonsági szakállományának együttmû-
ködve kell végeznie, a hálózatgazda által meghatározottak
szerint.

(3) A kockázatelemzés során azonosítani kell a kritikus
infrastruktúra besorolás alá esõ rendszerelemeket, cél-
rendszereket, szolgáltatásokat. A kockázatelemzésrõl szó-
ló jelentést a hálózatgazda hagyja jóvá.

(4) Az MH KCEHH biztonsági követelményeit a kocká-
zatelemzés eredményének figyelembevételével az MH in-
formációbiztonságért felelõs vezetõje jóváhagyásával a
hálózatgazda határozza meg.

(5) A biztonság szempontjából lényeges elemek változ-
tatásának hatását kockázatelemzéssel kell alátámasztani.

(6) A biztonság szempontjából lényeges új hálózatele-
mek, programok beintegrálása, konfigurációs változtatá-
sok bevezetése elõtt a hálózatgazda által jóváhagyott terv
alapján tesztet kell végrehajtani.

(7) A változtatásokat csak a kockázatelemzés és teszt
eredménye alapján, jóváhagyott változtatási terv szerint
lehet végrehajtani. A változtatási tervben részletesen ki
kell dolgozni a mûszaki és szervezési feladatokat, meg kell
határozni a felelõsségi köröket, az esetleges együttmûkö-
dõ szervezetekkel és felhasználókkal való kapcsolattar-
tást, valamint a változtatás sikertelensége esetén az eredeti
vagy egy minimum szolgáltatást biztosító meghatározott
állapotra történõ áttérés rendjét. A változtatást a hálózat-
gazda hagyja jóvá.

(8) A rendkívüli esetek megoldásához szükséges eljárá-
sok körét a hálózatgazda az MH KCEHH biztonsági köve-
telményeiben határozza meg.

(9) Az MH KCEHH biztonsági követelményei alapján a
védelmi rendszabályokat a központi kiszolgáló rendszer
esetében a hálózat üzemeltetõ, a csatlakozó rendszerek
esetében a katonai üzemeltetõk elektronikus információ-
biztonsági szabályzatban dolgozzák ki. A központi rend-
szer biztonsági szabályzatát a hálózatgazda, a katonai üze-
meltetõk biztonsági szabályzatát a hálózatüzemeltetõ vé-
leményezése és javaslata alapján a hálózatgazda hagyja
jóvá.
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29. §

(1) Az MH KCEHH rendszerelmeihez történõ illetékte-
len hozzáférést meg kell akadályozni, a híradó és informa-
tikai központokat, felügyelt és felügyelet nélküli hírközlé-
si létesítményeket zárt körletként kell kezelni.

(2) A híradó és informatikai központokban, felügyelt és
felügyelet nélküli hírközlési létesítményekben történõ
munkavégzés kizárólag a területileg illetékes híradó és in-
formatikai központ szakállományának felügyelete mellett,
dokumentált módon történhet. A híradó és informatikai
központ szakállománya a munkavégzés megkezdését
megelõzõen a központ, vagy létesítmény területére történõ
belépés és munkavégzés jogszerûségérõl köteles meggyõ-
zõdni. A beléptetést, a munkavégzés megkezdésének és
befejezésének tényét, valamint a végrehajtott feladatokat
jelenti az elöljáró ügyeleti szolgálatnak. A beléptetés és
munkavégzés rendszabályai az üzemeltetési szabályzat-
ban kerülnek kidolgozásra.

(3) Az MH KCEHH részét képezõ híradó és informati-
kai központokban, felügyelt és felügyelet nélküli hírközlé-
si létesítményekben történõ munkavégzés a hálózatüze-
meltetõ szakmai felügyelete mellett valósul meg.

(4) A felügyelet nélküli hírközlési létesítményekben
munkavégzés kizárólag az OHF részére történõ elõzetes
bejelentést követõen, dokumentált módon, az OHF enge-
délyével kerülhet végrehajtásra.

(5) Az MH KCEHH hálózatvezérlési funkcióinak, rend-
szerszintû beállításainak megváltoztatása, a biztonságot érin-
tõ változtatások, valamint a központilag biztosított szolgálta-
tások és kiemelten fontos áramkörök, rendszerek beállításai-
nak megváltoztatása, a szolgáltatások részleges, vagy teljes
korlátozása kizárólag a biztonsági követelmények figye-
lembevételével kidolgozott rendszertechnikai terv alapján,
a hálózatgazda jóváhagyásával hajtható végre.

(6) Az MH KCEHH-et érintõ rendszerszintû beavatko-
zásokat elõzetes egyeztetést és hozzájárulást követõen, el-
lenõrzött és nyilvántartott módon a hozzáférési jogosult-
sággal és jelszóval rendelkezõ rendszermérnökök, az OHF
ügyeleti szolgálata, az RHF ügyeleti szolgálata, híradó és
informatikai központok, illetve szerzõdés alapján jogosult
vállalkozók feladatra kiképzett szakállománya hajtja vég-
re az elektronikus információbiztonsági szabályzatban
meghatározott eljárásrendnek és védelmi rendszabályok-
nak megfelelõen.

(7) A hozzáférési jogosultságokat a feladatellátáshoz
minimálisan szükséges beavatkozási lehetõségek körének
meghatározásával kell megadni.

(8) A rendszerszintû hozzáférési jogosultságok rendje
strukturáltan, elszámoltathatóságot biztosítva kerül kiala-
kításra. Az azonosításra és hitelesítésre vonatkozó rend-
szabályokat az elektronikus információbiztonsági sza-
bályzatban kell meghatározni.

(9) Az MH híradó és informatikai hálózatához történõ
hozzáférést elsõdlegesen a felügyeleti központok arra fel-

jogosított, kijelölt felügyeleti munkahelyeirõl, az MH
KCEHH-en keresztül lehet végrehajtani.

(10) A hálózati aktív eszközök – így különösen route-
rek, tûzfalak, switchek, szerverek – hálózaton belüli távoli
elérésére külön menedzsmenthálózatot kell kialakítani.

(11) Az MH KCEHH hálózati eszközeinek külsõ háló-
zaton keresztül történõ, távoli elérése csak véletlen lehall-
gatás ellen védett, titkosított adatkapcsolaton keresztül,
külön védelmi megoldások alkalmazásával engedélyez-
hetõ.

(12) Az MH KCEHH-en kialakított VPN, VLAN háló-
zatok összekapcsolása csak az egyes információs rendsze-
rekre vonatkozó biztonsági elõírásokban meghatározott
módon, a jóváhagyott rendszertervek alapján kialakított
átjárókon keresztül, a hálózatgazda jóváhagyását követõ-
en valósítható meg.

(13) Amennyiben a hálózatfelügyeleti rendszeren ke-
resztül a hálózati hozzáférés nem lehetséges, az egyes há-
lózati elemek elérése a megfelelõ védelmi rendszabályok-
kal védett tartalék kapcsolaton keresztül, a felügyeleti
munkahelyekrõl a hálózatgazda külön engedélye alapján
megvalósítható.

(14) A hálózat központi elemeinek helyszínen történõ
programozását csak a hálózatüzemeltetõ erre kijelölt, fel-
készített szakállománya, valamint a hálózat fenntartásá-
val, fejlesztésével szerzõdésben megbízott szervezetek vé-
gezhetik a területileg illetékes híradó és informatikai köz-
pont erre kijelölt szakállománya felügyeletével.

(15) A helyszínen és a hálózatfelügyeleti rendszeren ke-
resztül történõ munkavégzés csak az OHF jóváhagyásával
valósulhat meg, melynek tényét, a végrehajtott feladatot az
érintett híradó és informatikai központban, valamint
a hálózat-felügyeleti központokban dokumentálni kell.

(16) A hálózathoz történõ illetéktelen hozzáférések
megakadályozása érdekében a hálózatban történt esemé-
nyeket folyamatosan ellenõrizni kell. Illetéktelen beavat-
kozás esetén azonnal intézkedni kell az incidens kivizsgá-
lására, jelentésére, indokolt esetben a hozzáférési jogosult-
ságok azonnali tiltására.

(17) A hálózat mûködtetéséhez szükséges, vagy a háló-
zati elemek által kezelt adatok bizalmasságát, sértetlensé-
gét, vagy rendelkezésre állását, valamint a hálózat által
biztosított szolgáltatások rendelkezésre állását veszélyez-
tetõ eseményeket ki kell vizsgálni. Az illetéktelen beavat-
kozásokat biztonsági eseményként kell kezelni.

(18) A helyi, valamint központi incidensek kivizsgálá-
sainak tapasztalatait meg kell osztani, és be kell dolgozni
a kockázatelemzésekbe, valamint az incidenskezelési eljá-
rásokba.

(19) A rendeltetésszerû mûködést akadályozó esemé-
nyek elhárítására vonatkozó eljárásokat prioritásnak meg-
felelõen az üzemeltetési szabályzatban részletesen ki kell
dolgozni és a végrehajtást az érintett állománnyal gyako-
roltatni kell. A helyreállításra vonatkozó képzést és gya-
korlást független elemeken, felügyelet mellett kell végre-
hajtani.
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30. §

(1) A hálózati rendszerelemek konfigurációs adatállo-
mányának archiválását havonta, a hálózat fejlesztése, va-
lamint a hálózat átalakítása során megváltozott konfigurá-
ciós adatállomány archiválását azonnal végre kell hajtani.

(2) Katasztrofális meghibásodások, rendszerösszeom-
lás esetén biztosítani kell az eredeti konfigurációs beállítá-
sok azonnali helyreállításának lehetõségét.

(3) A biztonsági mentések készítésére, kezelésére és al-
kalmazására vonatkozó rendszabályokat az üzemeltetési
szabályzatban, valamint az elektronikus információvédel-
mi szabályzatban részletesen ki kell dolgozni.

31. §

(1) Az MH KCEHH nyilvános elektronikus hírközlési
szolgáltatók és kormányzati célú szolgáltatók hírközlõ háló-
zataival történõ összekapcsolását sikeres tesztek alapján, a
hálózatgazda jóváhagyását követõen, a jóváhagyott védelmi
rendszabályok beépítésével lehet kialakítani, üzemeltetni és
megszüntetni, melynek feltételei együttmûködési megálla-
podásban kerülnek rögzítésre. A hálózatok összekapcsolása a
hálózatgazda által jóváhagyott rendszertechnikai terv alapján
valósulhat meg.

(2) Az MH KCEHH-hez csatlakozó, nem honvédelmi
szervezetek üzemeltetésében lévõ híradó és informatikai
központoknál az üzemeltetõ szervezetek gondoskodnak az
üzemképesség fenntartása érdekében szükséges szolgálati
feladatok megszervezésérõl.

(3) Az MH KCEHH-be irányuló hálózati forgalom kül-
sõ csatlakozáson keresztül csak hatékony biztonsági és vé-
delmi megoldásokkal kialakított külsõ kapcsolati rendsze-
ren keresztül engedélyezhetõ, és tiltani kell a határvédelmi
elemek megkerülésével történõ külsõ kapcsolatok létesí-
tését.

(4) A külsõ csatlakozáson keresztül elérhetõ MH
KCEHH részét képezõ hálózati eszközöket elkülönített al-
hálózatként kell kialakítani. Azonosítani kell a hálózatok
határát, illetve a hálózat védelméért felelõs hardver-, szoft-
verelemeket.

(5) Az üzemeltetés során az összekapcsoláskor létreho-
zott állapottól eltérni, új kapcsolatokat létesíteni csak a há-
lózatgazda jóváhagyásával lehet.

8. Az MH KCEHH fejlesztése

32. §

(1) Az MH KCEHH-et érintõ komplex fejlesztési prog-
ramok és infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatos ki-
vitelezési munkálatok a hálózatgazda által meghatározott
hadmûveleti követelmények alapján elkészített és a háló-

zatgazda által jóváhagyott mûszaki követelmények szerint
kerülhetnek végrehajtásra.

(2) Az MH KCEHH-et érintõ komplex fejlesztési prog-
ramokhoz és beruházásokhoz kapcsolódó mûszaki köve-
telményeket a hálózatgazda által meghatározott hadmûve-
leti követelmények alapján a beszerzési eljárást kezdemé-
nyezõ, megbízó logisztikai honvédelmi szervezet, a K+F
feladatokhoz kapcsolódó képességfejlesztések mûszaki
követelményeit a haditechnikai K+F feladatokért felelõs
szervezeti elem szakállománya készíti el.

(3) Az MH KCEHH-et érintõ beszerzési eljárás lefoly-
tatását támogató, megindító hirdetmény és a dokumentá-
ció összeállítására, valamint a beérkezett ajánlatok elbírá-
lására, az ajánlatkérõ, pályázatkérõ által létrehozott szak-
értõi bizottságba a megbízó, a hálózatgazda, a hálózatüze-
meltetõ, az érintett katonai üzemeltetõk, a minõségbiztosí-
tásért felelõs honvédelmi szervezet képviselõje, szükség
esetén a felhasználó, alkalmazó szervezetek vezetõi szak-
értõket delegálnak. A hálózatgazda képviseletét a hálózat-
üzemeltetõ is elláthatja.

(4) A kivitelezési munkálatok megkezdésének elõfelté-
tele a szakértõi bizottság által jóváhagyott rendszertechni-
kai terv és kivitelezési tervdokumentáció. A jóváhagyott
tervdokumentációk alapján a szakértõi bizottság, valamint
a tûz-, munka-, baleset- és környezetvédelmi megbízott
részvételével munkaterület átadás-átvételi eljárás kerül le-
folytatásra.

(5) A kivitelezési munkálatok a hálózatüzemeltetõ mû-
szaki felügyelete mellett, az illetékes katonai üzemeltetõ
szervezet, valamint szükség esetén a felhasználó, alkalma-
zó szervezetek helyszíni részvételével, a hatályos bizton-
sági rendszabályok figyelembevételével kerülhetnek vég-
rehajtásra. Munkaterület és mûszaki átadás-átvételi,
üzembe helyezési eljárás a hálózatüzemeltetõ részvétele
nélkül nem folytatható le.

(6) A területileg illetékes katonai üzemeltetõ felelõs a
beruházási munkálatokkal összefüggõ biztonsági rendsza-
bályok betartásáért, a beléptetéssel összefüggõ szakfelada-
tok koordinálásáért.

(7) Helyszínen történõ munkavégzés, építés-beruházási
tevékenység csak a területileg illetékes híradó és informa-
tikai központ feladatra kijelölt szakállománya helyszíni
felügyelete mellett kerülhet végrehajtásra.

33. §

(1) A fejlesztési, javítási, felújítási célú beruházás, vagy
eszközbeszerzés esetén a szerzõdés katonai minõségbizto-
sítási szerv általi teljesítés igazolásának kiadásához a tûz-,
munka-, baleset- és környezetvédelmi, valamint az infor-
mációbiztonsági rendszabályokra is kiterjedõ mûszaki át-
adás-átvételi eljárást kell lefolytatni.

(2) A mûszaki átadás-átvételi eljárás a szakértõi bizott-
ság, a tûz-, munka-, baleset- és környezetvédelmi megbí-
zott, valamint a felhasználó, alkalmazó szervezet képvise-
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lõinek jelenlétében kerülhet végrehajtásra. A szakértõi bi-
zottság tagja a minõségbiztosításért felelõs honvédelmi
szervezet képviselõje, aki felügyeli az adott szerzõdésre
vonatkozó minõségi megfelelõséget. Az átadás-átvételrõl
készült, teljes körû megfelelõséget rögzítõ jegyzõkönyvet
követõen kerül sor a minõségbiztosításért felelõs honvé-
delmi szervezet képviselõje által a Megfelelõségi Igazolás
kiállításra, amennyiben a szerzõdés elõírja.

(3) Az eljárás eredményes lefolytatásához a megválto-
zott hálózatrészekre, új rendszerelemekre vonatkozó alap-
vetõ mûszaki és biztonsági dokumentációk – így különö-
sen a jóváhagyott kiviteli tervdokumentációk, teljességi
jegyzékek, hatósági engedélyek, megfelelõségi nyilatko-
zatok, mûszaki leírások, rendszertechnikai tervek –, vala-
mint a sikeres próbaüzem végrehajtását igazoló jegyzõ-
könyvek megléte szükséges.

(4) A mûszaki átadás-átvételi eljárás eredményes végre-
hajtását követõen a hálózatüzemeltetõ a területileg illeté-
kes katonai üzemeltetõ szervezetekkel együttmûködve
gondoskodik az új, vagy megváltozott hálózatrészek or-
szágos üzemeltetési, üzemfelügyeleti és üzemviteli rend-
szerbe történõ beintegrálásáról.

(5) A hálózatüzemeltetõ, illetve az illetékes katonai üze-
meltetõ a mûszaki átadás-átvételi eljárás eredményes vég-
rehajtását követõen kezdeményezi a fenntartási, szolgálta-
tási szerzõdések szükség szerinti módosítását, az új szer-
zõdések megkötését, az üzemeltetési szabályzat, valamint
az üzemeltetési szint megállapodások, munkaköri leírá-
sok, szervezeti és mûködési szabályzatok, kiadott üzemel-
tetést szabályozó belsõ rendelkezések módosítását.

(6) A nem központi üzemeltetési körbe tartozó informá-
ciós célrendszerek esetében az üzemeltetési, üzemfelügye-
leti rendszerbe történõ integrációs feladatokat a honvédel-
mi szervezet vezetõje belsõ rendelkezésben szabályozza.

(7) A mûszaki dokumentációk egy-egy példányát a terü-
letileg illetékes híradó és informatikai központokban, az
OHF-ben, az RHF-kben, valamint központi mûszaki do-
kumentációs tárban kell tárolni.

9. A betelepülések rendje

34. §

(1) A honvédelmi szervezetek a honvédelmi szempon-
tok figyelembevétele mellett, elsõdlegesen kölcsönösségi
alapon, szabad kapacitásaik terhére lehetõséget biztosíta-
nak nem honvédelmi szervezetek hírközlési berendezései-
nek HM vagyonkezelésû objektumokba történõ betelepí-
tésére, illetve a honvédelmi szervezetek saját fejlesztéseik
megvalósítása érdekében betelepülnek nem a HM vagyon-
kezelésébe tartozó objektumokba.

(2) A betelepülés feltételei a stratégiai partnerekkel
együttmûködési megállapodásban, illetve minden esetben
bérleti, használati szerzõdésben kerülnek rögzítésre.
A honvédelmi szervezetek részérõl a betelepülésekkel

összefüggõ megállapodások, bérleti szerzõdések megkö-
tése a mindenkor hatályos közjogi szervezetszabályozó
eszközök és egyéb belsõ rendelkezések alapján valósul
meg.

(3) A betelepülni kívánó szervezet (a továbbiakban: be-
települõ) betelepülési igényét a hálózatüzemeltetõ részére
jelenti be. A HM vagyonkezelésébe tartozó objektumba
való betelepülésre vonatkozó igényt a hálózatüzemeltetõ a
vonatkozó javaslatával a szakterületi állásfoglalásra jogo-
sult hálózatgazda és a HM VGH részére egyaránt megkül-
di. A hálózatüzemeltetõ – a szakterületi állásfoglalásra jo-
gosult, a vagyonkezelésért, valamint az elhelyezésért fele-
lõs honvédelmi szervezet, a katonai üzemeltetõ, illetve a
HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban együtt: érintett szer-
vezetek) egyidejû tájékoztatásával – elutasítja a betelepü-
lés engedélyezését, ha bármelyik szakterületi állásfogla-
lásra jogosult szervezet a betelepülést nem hagyja jóvá.
A HM VGH állásfoglalásának ki kell terjednie a betelepü-
lés feltételeinek ingatlangazdálkodási és vagyonkezelési
szempontból történõ meghatározására.

(4) A hálózatgazda és a HM VGH jóváhagyása esetén
– amennyiben a betelepülés közvetlenül érinti az MH
KCEHH-et – a hálózatüzemeltetõ az érintett szervezetek
egyidejû tájékoztatásával kiadja a betelepülés feltételeit
tartalmazó elvi hozzájárulást, melynek birtokában helyszí-
ni bejárás tartható a betelepülõ és az érintett szervezetek
képviselõinek részvételével.

(5) A betelepülõ az elvi hozzájárulásban meghatározott
követelmények, valamint a helyszíni bejárás megállapítá-
sai figyelembevételével kiviteli tervet készít, amelyet a há-
lózatüzemeltetõ részére küld meg jóváhagyásra. A háló-
zatüzemeltetõ a terveket véleményezteti az érintett szerve-
zetekkel, és a beérkezett véleményekre figyelemmel kér
kiegészítést vagy adja ki a végleges hozzájárulást.

(6) A végleges hozzájárulás kiadását követõen kerülhet
sor a bérleti, használati szerzõdés aláírására.

(7) A kiviteli munkálatok megkezdése csak a bérleti,
használati szerzõdés aláírását követõen lehetséges. A kivi-
teli munkák megkezdése elõtt – a betelepülõ és az érintett
szervezetek bevonásával – munkaterület átadás-átvételi,
illetve a kiviteli munkák készre jelentését követõen mû-
szaki átadás-átviteli és üzembe helyezési eljárást kell le-
folytatni.

(8) Az elvi hozzájárulás kiadását követõen a betelepü-
léssel kapcsolatos feladatok – különösen helyszíni bejárá-
sok, kivitelezés felügyelete, munkaterület és mûszaki át-
adás-átvételi, valamint üzembe helyezési eljárások, tervek
véleményezése, köröztetése – végrehajtását, koordinálását
a hálózatüzemeltetõ az érintett szervezetek, különösen
a katonai üzemeltetõk bevonásával végzi.

(9) Amennyiben a betelepülés a hálózatgazda állásfog-
lalása alapján az MH KCEHH hálózatához kapcsolódó
hírközlési létesítményt, objektumot közvetlenül nem érint,
az engedélyezési eljárást, illetve a kapcsolódó feladatokat
a HM VGH saját hatáskörben – az érintett szervezetek
egyidejû tájékoztatásával – hajtja végre.
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(10) A helyszínbejáráshoz kötött – az adott helyszín bete-
lepülésre való alkalmasságának megállapítása érdekében
szükséges – elõzetes vizsgálatok, valamint ideiglenes jelle-
gû betelepülések – így különösen tesztelések, mérések – en-
gedélyezését a hálózatüzemeltetõ, a hálózatgazda vonatko-
zó állásfoglalására figyelemmel, saját hatáskörben végzi.

(11) A honvédelmi szervezetek nem HM vagyonkezelé-
sébe tartozó objektumba történõ betelepülését – a HM
VGH egyidejû tájékoztatása mellett – a hálózat üzemeltetõ
kezdeményezi és bonyolítja le.

(12) A HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanok elhe-
lyezkedési területének rádiólefedettsége, illetve lefedett-
ségének javítása érdekében ismétlõ vagy bázisállomás el-
helyezésére irányuló kezdeményezésre – a hálózatgazda
és a HM VGH egyidejû tájékoztatásával – kizárólag a
hálózatüzemeltetõ jogosult.

(13) A nem honvédelmi szervezetek az MH KCEHH-et
érintõ és a HM vagyonkezelésébe tartozó objektumokba
történõ betelepülésérõl, valamint a honvédelmi szerveze-
tek nem a HM vagyonkezelésébe tartozó objektumaiba
történõ betelepüléseirõl a hálózatüzemeltetõ központi
nyilvántartást vezet.

10. A központilag biztosított híradó és informatikai
szolgáltatásokkal történõ ellátás rendje

35. §

(1) Az egyes felhasználók részére a munkakörük,
beosztásuk ellátása érdekében biztosítható híradó és infor-
matikai szolgáltatások a gazdaságosság és költséghaté-
konyság figyelembevételével, a munkaköri jegyzékek, ál-
lománytáblák, munkaköri leírások, szervezeti és mûködési
szabályzatok, szolgálati utasítások alapján, az informati-
kai tárgyú normatív ellátás rendjérõl szóló közjogi szerve-
zetszabályozó eszközök, valamint belsõ rendelkezések fi-
gyelembevételével kerülnek meghatározásra.

(2) Nem honvédelmi szervezetek, gazdálkodó szereze-
tek, civil szervezetek részére központilag biztosított szol-
gáltatás a honvédelmi feladatok ellátása érdekében, tárca-
szintû együttmûködési megállapodásban rögzített feltéte-
lekkel biztosítható.

(3) Az igényelhetõ szolgáltatások körét a hálózatgazda
által jóváhagyott és hálózatüzemeltetõ által kiadott szol-
gáltatáskatalógus határozza meg.

(4) Az egyes felhasználók részére biztosítandó szolgál-
tatások körét a felhasználó, alkalmazó szervezet parancs-
noka, vezetõje a gazdaságossági szempontok figyelembe-
vételével, a honvédelmi feladatok ellátása érdekében mini-
málisan szükséges szolgáltatások meghatározásával ter-
vezi és igényli.

(5) A szolgáltatásra vonatkozó felhasználói igény a te-
rületileg illetékes katonai üzemeltetõ részére kerül meg-
küldésre.

(6) A szolgáltatáskatalógusban nem szereplõ egyedi
szolgáltatáskérések a szolgálati út betartásával a hálózat-
gazda részére kerülnek megküldésre.

(7) A katonai üzemeltetõk a hatáskörüket meghaladó
szolgáltatási igényt a szolgálati út betartásával a hálózat-
üzemeltetõ részére küldik meg.

(8) A hálózatüzemeltetõ a katonai üzemeltetõk által
megküldött, a hálózatgazda engedélyezési jogkörébe tar-
tozó szolgáltatás igényeket a hálózatgazda részére terjeszti
fel jóváhagyásra. A felterjesztés tartalmazza a szolgáltatás
biztosításának mûszaki, gazdasági feltételeit, a megvalósí-
tási javaslatokat.

(9) A felhasználó a részére biztosított híradó és informa-
tikai szolgáltatások, végberendezések használatára jogo-
sult annak bevonásáig, átcsoportosításáig vagy a beosztá-
sának, munkakörének megszûnéséig.

(10) A beosztást, munkakört átadó felhasználó abban az
esetben, ha a szervezeti egységtõl más szervezeti egység-
hez kerül áthelyezésre, vezénylésre, vagy kiválik a honvé-
delmi szervezetek állományából, köteles anyagelszámoló
lapon igazolni a területileg illetékes híradó és informatikai
központban, valamint a területileg illetékes anyagnem fe-
lelõsnél, hogy a részére biztosított szolgáltatásokkal és
végberendezésekkel, illetve a forgalmi díjköteles szolgál-
tatás használatából keletkezett költségekkel kapcsolatban
elszámolt tartozása nem keletkezett.

36. §

(1) A felhasználó, alkalmazó szervezet, illetve a fel-
használó adatairól, a részükre biztosított szolgáltatásokról
a hálózatüzemeltetõ MH szintû központi elektronikus
nyilvántartást, a katonai üzemeltetõk, valamint a híradó és
informatikai központok az ellátási körzetüknek megfelelõ
elektronikus nyilvántartást vezetnek. A nyilvántartási
rendszer tartalmi, formai követelményei az üzemeltetési
szabályzatban kerülnek rögzítésre.

(2) A (1) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszer tar-
talmazza legalább

a) a felhasználó adatait név, rendfokozat, szervezet, be-
osztás, munkakör, elhelyezés, elérhetõség szerint,

b) a biztosított szolgáltatásokat, jogosultságokat, áram-
köröket,

c) a szolgáltatás igénybevételének jogosságát igazoló
ügyiratszámot,

d) a létesítéshez és hibaelhárításhoz szükséges infra-
strukturális adatokat így különösen az azonosítókat, fizi-
kai és logikai kialakítás, szolgáltatásspecifikus adatok sze-
rint.

(3) A felhasználói igények teljesítésével párhuzamosan
a felhasználói adatokban beállt változásoknak megfelelõ-
en a helyi és központi nyilvántartási rendszer, valamint a
díjelszámoló rendszer aktualizálása a változást követõen
azonnal végrehajtásra kerül.
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(4) Az igénybe vehetõ híradó és informatikai szolgálta-
tásokról, az igénylés módjáról a hálózatüzemeltetõ, illetve
a területileg illetékes katonai üzemeltetõ rendszeres tájé-
koztatást biztosít a felhasználó, alkalmazó szervezetek ré-
szére a helyi sajátosságok figyelembevételével.

(5) A felhasználó, alkalmazó szervezetek parancsnokai,
vezetõi gondoskodnak a megváltozott felhasználói adatok
utaltsági és jelentési, ügyeleti rendszerben történõ módosí-
tásáról, az alárendeltségükbe tartozó felhasználók adatai-
ban történt változásokat azonnal bejelentik a katonai üze-
meltetõnek. A katonai üzemeltetõ a változásokról készített
összesített kimutatást a hálózat üzemeltetõ részére havi
rendszerességgel megküldi.

(6) A Hálózatüzemeltetõ, valamint a területileg illetékes
katonai üzemeltetõ a felhasználó, alkalmazó szervezetek-
kel havonta pontosítja a felhasználói adatokat.

11. Záró rendelkezések

37. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

38. §

(1) A hálózatgazda az MH KCEHH üzemeltetési, fel-
ügyeleti és szerviz területek felosztásának rendjét, valamit
az üzemeltetési szabályzat elkészítésére vonatkozó köve-
telményeket az utasítás hatálybalépését követõ 120. napig
szakutasításban szabályozza.

(2) A hálózatüzemeltetõ az MH KCEHH részét képezõ
híradó és informatikai központok üzemeltetéséért felelõs
honvédelmi szervezetek, valamint a nem központi üzemel-
tetési körbe tartozó információs célrendszerek mûködteté-
séért felelõs honvédelmi szervezetek parancsnokai, veze-
tõi koordinálásával, a katonai üzemeltetõk bevonásával
munkacsoportot alakít és a (1) bekezdés szerinti szakutasí-
tás hatálybalépését követõ 120. napig elkészíti az MH
KCEHH üzemeltetési szabályzatát.

(3) A hálózatüzemeltetõ és az MH KCEHH részét képe-
zõ híradó és informatikai központok üzemeltetéséért fele-
lõs honvédelmi szervezetek, valamint a nem központi üze-
meltetési körbe tartozó információs célrendszerek mûköd-
tetéséért felelõs honvédelmi szervezetek parancsnokai, ve-
zetõi az utasítás hatálybalépését követõ 90. napig felül-
vizsgálják az elektronikus információbiztonsági szabály-
zataikat.

(4) A hálózatüzemeltetõ és az MH KCEHH részét képe-
zõ híradó és informatikai központok üzemeltetéséért fele-
lõs honvédelmi szervezetek, valamint a nem központi üze-
meltetési körbe tartozó információs célrendszerek mûköd-
tetéséért felelõs honvédelmi szervezetek parancsnokai, ve-
zetõi a (2) bekezdés szerinti üzemeltetési szabályzat jóvá-

hagyását követõ 60. napig belsõ rendelkezésben szabá-
lyozzák:

a) az utaltsági körükbe tartozó híradó és informatikai
központok, felügyelt és felügyelet nélküli hírközlési léte-
sítmények, felügyeleti központok, információs célrend-
szerek üzemeltetésének, felügyeleti rendjének részletes
szabályait, valamint az alárendeltségükbe tartozó katonai
üzemeltetõk részletes szakfeladatait,

b) a szervizcsoportok, az ügyeleti és készenléti szolgá-
latok megszervezésével, valamint a jelentés rendjével
összefüggõ szakfeladatokat, az okmányok vezetésének
rendjét.

(5) A hálózatüzemeltetõ a (2) bekezdés szerinti Üzemel-
tetési Szabályzat jóváhagyását követõ 30. napig a felhasz-
nálók részére kiadja az igénybe vehetõ híradó és informati-
kai szolgáltatások katalógusát, a szolgáltatások igénybe-
vételének rendjére vonatkozó tájékoztatásokat, a szolgál-
tatások igényléséhez szükséges formanyomtatványokat és
az ügyfélszolgálattal történõ kapcsolattartás rendjét.

(6) A munkaköri jegyzékek, munkaköri leírások, szer-
vezeti és mûködési szabályzatok, szolgálati utasítások mó-
dosítását a (2) bekezdés szerinti üzemeltetési szabályzat
jóváhagyását követõ 90. napig végre kell hajtani.

39. §

Hatályát veszti
a) a Magyar Honvédség állandó jellegû távközlõ háló-

zatának békeidejû üzemeltetési és felügyeleti rendjérõl
szóló 47/2003. (HK 10.) HVKF intézkedés, valamint

b) az MH állandó jellegû távközlõ hálózatának békeide-
jû üzemeltetési és felügyeleti rendjének részletes szabá-
lyairól szóló 61/2003. (HK 11.) HVK VCSF szakintézke-
dés.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
56/2013. (IX. 20.) HM

utasítása
a Katonai Vizsgaközpontban végrehajtandó

vizsgáztatás elõkészítésérõl,
valamint a tananyagtartalom kialakításával

kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

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. §
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(5) bekezdése alapján a minõsítõ vizsgák végrehajtása
érdekében az alábbi

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

(2) Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a to-
vábbiakban: NKE) rektorát, hogy biztosítsa az utasításban
meghatározott feladatok végrehajtását.

2. §

Az utasítás alkalmazásában:
a) KVK: Katonai Vizsgaközpont, amely az NKE Had-

tudományi és Honvédtisztképzõ Kar (a továbbiakban:
NKE HHK) szervezetében mûködõ, a tiszti és altiszti mi-
nõsítõ vizsgák elõkészítéséért és végrehajtásáért felelõs
szervezet,

b) minõsítõ vizsga: az elõmeneteli rendszer mûködteté-
se érdekében végrehajtott olyan számonkérés, ahol a je-
lentkezõk önálló felkészülést követõen a meghirdetett
vizsgaidõpontokban általános katonai ismeretekbõl tesz-
nek tanúbizonyságot felkészültségükrõl,

c) tananyag: a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfõ-
nökség (a továbbiakban: HVK KIKCSF) által lektorált és a
Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) által
jóváhagyott általános katonai ismeretanyag,

d) vizsgaanyag: a rendfokozatonként differenciált álta-
lános katonai vizsga alapját képezõ tudástartalom.

2. A minõsítõ vizsgák elõkészítésének feladatai

3. §

A HM Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban: HM
HPF), a HVK Személyzeti Csoportfõnökséggel (a továb-
biakban: HVK SZCSF), valamint az NKE HHK-val
együttmûködésben kidolgozza a minõsítõ vizsgáztatás
rendszerét 2013. november 30-ig.

3. Az általános katonai vizsgák tananyagának
és vizsgaanyagának kidolgozása

4. §

(1) A HVK KIKCSF – együttmûködve a HM Jogi Fõ-
osztállyal, a HVK Felderítõ Csoportfõnökséggel, a HVK
Hadmûveleti Csoportfõnökséggel, a HVK Logisztikai
Csoportfõnökséggel, a HVK Híradó, Informatikai és In-
formációvédelmi Csoportfõnökséggel, az MH Összhade-
rõnemi Parancsnoksággal, az MH Geoinformációs Szol-
gálattal, az MH Egészségügyi Központtal és az MH Al-
tiszti Akadémiával – összeállítja az általános katonai isme-
retanyaghoz rendfokozatonként javasolt szakirodalom-
jegyzéket, amelyet 2013. szeptember 30-ig megküld az
NKE HHK részére.

(2) A szakirodalom-jegyzék alapján az NKE HHK ki-
dolgozza az általános katonai tananyagot, valamint a rend-
fokozatonként differenciált vizsgaanyagokat, és azokat
2013. október 31-ig megküldi a HVK KIKCSF részére.

(3) A HVK KIKCSF – együttmûködve az (1) bekezdés-
ben felsorolt szervezetekkel – lektorálja a javasolt általá-
nos katonai tananyagot és a rendfokozatonként differen-
ciált vizsgaanyagokat, majd ezt követõen jóváhagyásra
felterjeszti a HVKF részére 2013. november 15-ig.

(4) A HVK KIKCSF a jóváhagyott általános katonai
tananyagot és vizsgaanyagokat megküldi az NKE HHK
részére 2013. november 30-ig.

(5) Az NKE HHK intézkedik 2013. december 15-ig az
általános katonai tananyag és vizsgaanyagok interneten
történõ közzétételérõl.

4. Egyéb rendelkezések

5. §

(1) Az NKE HHK dékánja a KVK elvégzett tevékenysé-
gérõl félévente, a félévet követõ hónap közepéig – elsõ al-
kalommal 2014. január 15-ig – a próbavizsgák, minõsítõ
vizsgák eredményérõl, tapasztalatairól azok befejezését
követõ egy hónapon belül a HVK SZCSF útján jelentést
terjeszt fel a HVKF részére, amelyrõl a HVK SZCSF tájé-
koztatja a HM HPF-et.

(2) A próbavizsgáztatást 2013. december 20-ig a KVK
hajtja végre. A próbavizsgák végrehajtására a HVK
SZCSF javaslata alapján a HVKF rendfokozatonként
5-5 fõt jelöl ki.

(3) A KVK 2014. március 1-jétõl végzi az elsõ minõsítõ
vizsgák végrehajtását.
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(4) Az NKE HHK elsõ alkalommal 2014. január 31-ig,
ezt követõen minden év január 31-ig az NKE hivatalos
honlapján közzéteszi a tárgyévre vonatkozó vizsgaidõpon-
tokat.

(5) Az NKE HHK – a HVK KIKCSF-fel együttmûköd-
ve – minden év december 31-ig felülvizsgálja a kiadott
vizsgaanyagokat.

5. Záró rendelkezések

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
57/2013. (IX. 20.) HM

utasítása
a nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ személyek
ellenõrzésével kapcsolatos egyes szabályokról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 11. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá
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. § (5) bekezdése alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó központi hiva-
talokra,

c) a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetekre,

d) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a további-
akban: KNBSZ) és

e) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire [a továbbiakban az a)–e) pont együtt: foglal-
koztató szervezetek]
terjed ki.

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 69. § (4) bekez-
dés b) pontja alapján munkáltatói intézkedésben megálla-
pított, nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ azon jogviszo-
nyokban, amelyek esetében a KNBSZ jogosult az ellenõr-
zés lefolytatására, a jelen utasítás szerinti eljárásrendet
kell alkalmazni.

(3) Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rekto-
rát, hogy az utasításban meghatározott feladatok végrehaj-
tásában mûködjön közre.

2. A nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatásával
kapcsolatos általános szabályok

2. §

A foglalkoztató szervezeteknél, az 1. § (2) bekezdése
szerinti jogviszonyban foglalkoztatott személy, valamint
a honvéd tisztjelölt (a továbbiakban együtt: ellenõrzött)
esetében a nemzetbiztonsági ellenõrzést (a továbbiakban:
ellenõrzés) a KNBSZ hajtja végre.

3. §

(1) Az ellenõrzés alapjául szolgáló jogviszony létreho-
zatalát megelõzõ ellenõrzést az Nbtv. 69. § (2) bekezdés
d) és e) pontja esetén a miniszter, vagy a honvédek jogállá-
sáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelke-
zéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM ren-
delet, vagy a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény vagy a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a jogviszony léte-
sítésére jogosult személy (a továbbiakban: kezdeménye-
zõ) írásban, a Nemzetbiztonsági Iroda (a továbbiakban:
NBI) útján a KNBSZ-nél, az 1. melléklet szerinti okmá-
nyon kezdeményezi. A KNBSZ állománya esetében
a KNBSZ fõigazgatója által elrendelt ellenõrzés egyben
kezdeményezést is jelent.

(2) Az ellenõrzés kizárólag az Nbtv. és az egyes nemzet-
biztonsági ellenõrzés alá esõ jogviszonyokról és a nemzet-
biztonsági ellenõrzéssel összefüggõ lényeges adatokról,
valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjérõl szóló
303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján munkaköri jegyzékben, illetve ál-
lománytáblában vagy a kormányzati irányítás alá nem tar-
tozó foglalkoztató szervezet esetében a szervezet vezetõje
által munkáltatói intézkedésben ellenõrzés alá esõ jogvi-
szonyként megjelölt munkakörök esetében kezdeményez-
hetõ.
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4. §

(1) A foglalkoztató szervezetek vezetõi legalább egy fõt
(a továbbiakban: nemzetbiztonsági összekötõ) jelölnek ki
az ellenõrzéssel összefüggõ, jelen utasításban meghatáro-
zott feladatok végrehajtására. A kijelölést a nemzetbizton-
sági összekötõ munkaköri leírásában rögzíteni kell.

(2) A foglalkoztató szervezetek vezetõi az NBI részére
megküldik a nemzetbiztonsági összekötõk nevét, elérhetõ-
ségét, továbbá az ezen adatokban bekövetkezett változá-
sokat.

(3) Az ellenõrzések egységes végrehajtásának biztosí-
tása érdekében a nemzetbiztonsági összekötõ

a) a foglalkoztató szervezetnél folyamatosan vezeti
a nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ jogviszonyok nyil-
vántartását, kezeli a 17. § szerinti iratokat,

b) biztosítja az ellenõrzéshez szükséges biztonsági kér-
dõívet (a továbbiakban: kérdõív) és gondoskodik arról,
hogy azt az ellenõrzöttek a kezdeményezést megelõzõen
kitöltsék,

c) biztosítja az ellenõrzést kezdeményezõ okmányt,
d) a kitöltött és aláírt kérdõívet eljuttatja és a kezdemé-

nyezõ okmányt aláírásra felterjeszti a kezdeményezõ ré-
szére,

e) egyeztet az NBI-vel a kezdeményezések ütemezésé-
rõl, valamint megküldi az aláírt kezdeményezést és a kér-
dõívet az NBI részére,

f) közremûködik a Korm. rendelet 2. melléklete szerinti
adatlap NBI-hez történõ eljuttatásában,

g) közremûködik a Korm. rendelet 6. §-a szerinti meg-
keresés ellenõrzött részére történõ eljuttatásában,

h) tájékoztatja az ellenõrzöttet az ellenõrzés menetérõl,
különösen a kérdõív szempontjából lényeges adatok válto-
zása esetén követendõ eljárásról, a nyilatkozattételi köte-
lezettségekrõl és a jogorvoslatról,

i) közremûködik a 16. § (1) bekezdése szerinti tájékoz-
tatás végrehajtásában, és

j) az a)–i) pontokban felsorolt feladatok végrehajtása
során szükség szerint kapcsolatot tart az NBI-vel.

5. §

(1) A kitöltött és aláírt kérdõívet az ellenõrzött által le-
zárt borítékban kell az NBI részére továbbítani. A zárt bo-
rítékot csak az NBI, az ellenõrzést végrehajtó KNBSZ
szervezeti egység állománya, illetve az ellenõrzött bont-
hatja fel.

(2) A 4. § (3) bekezdés e) pontja szerinti egyeztetést kö-
vetõen a kezdeményezést olyan idõpontban kell megkül-
deni az NBI részére, hogy az ellenõrzés végrehajtására és
a biztonsági szakvélemény elkészítésére a 9. § (5) bekez-
désében meghatározott idõtartam rendelkezésre álljon.

(3) A kérdõív elektronikusan letölthetõ a www.nbf.hu
honlapról és HM Költségvetés Gazdálkodási Információs
Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) zárt hálózatán,
az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság (a továbbiakban: MH HKNYP) által üzemeltetett
személyügyi információs portálról. A kérdõív szempontjá-
ból lényeges adatok körét, valamint a kérdõív szempontjá-
ból lényeges adatok változásának bejelentésére szolgáló
adatlap mintáját a Korm. rendelet 1. és 2. melléklete tartal-
mazza.

(4) Az ellenõrzött a 4. § (3) bekezdés h) pontja szerinti
tájékoztatás tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatát
és a Korm. rendelet 5. §-ában foglalt írásbeli hozzájárulá-
sát a 2. melléklet szerinti nyilatkozat aláírásával a nemzet-
biztonsági összekötõnél teszi meg. A nemzetbiztonsági
összekötõ a nyilatkozatot – annak aláírását követõen –
megküldi az NBI részére.

6. §

(1) Az NBI a 4. § (3) bekezdés e) pontja szerinti egyez-
tetés keretében vizsgálja, hogy

a) a kezdeményezés az arra jogosulttól származik-e,
b) a kezdeményezés szerinti jogviszony nemzetbizton-

sági ellenõrzés alá esõ jogviszonynak minõsül-e,
c) a kérdõív tartalmazza-e az ellenõrzött nemzetbizton-

sági ellenõrzéshez történõ, az Nbtv. 70. § (5) bekezdése
szerinti hozzájárulását, és

d) az ellenõrzés a KNBSZ illetékességébe tartozik-e.
(2) Az NBI fontossági sorrendet állapít meg, ha

az egyeztetések során a nemzetbiztonsági összekötõk által
jelzett, ellenõrzésre tervezett személyek száma azt szüksé-
gessé teszi. A sorrend megállapításánál elsõbbséget kell
biztosítani a nemzetközi kötelezettségvállalás miatt szük-
séges kezdeményezéseknek.

7. §

(1) Ha a kezdeményezés vagy a kérdõív nem felel meg
az Nbtv. elõírásainak, azt az NBI a kifogások megjelölésé-
vel hiánypótlás céljából visszaküldi a kezdeményezõ
részére. Hiánypótlás nélkül az ellenõrzés nem hajtható
végre.

(2) A törvényes követelményeknek megfelelõ kezdemé-
nyezést, illetve kérdõívet az NBI – az ellenõrzés elrendelé-
sére vonatkozó javaslatával – a 9. § (1) bekezdése szerinti
elrendelésre jogosult részére soron kívül felterjeszti.

(3) Azon ellenõrzöttek esetében, akik nem tartoznak
a foglalkoztató szervezetek állományába, de ellenõrzésük
a KNBSZ hatáskörébe tartozik, a kezdeményezésre jogo-
sultakkal az NBI tartja a kapcsolatot.
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8. §

Az NBI
a) a 4. § (3) bekezdésében rögzített feladataik végrehaj-

tásában támogatja a nemzetbiztonsági összekötõket,
b) továbbítja a kezdeményezõhöz a Korm. rendelet

6. §-a szerinti megkeresést,
c) rögzíti a Korm. rendelet 5. §-a szerinti hozzájárulást

a HM KGIR-ban úgy, hogy a nemzetbiztonsági összekötõ
a rögzítésrõl tudomást szerezzen,

d) a HM KGIR lekérdezõ funkcionalitás alkalmazásával
– a HM KGIR rendszerben kezelt adatok tekintetében –
biztosítja a Korm. rendelet 5. §-a szerinti változás-bejelen-
tést a KNBSZ ellenõrzést végrehajtó szervezeti egységei
részére, és

e) tájékoztatja a kezdeményezõt, illetve a kezdeménye-
zõ útján az ellenõrzöttet az ellenõrzés eredményérõl.

3. Az ellenõrzési eljárás

9. §

(1) Az ellenõrzést a KNBSZ fõigazgatója vagy az általa
a KNBSZ Szervezeti és Mûködési Szabályzatában kijelölt
vezetõ beosztású személy, a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatban meghatározott módon, a kezdeményezõ ok-
mány, valamint a kitöltött és az ellenõrzött által aláírt kér-
dõív alapján – a 6. § (2) bekezdésében foglalt, valamint
egyéb nemzetbiztonsági vagy honvédelmi érdekbõl meg-
határozott fontossági sorrend figyelembevételével – hala-
déktalanul elrendeli.

(2) A kezdeményezõ okmányon fel kell tüntetni az el-
rendelést vagy annak megtagadását és az elrendelés vagy
megtagadása idõpontját.

(3) Ha az ellenõrzés nem tartozik a KNBSZ hatásköré-
be, az iratokat a kezdeményezõ egyidejû tájékoztatása
mellett az NBI továbbítja a polgári nemzetbiztonsági szol-
gálatokat irányító miniszterhez.

(4) Az ellenõrzés akkor is végrehajtható, ha a kérdõíven
az elõírt hozzátartozói tudomásulvételt igazoló nyilatkozat
hiányzik.

(5) Az ellenõrzést az (1) bekezdés szerinti elrendeléstõl
számított 60 napon belül kell lefolytatni. A határidõt
a KNBSZ fõigazgatója egy alkalommal 30 nappal meg-
hosszabbíthatja, errõl a kezdeményezõ útján az ellenõrzöt-
tet 8 napon belül írásban értesíti.

10. §

(1) Az ellenõrzés elrendelését követõen az NBI hala-
déktalanul továbbítja az okmányokat a KNBSZ ellenõr-
zést végrehajtó szervezeti egységének vezetõje részére.

(2) Ha az ellenõrzés végrehajtása érdekében az ellenõr-
zött személyianyag-gyûjtõjének biztosítása szükséges, azt

az NBI közvetlenül kéri be a foglalkoztató szervezettõl.
A foglalkoztató szervezet 5 napon belül köteles az ellenõr-
zött személyianyag-gyûjtõjét a KNBSZ részére megkül-
deni.

11. §

(1) A KNBSZ illetékes szervezeti egysége végrehajtja
az ellenõrzést és annak eredményétõl függõen a KNBSZ
fõigazgatója a 3. melléklet szerinti biztonsági szakvéle-
ményben megállapítja az ellenõrzöttre vonatkozó bizton-
sági feltételek meglétét vagy azok hiányát.

(2) A biztonsági szakvéleményben rögzíteni kell a dön-
tés indokait. Kockázati tényezõ megállapítása esetén csak
megalapozott és bizonyítható tényeken alapuló adatok
tüntethetõek fel. A biztonsági szakvélemény nem tartal-
mazhat olyan adatot, amely a titkos információgyûjtõ tevé-
kenységet veszélyeztetné, vagy a minõsített adatok védel-
mére vonatkozó elõírásokat sértené. Az alkalmazott intéz-
kedések törvényességéért a KNBSZ a felelõs.

12. §

(1) A kezdeményezõ az ellenõrzés tartama alatt a Korm.
rendelet 1. mellékletében meghatározott adatok változása
esetén fennálló bejelentési kötelezettség keretében hozzá
eljuttatott, az ellenõrzött által kitöltött és aláírt adatlapot
a változás tudomására jutásától számított 8 napon belül
a nemzetbiztonsági összekötõ útján, futárszolgálat közre-
mûködésével, az ellenõrzött nevét feladóként megjelölõ
zárt borítékban megküldi az NBI részére, valamint koc-
kázati tényezõ észlelése esetén az NBI útján értesíti
a KNBSZ-t.

(2) Az Nbtv. 68. § (1) bekezdése szerinti kockázati té-
nyezõkre utaló körülményeket vagy az ilyen körülménye-
ket tartalmazó írásbeli bejelentéseket a munkáltatói jog-
kört gyakorló a KNBSZ és az MH együttmûködésének
szabályairól szóló miniszteri utasításban meghatározottak
szerint a KNBSZ illetékes biztonsági tisztje részére továb-
bítja.

13. §

(1) Az ellenõrzés eredményének ellenõrzöttel való is-
mertetéséért a kezdeményezõ, vagy az általa kijelölt sze-
mély a felelõs. A tájékoztatás során a KNBSZ által meg-
jelölt minõsített adatokról az ellenõrzött nem tájékoztat-
ható.

(2) Az ellenõrzés végrehajtásának eredményét úgy kell
ismertetni, hogy az biztosítsa az ellenõrzött Nbtv. szerinti
jogorvoslati jogának érvényesítését. Az ismertetés meg-
történtét az ellenõrzött a 4. melléklet szerinti nyilatkozat
aláírásával tanúsítja.
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14. §

A kezdeményezõ különösen indokolt esetben felterjesz-
tést készít a miniszter, illetve a miniszter útján a miniszter-
elnök részére az Nbtv. 70. § (1) bekezdés a), c) vagy
d) pontja szerinti jóváhagyás érdekében. A kezdeményezõ
a jogviszony létesítésérõl, illetve fenntartásáról – a minisz-
ter, illetve a miniszterelnök jóváhagyása esetén – az Nbtv.
70. § (3) bekezdés a) pontja alapján az NBI útján értesíti
a KNBSZ-t.

15. §

Az ellenõrzött Nbtv. 72. § (3) bekezdése szerinti, mi-
niszterhez címzett panaszát az NBI juttatja el a KNBSZ fõ-
igazgatójához, aki a KNBSZ illetékes szervezeti egysége
által elõkészített állásfoglalással együtt felterjeszti azt
a miniszter részére.

16. §

(1) A kezdeményezõ vagy az általa kijelölt személy
az ellenõrzés megszüntetését célzó, az Nbtv. 72/B. §
(1) bekezdése szerint a KNBSZ irányába fennálló tájékoz-
tatási kötelezettségét az NBI részére teljesíti. Ha a tájékoz-
tatás eredményeként a KNBSZ fõigazgatója az ellenõrzést
megszünteti, arról az NBI értesíti a kezdeményezõt, vala-
mint a kezdeményezõ útján az ellenõrzöttet.

(2) A KNBSZ fõigazgatója a megszüntetõ döntését és
annak indokát az 5. melléklet szerinti okmányon tünteti
fel.

17. §

A biztonsági szakvélemény két példányban készül.
Az 1. számú példányt az NBI továbbítja a kezdeményezõ
részére, aki a 13. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást kö-
vetõen azt megküldi az illetékes nemzetbiztonsági össze-
kötõ részére. Az illetékes nemzetbiztonsági összekötõ
a biztonsági szakvélemény 1. számú példányát az ellenõr-
zött által aláírt, 4. melléklet szerinti nyilatkozattal együtt,
egyéb anyagoktól elkülönítve, zárt borítékban tárolja.
A biztonsági szakvélemény 2. számú példányát a KNBSZ
tárolja.

4. A nemzetbiztonsági ellenõrzések végrehajtásával
kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. §

(1) Az ellenõrzést végrehajtó KNBSZ szervezeti egysé-
gek által az ellenõrzés végrehajtása során alkalmazandó

intézkedésekkel kapcsolatos részletes szabályokat a
KNBSZ fõigazgatója határozza meg.

(2) A nemzetbiztonsági ellenõrzés során keletkezett
anyagokból adatszolgáltatás kizárólag a miniszter vagy
a KNBSZ fõigazgatójának engedélyével, az Nbtv. vonat-
kozó elõírásai szerint teljesíthetõ.

(3) A KNBSZ az ellenõrzés végrehajtása során keletke-
zett iratokat az egyéb nemzetbiztonsági és más tevékeny-
ségétõl elkülönített adattárban kezeli.

19. §

(1) A KNBSZ állományára vonatkozó ellenõrzést
a KNBSZ fõigazgatója tervezi.

(2) A KNBSZ állománya tekintetében lefolytatott ellen-
õrzések anyagait a 18. § (3) bekezdése szerinti adattártól
elkülönítetten kell kezelni.

20. §

A biztonsági szakvélemény 5 évig érvényes, a biztonsá-
gi szakvélemény alapján kiadásra kerülõ személyi bizton-
sági tanúsítvány érvényességi idejét a minõsített adat vé-
delmérõl szóló törvény (a továbbiakban: Mavtv.) rögzíti.

5. Záró rendelkezések

21. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

22. §

(1) A 3. § (2) bekezdésétõl eltérõen áthelyezés, illetve
szolgálati beosztásba történõ kinevezés esetén 2014. feb-
ruár 1-jét megelõzõen kezdeményezhetõ azon személy el-
lenõrzése is, akinek tervezett munkaköre 2014. február
1-jétõl ellenõrzés hatálya alá tartozik.

(2) A foglalkoztató szervezeteknél – kivéve a KNBSZ-t –
az ellenõrzés alá esõ jogviszonyokat 2013. szeptember
30-ig kell megállapítani, és 2014. február 1-jéig kell meg-
jelölni a munkaköri jegyzékekben vagy az állománytáb-
lákban. Az ellenõrzés alá esõ jogviszonyok megállapítása
során kerülni kell az általánosításokat és alapvetõen a leg-
alább “Bizalmas!” minõsítésû adatok megismerésére és
felhasználására ténylegesen jogosult munkaköröket kell
nevesíteni a Mavtv. szerinti szükséges ismeret elvének be-
tartásával.

(3) Az Nbtv. 69. § (4) bekezdés b) pontjára figyelemmel
a kormányzati irányítás alatt nem álló foglalkoztató szer-
vezet vezetõje az Nbtv. 69. § (4) bekezdés b) pontja szerin-
ti munkáltatói intézkedést – a KNBSZ elõzetes egyetérté-
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sével – 2013. szeptember 30-ig terjeszti fel jóváhagyásra
a miniszter részére.

(4) A foglalkoztató szervezetek – az (1) és a (2) bekez-
dés figyelembevételével – az ellenõrzés alá esõ jogviszo-
nyok megállapítását követõen 2013. október 15-ig tervet
készítenek az ellenõrzések kezdeményezésére, amelyet
a 6. § (2) bekezdése szerinti sorrend megállapítása céljából
2013. október 31-ig egyeztetnek az NBI-vel. A tervben
a kezdeményezéseket fontossági és idõrendi rangsorban
kell feltüntetni oly módon, hogy 2014. december 31-ig
az Nbtv.-ben elõírt kezdeményezések megtörténjenek.

(5) A 4. § (1) bekezdésére figyelemmel a foglalkoztató
szervezetek vezetõi 2013. szeptember 30-ig kijelölik
a nemzetbiztonsági összekötõket.

(6) Az MH HKNYP, illetve az illetékes honvédelmi
szervezet az NBI részére biztosítja a 8. § d) pontjában
meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges infor-
matikai alkalmazásokat.

23. §

Hatályát veszti a fontos és bizalmas munkakört betöltõk
nemzetbiztonsági ellenõrzésével kapcsolatos egyes szabá-
lyokról szóló 78/1996. (HK 1/1997.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 57/2013. (IX. 20.) HM utasításhoz

(KEZDEMÉNYEZÕ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE) . számú példány
Nyt. szám:

(KNBSZ fõigazgatója)
(a Nemzetbiztonsági Iroda vezetõje útján)

Budapest

Tárgy: nemzetbiztonsági ellenõrzés kezdeményezése

Tisztelt Fõigazgató Úr/Fõigazgató Úr jelentem!

A ................................................................................................ (foglalkoztató szervezet megnevezése)
állományába tartozó ................................................................ (feladat megnevezése) az alábbi személy nemzetbizton-
sági ellenõrzése vált szükségessé:
................................................... (név, rendfokozat, KGIR azonosító) ................................................. (születési hely,
idõ, anyja neve)
.............................................................................................................................................. (lakcím)
...................................................................................................... (jelenlegi beosztás megnevezése)
..................................................................................... [tervezett beosztás/külszolgálat megnevezése, kiutazás várható
idõpontja (amennyiben van)].
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § ... alpontja, valamint az egyes nemzetbiztonsá-
gi ellenõrzés alá esõ jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenõrzéssel összefüggõ lényeges adatokról, valamint a lé-
nyeges adatok bejelentésének rendjérõl szóló 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet 10. melléklet ... pontja alapján neve-
zett nemzetbiztonsági ellenõrzését kezdeményezem, egyben kérem nemzetbiztonsági ellenõrzésének elrendelését.

Csatolva: 1 db zárt boríték (biztonsági kérdõív)

(Székhely), 20..............................................

.................................................
parancsnok

A nemzetbiztonsági ellenõrzést elrendelem.

Budapest, 20.............................................

.................................................
elrendelõ

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ:
Kapják: 1. sz. pld.: Kezdeményezõ
2. sz. pld.: KNBSZ
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2. melléklet az 57/2013. (IX. 20.) HM utasításhoz

. számú példány

NYILATKOZAT

Alulírott
............................................................................................................................................................. (név, rendfokozat)
...........................................................................................................…......................... (születési hely, idõ, anyja neve)
.................................................................................................................................................................. (állandó lakcím)

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 74. § i) pont ... alpontja, vala-
mint az egyes nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenõrzéssel összefüggõ lé-
nyeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjérõl szóló 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Korm. rendelet) 10. melléklet ... pontja alapján tudomásul veszem, hogy jelenlegi/tervezett1 beosztásom
nemzetbiztonsági ellenõrzést igényel.

Tájékoztatást kaptam a nemzetbiztonsági ellenõrzés menetérõl, a Korm. rendelet 1. mellékletében rögzített lényeges
adatok körérõl, a lényeges adatok bejelentésének rendjérõl, nyilatkozattételi kötelezettségeimrõl és a nemzetbiztonsági
ellenõrzéshez kötõdõ jogorvoslatról.

Hozzájárulok/nem járulok hozzá2 ahhoz, hogy a nemzetbiztonsági ellenõrzés kezdeményezõje a személyügyi nyilván-
tartást kezelõ szerv útján és az általa kezelt adatok közül a biztonsági kérdõív I–IV. pontjában foglalt lényeges adatok, té-
nyek és körülmények változásáról annak tudomására jutásától számított 8 napon belül tájékoztassa a Nemzetbiztonsági
Irodát.

Hozzájárulásom megtagadása esetén tudomásul veszem, hogy a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt valamennyi,
a biztonsági kérdõív szempontjából lényeges adat változásáról az Nbtv.-ben és a Korm. rendeletben foglaltak szerint vál-
tozás-bejelentési kötelezettség terhel.

(Település), 20..............................................

............................................................
ellenõrzésre kötelezett

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ:
Kapják: 1. sz. pld.: Kezdeményezõ
2. sz. pld.: KNBSZ

1 A megfelelõ rész aláhúzandó!
2 A megfelelõ rész aláhúzandó!
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3. melléklet az 57/2013. (IX. 20.) HM utasításhoz

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT . számú példány
Nyt. szám:
Hiv. szám:

(Kezdeményezõ neve, rendfokozata, beosztása)

Budapest

Tárgy: biztonsági szakvélemény

Tisztelt (……) Úr!

Tájékoztatom, hogy a fenti hivatkozási számon a nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ jogviszonyba jelölt
(név, rendfokozat, születési hely, idõ) személyét érintõen 20…. év …….. hó …. napján elrendelt nemzetbiztonsági el-
lenõrzést a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) végrehajtotta.

Nevezettel összefüggésben a nemzetbiztonsági ellenõrzés a nemzetbiztonsági érdek érvényesítéséhez szükséges kocká-
zati tényezõt nem állapított meg/kockázati tényezõt állapított meg1.

Az érintett a jelen biztonsági szakvéleményben foglaltak ellen a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 72. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján a KNBSZ fõigazgatója útján benyújtott panasszal élhet
a honvédelemért felelõs miniszternél.

Budapest, 20..............................

............................................................
fõigazgató

Ellenjegyzem:

Budapest, 20..............................

...........................................................
honvédelmi miniszter

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ:
Kapják: 1. sz. pld.: Kezdeményezõ
2. sz. pld.: KNBSZ

1 A megfelelõ rész aláhúzandó!
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4. melléklet az 57/2013. (IX. 20.) HM utasításhoz

. számú példány

NYILATKOZAT
a nemzetbiztonsági ellenõrzés eredményének ismertetésérõl

Alulírott (..........................................................) név (.................................) rendfokozat (születési hely, idõ, anyja neve)
kijelentem, hogy a nemzetbiztonsági ellenõrzésem eredményét tartalmazó biztonsági szakvéleményt elõttem ismertet-
ték. Az azzal kapcsolatos jogorvoslati jogomról tájékoztattak.

A biztonsági szakvéleményben foglaltakkal
– egyetértek
– panasszal élek1

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

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

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

Budapest, ................... év ................... hó ........... nap

............................................................
ellenõrzött

Készült: 1 példányban
Egy példány 1 lap
Ügyintézõ:
Kapják: 1. sz. pld.: Kezdeményezõ/nemzetbiztonsági összekötõ

1 A nem kívánt rész törlendõ! Panasz esetén az érintettnek rögzítenie kell a kifogásolt megállapításokat és kifogásának okait!
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5. melléklet az 57/2013. (IX. 20.) HM utasításhoz

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT . számú példány
Nyt. szám:

(Kezdeményezõ neve, rendfokozata, beosztása)

Budapest

Tárgy: nemzetbiztonsági ellenõrzés megszüntetése

Tisztelt (……) Úr!

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 72/B. § (2) bekezdése alapján a 20… év ……… hó
…… napján, …. nyt. számon elrendelt nemzetbiztonsági ellenõrzést

(név, rendfokozat, születési hely, idõ, anyja neve, lakcíme) személyét érintõen

megszüntetem.

A nemzetbiztonsági ellenõrzés megszüntetésének indoka:

A nemzetbiztonsági ellenõrzés során az ellenõrzés napjáig keletkezett adatok megsemmisítésére saját hatáskörömben in-
tézkedem.

Budapest, 20............................................................

............................................................
fõigazgató

Készült: 1 példányban
Egy példány 1 lap
Ügyintézõ:
Kapják: 1. sz. pld.: KNBSZ
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A honvédelmi miniszter
58/2013. (IX. 20.) HM

utasítása
a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány

részletes kategóriába sorolásáról

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. § (5) bekezdése, valamint a külföldi szolgálatot teljesí-
tõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM ren-
delet 37. § (5) bekezdése alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 1. § 10. pont
d) alpontja alapján külföldön feladatot ellátó magyar kon-
tingensek állományában, valamint ilyen feladatot egyéni
beosztásban ellátó külföldi szolgálatot teljesítõ hivatásos,
szerzõdéses és önkéntes tartalékos katonákra terjed ki.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen az utasítás nem alkal-
mazható a külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandósá-

gairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet 36. § (2) bekez-
dése szerinti kiküldöttek esetén.

(3) Az egyéni törzsbeosztást betöltõ, de a vezénylésrõl
szóló munkáltatói döntés szerint a Magyar Honvédség bé-
ketámogató mûveletben részt vevõ kontingense mellett
feladatot ellátó kiküldött kategóriába sorolására az adott
kontingens besorolásának megfelelõen kerül sor.

2. §

A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány
biztonsági körülmények és éghajlati viszonyok szerinti be-
sorolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

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

(2) Az utasítást a Sínai-félszigeten állomásozó Multina-
cionális Erõk és Megfigyelõk (MFO) Magyar Kontingens
éghajlati körülmények szerinti besorolására 2013. szep-
tember 13-tól kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a béketámogató mûveletekben részt
vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló
84/2008. (HK 16.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
59/2013. (IX. 27.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti

és Mûködési Szabályzatáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.
évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdése alapján, figyelem-
mel 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. § (5) bekezdésére és a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a kor-
mányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter
jóváhagyásával – a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. melléklet-
ben foglaltak szerint határozom meg.

2. §

(1) A Szabályzatot, valamint a minisztérium belsõ sza-
bályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell
vizsgálni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat megtörténté-
rõl a közigazgatási államtitkár a felülvizsgálat eredményé-

nek egyidejû továbbításával tájékoztatja a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárát.

3. §

A 2. § (1) bekezdésétõl eltérõen a kormányzati tevé-
kenység összehangolásáért felelõs miniszter

a) a közigazgatás fejlesztése okán szükséges szervezeti
és mûködési szabályok, valamint

b) jogszabályváltozás
miatt bármikor kezdeményezheti a Szabályzat 30 napon
belül történõ módosítását. A módosítás elmulasztása ese-
tén a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs
miniszter gondoskodik a megfelelõ módosítás érvényesü-
lésérõl és az azzal kapcsolatos intézkedés hatálybalépésé-
rõl.

4. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ hónap elsõ nap-
ján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló
87/2010. (X. 6.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

Jóváhagyom:

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet
az 59/2013. (IX. 27.) HM utasításhoz

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzata

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Jogállás és alapadatok

1. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)
önálló jogi személyiséggel rendelkezõ, központi állam-
igazgatási szerv, amely – gazdálkodását tekintve – önálló-
an mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(2) A HM alapadatai a következõk:
a) megnevezése: Honvédelmi Minisztérium
b) rövidítése: HM
c) angol megnevezése: Ministry of Defence of Hungary
d) német megnevezése: Verteidigungsministerium von

Ungarn
e) francia megnevezése: Ministère de la Défense de

Hongrie
f) postacíme: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11.
g) postafiók címe: 1885 Budapest, Pf. 25.
h) vezetõje mint a fejezetet irányító szerv vezetõje: hon-

védelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter)
i) alapítója: az Országgyûlés
j) alapítás dátuma: 1848. április 11.
k) alapító okirat kelte, száma: 2012. június 15.,

VIII/365/9/2012.
l) jogállása: a költségvetési törvény által meghatározott,

a központi költségvetésben fejezetet alkotó központi költ-
ségvetési szerv

m) gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ és gaz-
dálkodó költségvetési szerv

n) számlavezetõje: Magyar Államkincstár
o) elõirányzat-felhasználási keretszámla száma:

10023002-01780499
p) adóigazgatási azonosító száma: 15701051-2-51
q) PIR-törzsszáma: 701059
r) szakágazati besorolása: 842210 Védelmi feladatok

központi igazgatása és szabályozása
s) alaptevékenysége az államháztartási szakfeladatrend

szerint:
sa) 842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés
sb) 842191 Katonai diplomáciai tevékenység
sc) 842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvál-

lalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben
sd) 842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és

szabályozása
se) 842203 Védelmi képesség fejlesztése
sf) 842204 Haderõ kiképzése, felkészítése
sg) 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevé-

kenységek

sh) 842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve
ár- és belvízvédelem)

si) 842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítség-
nyújtás

sj) 842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékeny-
ség (kivéve ár- és belvíz esetén)

sk) 842193 Külföldön lévõ magyar hadisírok feltárása,
rendezése

sl) 842194 Non-proliferáció, leszerelés, fegyverzetel-
lenõrzés

sm) 960301 Hadisírok létesítése, gondozása.
(3) A HM vállalkozási tevékenységet nem végez.
(4) Az alapfeladatok ellátásának forrása: Magyarország

központi költségvetésérõl szóló törvény 1. melléklet XIII. feje-
zet.

(5) A HM létrehozásáról rendelkezõ jogszabályok:
a) a független magyar felelõs ministerium alakításáról

szóló 1848. évi III. törvénycikk 14. § g) pontja és
b) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolá-

sáról szóló 2010. évi XLII. törvény 1. § b) pontja.

2. Szervezeti felépítés

2. §

(1) A HM önálló szervezeti egységei
a) a Miniszteri Kabinet,
b) a fõosztály,
c) a csoportfõnökség,
d) az államtitkári titkárság és
e) a Honvéd Vezérkar adminisztratív feladatait ellátó

fõosztály szintû szervezeti egysége (a továbbiakban: Ve-
zérkari Iroda) [a továbbiakban az a)–e) pont együtt: HM
szervek].

(2) A HM hivatali szervezetét azok a HM szervek alkot-
ják, amelyek nem tartoznak a Honvéd Vezérkar fõnökének
(a továbbiakban: HVKF) alárendeltségébe.

(3) A Honvéd Vezérkarhoz tartozó HM szervek a cso-
portfõnökségek és a Vezérkari Iroda. A Honvéd Vezérkar
jogállását a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, va-
lamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedések-
rõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
határozza meg.

(4) Nem önálló szervezeti egység az önálló szervezeti
egység részét képezõ osztály és iroda.

3. §

(1) A HM szervezeti felépítését, továbbá a miniszter irá-
nyítása alá tartozó központi hivatalok és közvetlen aláren-
deltségébe tartozó szervezetek (a továbbiakban együtt:
HM szervezetek), valamint a miniszter fenntartói irányítá-
sa alá tartozó közoktatási intézmény és a miniszter közvet-
len irányítása alá tartozó szervezet megnevezését az
1. függelék tartalmazza.
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(2) A HM szervek feladatait a 2. függelék tartalmazza.
(3) A HM létszámkeretét a 3. függelék tartalmazza a mi-

niszter, a parlamenti államtitkár, a közigazgatási államtit-
kár és a helyettes államtitkárok (a továbbiakban együtt: ál-
lami vezetõk), valamint a kabinetfõnök irányítása, továbbá
a HVKF alárendeltségébe tartozó HM szervek együttes
létszáma szerinti bontásban.

(4) A 4. függelék tartalmazza a HM szervezeteket, a mi-
niszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezet és a mi-
niszter fenntartói irányítása alá tartozó közoktatási intéz-
ményt (a továbbiakban együtt: honvédelmi tárca), vala-
mint a HM tulajdonosi jogkörébe tartozó azon gazdasági
társaságokat, amelyek felett a miniszter vagy az általa átru-
házott hatáskörben eljáró állami vezetõ tulajdonosi jogo-
kat gyakorol. A HM szervezetek és a miniszter fenntartói
irányítása alá tartozó közoktatási intézmény esetében a
4. függelék tartalmazza a miniszter által átruházott hatás-
körben eljáró állami vezetõt és a miniszteri vagy átruházott
hatáskör gyakorlásával összefüggésben közremûködõ HM
szerveket.

(5) A miniszteri fõtanácsadói és a miniszteri tanácsadói
munkaköröket az 5. függelék tartalmazza.

(6) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek-
rõl szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § a) pontja alapján a
HM szervek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel
járó munkaköreinek, beosztásainak felsorolását a 6. függe-
lék tartalmazza.

II. FEJEZET
A VEZETÉS RENDJE

3. Miniszter

4. §

(1) A miniszter a Kormány általános politikájának kere-
tei között irányítja a honvédelmi ágazatot, vezeti a HM-et,
és gyakorolja azokat a hatásköröket, valamint ellátja azo-
kat a feladatokat, amelyeket számára jogszabály, közjogi
szervezetszabályozó eszköz vagy e Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) meghatároz.

(2) A miniszter részletes feladat- és hatáskörét a Hvt.
felhatalmazása alapján 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 (a továbbiakban: Hvt. vhr.) 2. §-a határozza
meg.

5. §

(1) A miniszter kiadmányozza
a) a Kormány ügyrendje szerinti elõzetes egyeztetésre

bocsátandó elõterjesztést,

b) a kormány-elõterjesztést és a Kormányhoz benyúj-
tandó jelentést,

c) a törvényjavaslat parlamenti tárgyalása során a támo-
gatott módosító indítványok listáját, az egységes javasla-
tot, a zárószavazás elõtti módosító indítványt, az elfoga-
dott törvény kihirdetésre kerülõ, valamint egységes szer-
kezetû szövegjavaslatát,

d) a miniszteri rendeletet,
e) a hatáskörébe tartozó közjogi szervezetszabályozó

eszközt,
f) a köztársasági elnöknek, az Országgyûlés tisztségvi-

selõinek, a Kormány tagjainak, az Alkotmánybíróság el-
nökének és tagjainak, a Kúria elnökének, az Országos Bí-
rósági Hivatal elnökének, a legfõbb ügyésznek, az Állami
Számvevõszék elnökének, az alapvetõ jogok biztosának
címzett iratot,

g) az országgyûlési képviselõ írásbeli megkeresésére
adott választ,

h) valamely miniszter vagy önálló szabályozó szerv ve-
zetõjének szóló, a miniszteri egyetértési jog gyakorlásával
kapcsolatos ügyiratot és

i) a jogszabály által a miniszter hatáskörébe utalt, át nem
ruházott jogkörben hozott döntést.

(2) A miniszter az (1) bekezdés d), h) és i) pontja szerin-
ti, valamint a köztársasági elnöknek címzett iratok kiad-
mányozásában nem helyettesíthetõ.

6. §

(1) A miniszter irányítja
a) a parlamenti államtitkár,
b) a közigazgatási államtitkár,
c) a HVKF,
d) a kabinetfõnök,
e) a miniszteri biztos,
f) a HM belsõ ellenõrzési vezetõjének szakmai és
g) a közigazgatási államtitkár útján a HM Hatósági Hi-

vatal és a HM Védelmi Hivatal fõigazgatójának
tevékenységét.

(2) A miniszter munkájának és feladatainak ellátása ér-
dekében a Miniszteri Kabinet szervezetében Miniszteri
Titkárság mûködik.

4. Parlamenti államtitkár

7. §

(1) A parlamenti államtitkár gyakorolja azokat a hatás-
köröket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amelyeket
számára jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz
vagy e Szabályzat megállapít. A parlamenti államtitkár
részletes feladat- és hatáskörét a Hvt. vhr. 4. §-a határozza
meg.
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(2) A parlamenti államtitkár az (1) bekezdésen túl
a) ellátja a Gábor Dénes Elektronikai Mûszaki Szakkö-

zépiskola és Kollégium szakmai felügyeletével összefüg-
gõ feladatokat,

b) jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szerv ügy-
rendjét, HM szervezet szervezeti és mûködési szabályza-
tát, valamint munkatervét, és

c) felügyeli a Honvéd Együttes Mûvészeti Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû Társaság honvédségi mûsorszolgál-
tatásával, valamint a katonai irodalmi és képzõmûvészeti
pályázatokkal kapcsolatos feladatokat.

8. §

(1) A parlamenti államtitkár munkájának és feladatai-
nak ellátása érdekében Parlamenti Államtitkári Titkárság
mûködik. A Parlamenti Államtitkári Titkárságon belül
mûködik a parlamenti munka adminisztratív feladatait el-
látó osztály szintû szervezeti egység (a továbbiakban: Par-
lamenti Iroda).

(2) A parlamenti államtitkár irányítja
a) a Parlamenti Államtitkári Titkárság vezetõjének,
b) a Parlamenti Iroda vezetõjének,
c) a Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fõ-

osztály vezetõjének és
d) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoká-

nak
tevékenységét.

(3) A parlamenti államtitkárt – ha nem a minisztert he-
lyettesítõ jogkörében jár el – akadályoztatása esetén a köz-
igazgatási államtitkár helyettesíti.

5. Közigazgatási államtitkár

9. §

(1) A közigazgatási államtitkár gyakorolja azokat a ha-
tásköröket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amelye-
ket számára jogszabály, közjogi szervezetszabályozó esz-
köz vagy e Szabályzat megállapít.

(2) A közigazgatási államtitkár részletes feladat- és ha-
táskörét a Hvt. vhr. 5. és 6. §-a határozza meg.

(3) A közigazgatási államtitkár a (2) bekezdésen túl
a) egyetértése esetén felterjeszti az irányítása alá tartozó

központi hivatal szervezeti és mûködési szabályzatának
tervezetét, valamint az irányítása alá tartozó HM szerv
ügyrendjét, munkatervét, és

b) koordinálja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) Nemzetbiztonsági Iroda tevé-
kenységével összefüggõ minisztériumi feladatokat.

(4) A közigazgatási államtitkár – a 11. § (3) bekezdés
c) és d) pontja kivételével – a miniszter nevében kiadmá-
nyozási jogot gyakorol másodfokú hatósági ügyekben,
másodfokú eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági ügyekben,

illetve a szolgálati viszonnyal összefüggõ másodfokú tár-
sadalombiztosítási ügyekben.

(5) A közigazgatási államtitkár a miniszter nevében ki-
admányozza a honvédelmi érdek érvényesítése során
szükségessé váló területrendezési és területfejlesztési te-
vékenységgel kapcsolatos döntéseket.

(6) A közigazgatási államtitkár a miniszter nevében ki-
admányozási jogot gyakorol

a) az „Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiak-
ban: NATO) Beszállításra Alkalmas” határozatokkal és
hatósági bizonyítványokkal,

b) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
12. § (2) bekezdése, illetve 14. §-a szerinti, a diplomata út-
levél, illetve a szolgálati útlevél külügyminiszteri engedé-
lyezésére irányuló javaslattétel során a HM szervek és HM
szervezetek állománya tekintetében,

c) a kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem
térülõ károk leírásának és törlésének szabályairól szóló
10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet szerinti másodfokú kár-
térítési határozattal kapcsolatban,

d) a költségvetési szervek egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratai tekintetében,

e) a törvényességi felügyeleti szakellenõrzésrõl szóló
84/2011. (VII. 29.) HM utasításban meghatározottak sze-
rint egyes törvényességi felügyeleti szakellenõrzés elren-
delése során,

f) a honvédségi szolgálati személygépkocsi egyes, a
honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munka-
hely közötti utazásra történõ használatának szabályozásá-
ról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasításban meghatáro-
zott használatának engedélyezése esetén és

g) az MH Egészségügyi Központ mûködését szabályo-
zó dokumentumok – így különösen szervezeti és mûködési
szabályzat, házirend – jóváhagyása tekintetében.

10. §

(1) A közigazgatási államtitkár munkájának és feladata-
inak ellátása érdekében Közigazgatási Államtitkári Titkár-
ság mûködik. A Közigazgatási Államtitkári Titkárságon
belül mûködik a közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ
feladatokat ellátó osztály szintû szervezeti egység (a to-
vábbiakban: Közszolgálati Iroda).

(2) A közigazgatási államtitkár irányítja
a) a jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes állam-

titkár,
b) a védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs

helyettes államtitkár,
c) a védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár,
d) a Közigazgatási Államtitkári Titkárság vezetõjének,
e) az ellenõrzések kivételével a Belsõ Ellenõrzési Fõ-

osztály vezetõjének,
f) a Tervezési és Koordinációs Fõosztály vezetõjének,
g) a Humánpolitikai Fõosztály vezetõjének,
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h) a Kontrolling Fõosztály vezetõjének,
i) a miniszter által átruházott hatáskörben a HM Hatósági

Hivatal és a HM Védelmi Hivatal fõigazgatójának és
j) a Közszolgálati Iroda vezetõjének
tevékenységét.
(3) A közigazgatási államtitkárt távolléte vagy akadá-

lyoztatása esetén – ha közjogi szervezetszabályozó eszköz
vagy a közigazgatási államtitkár eltérõen nem rendelkezik
– a jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár
helyettesíti. Mindkettõjük egyidejû távolléte esetén a he-
lyettesítést a helyettes államtitkárok látják el a (2) bekez-
désben megállapított szolgálati sorrendben.

6. Honvéd Vezérkar fõnöke

11. §

(1) A HVKF gyakorolja azokat a hatásköröket, valamint
ellátja azokat a feladatokat, amelyeket számára jogsza-
bály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy e Szabály-
zat megállapít. A HVKF részletes feladat- és hatáskörét el-
sõdlegesen a Hvt. vhr. 9–11. §-a határozza meg.

(2) A HVKF az (1) bekezdésen túl jóváhagyja a csoport-
fõnökségek ügyrendjét és munkatervét, valamint a Vezér-
kari Iroda ügyrendjét.

(3) A HVKF a miniszter nevében kiadmányozási jog-
kört gyakorol

a) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
12. § (2) bekezdése, illetve 14. §-a szerinti, a diplomata út-
levél, illetve a szolgálati útlevél külügyminiszteri engedé-
lyezésére irányuló javaslattétel során a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek állomá-
nya tekintetében,

b) a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi
és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény és
a Magyar Honvédség létesítményeinél mûködõ fegyveres
biztonsági õrségekkel kapcsolatos hatósági feladatokról
szóló 24/2010. (II. 19.) HM utasítás szerinti hatósági
ügyekben,

c) a munkaegészségügyi másodfokú hatósági ügyekben, és
d) az atomenergiai engedélyezési másodfokú hatósági

ügyekben.

12. §

A 9. § (4) és (5) bekezdésében és a 11. § (3) bekezdés
c) és d) pontjában meghatározott ügyekben a közigazgatá-
si államtitkár, illetve a HVKF által kiadmányozott döntést
az általuk egyedileg kijelölt HM szerv állományába tarto-
zó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény kizárásra és
a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságra vonatkozó
elõírásainak, továbbá az elõírt képesítési követelmények-
nek megfelelõ személy készíti elõ.

13. §

(1) A HVKF irányítja
a) a HVKF helyettese (a továbbiakban: HVKFH),
b) a Honvéd Vezérkar törzsigazgató,
c) a Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfõnöke,
d) a Honvéd Vezérkar felderítõ csoportfõnöke,
e) a Honvéd Vezérkar hadmûveleti csoportfõnöke,
f) a Honvéd Vezérkar logisztikai csoportfõnöke,
g) a Honvéd Vezérkar haderõtervezési csoportfõnöke,
h) a Honvéd Vezérkar híradó, informatikai és informá-

cióvédelmi csoportfõnöke,
i) a Honvéd Vezérkar kiképzési csoportfõnöke,
j) a Honvéd Vezérkar vezérkari iroda vezetõje és
k) az MH vezénylõ zászlósa

tevékenységét.
(2) Ahol e Szabályzat katonai vezetõt említ, azon a

HVKF-t, a HVKFH-t és a Honvéd Vezérkar törzsigazgatót
kell érteni.

(3) A HVKF munkájának és feladatainak ellátása érde-
kében Vezérkari Iroda mûködik.

7. Kabinetfõnök

14. §

(1) A kabinetfõnök vezeti a Miniszteri Kabinetet, gya-
korolja azokat a hatásköröket, valamint ellátja azokat a fel-
adatokat, amelyeket számára jogszabály, közjogi szerve-
zetszabályozó eszköz vagy e Szabályzat megállapít.

(2) A miniszter munkájának közvetlen támogatása érde-
kében

a) irányítja a miniszterhez közvetlenül érkezõ iratok fel-
dolgozását, meghallgatja az ügyfélszolgálati tevékenység
körében a miniszterhez címzett panaszokat, kérelmeket és
közérdekû bejelentéseket, referálja azokat a miniszternél,
a miniszter döntése alapján gondoskodik a szükséges in-
tézkedések megtételérõl,

b) felügyeli a miniszter programjainak tervezését, koor-
dinálja azok szervezését,

c) támogatja a miniszter országgyûlési munkáját, kap-
csolatot tart a pártok képviselõcsoportjaival és a pártokhoz
nem tartozó képviselõkkel,

d) a miniszteri értekezlethez kapcsolódóan gondosko-
dik a Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi és
munkaértekezleteinek rendjérõl szóló 92/2010. (X. 22.)
HM utasításban meghatározott feladatokról, figyelemmel
kíséri az értekezleten meghozott döntések megvalósulását,

e) levezeti a Miniszteri Kabinet iroda-, osztály- és tit-
kárságvezetõi, a közigazgatási államtitkár és a parlamenti
államtitkár titkárságvezetõi, valamint a helyettes államtit-
károk titkárai részvételével megtartott koordinációs
egyeztetéseket,

f) a miniszter megbízásából egyeztetéseket, megbeszé-
léseket folytat, a miniszter által meghatározott tevékeny-
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ség során információt kér a honvédelmi tárca szakmai
szerveitõl, illetve szervezeteitõl, és

g) a miniszter utasítása alapján eseti jelleggel ellátja a
HM képviseletét a miniszter által meghatározott ügyek-
ben.

(3) A kabinetfõnök
a) irányítja a tárcaszintû sajtónyilvánossági, külsõ tájé-

koztatási és kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos
feladatok végrehajtását, valamint a HVKF-fel együttmû-
ködve a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság tevékenységét,

b) képviseli a tárcát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
(a továbbiakban: NKE) Fenntartói Testületében,

c) felügyeli a honvédelmi neveléssel és az ifjúság hon-
védelmi ismereteinek bõvítésével kapcsolatos feladatok
végrehajtását, valamint a Honvédelmi Kötelék program
megvalósítását,

d) gyakorolja a jogszabályokban és a miniszteri utasítá-
sokban hatáskörébe utalt személyügyi, pénzügyi és gaz-
dálkodási hatásköröket, és

e) jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szerv ügy-
rendjét.

15. §

(1) A kabinetfõnök irányítja
a) a Miniszteri Titkárság titkárságvezetõjének,
b) a Miniszteri Kabinetiroda vezetõjének,
c) a Sajtó Osztály vezetõjének és
d) a Tartalomszolgáltató Osztály vezetõjének
tevékenységét.
(2) A kabinetfõnököt távolléte vagy akadályoztatása

esetén a sajtófõnök (kabinetfõnök-helyettes), illetve az ál-
tala kijelölt személy helyettesíti.

8. Jogi és igazgatási ügyekért felelõs
helyettes államtitkár

16. §

(1) A jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes állam-
titkár felelõs a Hvt. vhr. 8. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott szakterületekért, amelynek keretében szakmailag irá-
nyítja

a) a honvédelmi tárca feladatkörébe tartozó új jogszabá-
lyok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint
azok módosításainak elõkészítését, egyeztetését és a ki-
adáshoz szükséges jogi feladatok végrehajtását,

b) a közigazgatási államtitkár, a HVKF, a szakmai elöl-
járók és a szakmai felettesek által kiadásra tervezett belsõ
rendelkezések tervezeteinek jogi véleményezését,

c) a Honvédelmi Közlöny fõszerkesztõjeként a Honvé-
delmi Közlöny tartalmi összeállításával összefüggõ tevé-
kenységet,

d) a más központi államigazgatási szervek által készített
jogszabály- és közjogi szervezetszabályozó eszközök ter-
vezetei, valamint egyéb kormányzati anyagok vélemé-
nyeztetését, a tárcaálláspont kialakítását és egyeztetését,

e) a közigazgatási államtitkári értekezletre és a Kor-
mány ülésére történõ vezetõi felkészítési tevékenységet,

f) a nemzetközi jogi tevékenységet, a nemzetközi kap-
csolatok létesítésével, fenntartásával, a nemzetközi szer-
zõdések és megállapodások elõkészítésével és megkötésé-
vel összefüggõ jogi feladatokat,

g) a jogszabályok elõzetes és utólagos hatályosu-
lás-vizsgálatát, tartalmi felülvizsgálatát és a tárcaszintû
jogi deregulációs tevékenységet,

h) az Alaptörvény 49–52. cikkei szerinti eset bekövet-
kezésekor bevezetendõ intézkedéseket tartalmazó jogsza-
bály-tervezetek kidolgozását,

i) a miniszter által alapított költségvetési szervek alapí-
tó, illetve megszüntetõ okiratainak és a HM szervezetek és
az MH katonai szervezetei szervezeti és mûködési sza-
bályzatainak, azok módosításainak jogi véleményezését,

j) a hadigondozással kapcsolatos állami feladatok vég-
rehajtását,

k) a törvényességi felügyeleti tevékenységet, melynek
keretében jogszabályellenes gyakorlat észlelése esetén ja-
vaslatokat tesz azok megszüntetésének módjára és a szük-
séges intézkedésekre,

l) a HVKF jóváhagyásával a fegyelmi joggyakorlat
helyzetének ellenõrzését,

m) a jogi képviselet ellátását, a kiemelt fontosságú tár-
sadalombiztosítási és káreljárási ügyekben a külsõ szerve-
zetek elõtti képviseletet, a jogi képviselet egyéni ügyvéd
vagy ügyvédi iroda általi ellátásáról történõ döntést és

n) a szolgálati viszonnyal összefüggõ társadalombizto-
sítási és kártérítési miniszteri határozatok, valamint a szak-
hatósági állásfoglalások elõkészítését.

(2) A jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes állam-
titkár

a) gondoskodik az aláírt miniszteri rendeletek Magyar
Közlönyben történõ kihirdetésérõl, illetve a közjogi szer-
vezetszabályozó eszközök Hivatalos Értesítõben történõ
közzétételérõl,

b) a közigazgatási államtitkár akadályoztatása esetén a
Kormány ügyrendjérõl szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm.
határozat (a továbbiakban: Kormány ügyrendje) 50. pontja
alapján részt vesz az államtitkári értekezleten,

c) állást foglal a fejezetszintû gazdálkodással, az ingat-
langazdálkodással, a közbeszerzési eljárásokkal, a lakás-
gazdálkodással, a munkáltatói jogkörgyakorlással össze-
függõ döntések elõkészítése során, elemzi a döntési alter-
natívákat, jelzi az azokkal kapcsolatos jogi észrevételeket,

d) jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szerv ügy-
rendjét és munkatervét,
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e) jóváhagyja a jogi és igazgatási szolgálathoz történõ
kinevezést, illetve a jogi és igazgatási szolgálat személyi
állományába tartozók állományviszonyát érintõ személy-
ügyi döntéseket.

17. §

(1) A jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes állam-
titkár irányítja

a) a Jogi Fõosztály vezetõjének és
b) az Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály vezetõjé-

nek
tevékenységét.

(2) A jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes állam-
titkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén a Jogi Fõosz-
tály vezetõje helyettesíti, mindkettõjük együttes távolléte
esetén a helyettes államtitkárt az általa kijelölt, korlátozott
jogkörrel rendelkezõ személy helyettesíti.

9. Védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár

18. §

(1) A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár felelõs a Hvt. vhr. 8. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott szakterületekért, amelynek keretében
szakmailag irányítja

a) a honvédelmi tárca védelmi tervezõ rendszere felsõ
szintû tervezési szabályainak alkalmazásáról szóló
98/2009. (XII. 11.) HM utasításban, a honvédelmi tárca 10
éves hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról szóló
miniszteri utasításban és a honvédelmi tárca 1 (+n) éves
rövid távú tervének kidolgozásával kapcsolatos miniszteri
körlevélben hatáskörébe tartozó védelmi tervezési tevé-
kenységet, gyakorolja a hatáskörébe tartozó jogköröket,

b) az általános védelempolitikai környezettel, az új típu-
sú kihívásokkal, a nemzetközi terrorizmussal kapcsolatos
események elemzését, értékelését, koordinálja a tárcaszin-
tû együttmûködést,

c) a nemzetközi együttmûködés irányelveinek kialakítá-
sát, a felsõszintû kapcsolattartás tervezését, a kétoldalú
nemzetközi együttmûködési terv (a továbbiakban: KNET)
és az éves multilaterális együttmûködési terv (a továbbiak-
ban: MET), valamint ezek finanszírozását szolgáló költ-
ségvetési tervek kidolgozását, koordinálja az elfogadott
programok, feladatok végrehajtását, gyakorolja a nemzet-
közi kapcsolattartással összefüggõ feladatok végrehajtásá-
ról szóló 142/2007. (HK 1/2008.) HM utasításban megha-
tározott jogköröket,

d) a NATO védelmi tervezéssel és az EU képességfej-
lesztéssel kapcsolatos stratégiai jellegû dokumentumok
kidolgozásában való nemzeti részvételt, a NATO képes-
ségfejlesztési javaslataira, a NATO Képességfelmérésre

és az EU Fõ Célkitûzések Kérdõívére adandó nemzeti vá-
laszok kidolgozását,

e) az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, vala-
mint nemzetközi biztonságpolitikai egyezményekben elõ-
írt kötelezettségekbõl adódó feladatok végrehajtását,

f) a katonai mûveletekkel és missziókkal kapcsolatos
védelempolitikai feladatok tervezését és

g) a Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés (a további-
akban: NEFE) tevékenységének tárcaszintû koordináció-
jával összefüggõ feladatokat.

(2) A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár

a) a kabinetfõnökkel együttmûködve koordinálja az ál-
lami vezetõk hivatalos külföldi látogatásaival, programjai-
val kapcsolatos feladatok tervezését, javaslatot tesz a ma-
gas szintû kiutazó, illetve fogadó delegációk összetételére,
a hivatalos látogatásokról tájékoztatja a Köztársasági El-
nöki Hivatalt, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériu-
mot (a továbbiakban: KIM), az Országgyûlés Honvédelmi
és rendészeti bizottságát, valamint a kormányzati
szerveket,

b) meghatározza a képességfejlesztéssel kapcsolatos
irányelveket,

c) meghatározza az állandó, illetve eseti képviselõk fel-
készítésének feladatait, a tárgyalások során követendõ ma-
gatartást, ellenõrzi a képviseleti feladatok ellátását,

d) a katonadiplomáciai tevékenységgel kapcsolatban a
véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról,
vezetésérõl és ellenõrzésérõl, valamint a katonai attasék-
kal való kapcsolattartásról szóló HM utasításban meghatá-
rozottak szerint irányítási, felügyeleti, illetve javaslattételi
jogköröket gyakorol,

e) gyakorolja a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi
megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló 77/2009.
(IX. 11.) HM utasításban és a Magyar Köztársaság határa-
in kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel
kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ feladatokról szóló
78/2007. (HK 15.) HM utasításban a hatáskörébe utalt jog-
köröket,

f) irányítja a nemzetközi szervezeteknél vagy azok mel-
lett mûködõ nemzeti képviseleteken rendszeresített beosz-
tásokba történõ kihelyezés, váltás tervezését, meghatároz-
za a prioritásokat, elemzi a végrehajtás hatékonyságát, ja-
vaslatot tesz a nem tervezett NATO-, EU- és más nemzet-
közi beosztások elfogadására, védelempolitikai és védelmi
tervezési szempontú iránymutatást ad a NATO kiválósági
központokba és azok irányító testületébe delegált szakér-
tõk szakmai munkájához, és

g) az államháztartási belsõ ellenõrzés keretében – a kül-
földön végzett ellenõrzések kivételével – ellenjegyzi a
külföldön végrehajtandó ellenõrzésekre, az ellenõrzõ bi-
zottság vezetõjére vonatkozó tervjavaslatokat, illetve vé-
leményezi a terven felüli ellenõrzési javaslatokat.

(3) A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár képviseli
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a) Magyarországot a Genfi Biztonságpolitikai Központ
és a Fegyveres Erõk Demokratikus Ellenõrzése szerveze-
tek alapítványi tanácsaiban, ennek során együttmûködik
más minisztériumok illetékes vezetõivel, és

b) a honvédelmi tárcát
ba) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság ülésein,
bb) az Európai Védelmi Ügynökség (a továbbiakban:

EDA) Irányító Testületének védelempolitikai ülésén,
bc) a Transzformációs Parancsnokságon a Szövetség

stratégiai tervezési és képességfejlesztési fórumain,
bd) a NATO védelmi tervezési, a NATO és EU véde-

lempolitikai igazgatói fórumain,
be) a NEFE koordináló kormánybizottságban és
bf) a fegyverzet-ellenõrzéssel, valamint bizalom- és biz-

tonságerõsítõ intézkedésekkel kapcsolatos nemzetközi
szerzõdések Magyarországra háruló feladatainak végre-
hajtását irányító Külügyminisztérium (a továbbiakban:
KüM)-HM Fegyverzetellenõrzési Munkacsoportban.

19. §

(1) A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár irányítja

a) a Védelempolitikai Fõosztály vezetõjének,
b) a Védelmi Tervezési Fõosztály vezetõjének,
c) a Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály vezetõjének,
d) a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai

Képviselet képviseletvezetõjének és
e) a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Véde-

lempolitikai Részleg képviseletvezetõjének
tevékenységét.
(2) A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs

helyettes államtitkár jóváhagyja az irányítása tartozó HM
szerv ügyrendjét, a HM szervezet szervezeti és mûködési
szabályzatát, illetve munkatervét.

(3) A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkárt távolléte vagy akadályoztatása ese-
tén a Védelempolitikai Fõosztály vezetõje helyettesíti,
mindkettõjük együttes távolléte esetén a helyettes államtit-
kárt az általa kijelölt, korlátozott jogkörrel rendelkezõ sze-
mély helyettesíti.

10. Védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

20. §

(1) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
felelõs a Hvt. vhr. 8. § (3) bekezdésében meghatározott
szakterületekért, amelynek keretében szakmailag irányítja

a) a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intéz-
ményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.)
HM utasításban, a honvédelmi tárca védelmi tervezõ rend-
szere felsõ szintû tervezési szabályainak alkalmazásáról
szóló 98/2009. (XII. 11.) HM utasításban, a honvédelmi

tárca 10 éves hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásá-
ról szóló miniszteri utasításban és a honvédelmi tárca
1 (+n) éves rövid távú tervének, továbbá a honvédelmi tár-
ca költségvetési és éves beszerzési tervének kidolgozásá-
val kapcsolatos miniszteri körlevélben hatáskörébe tartozó
tervezési, költségvetési, logisztikai és infrastrukturális
gazdálkodási tevékenységet,

b) a miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó
társasági részesedésekkel, a lakásgazdálkodással, az ingat-
lan- és ingó vagyongazdálkodással összefüggõ tevékeny-
séget, a vagyonnyilvántartás és ellenõrzés hatékonyságá-
nak fejlesztését szolgáló rendszerek kialakítását és alkal-
mazását, végzi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a
Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én meg-
kötött Vagyonkezelési Szerzõdés ingatlanvagyonra vonat-
kozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól
szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasításban hatáskörébe utalt
feladatokat,

c) a gazdaságmozgósítási rendszer keretében a honvé-
delmi döntések elõkészítését, a HVKF által támasztott ka-
tonai követelmények alapján a miniszternek a gazdaság-
mozgósítás, a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezett-
ség elrendelésének kezdeményezésére a Kormánynál, il-
letve az illetékes minisztereknél történõ javaslattételt,

d) a nemzetgazdaság védelmi felkészítésében a honvé-
delmi igényekkel kapcsolatos kormányzati döntésekre, a
hadiipari kapacitások és tartalékok létesítésére, fenntartá-
sára és átalakítására vonatkozó javaslatok és döntések elõ-
készítését,

e) a különleges jogrendre vonatkozó ellátási és veszte-
ségpótlási tervek kidolgozását, a védelmi célú tartaléko-
lással összefüggõ tárcaszintû feladatok végrehajtását,

f) a katonai minõségüggyel összefüggõ tevékenységet,
a hadfelszerelés-fejlesztési programok tervezését és végre-
hajtását, jóváhagyja a haditechnikai K+F tervet, koordi-
nálja az ezekkel összefüggõ nemzetközi együttmûködési
feladatok végrehajtását,

g) az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban:
USA) Kormánya által biztosított támogatás felhasználásá-
val és a kormányzati értékesítés lebonyolításával össze-
függõ feladatok végrehajtását,

h) a környezet- és természetvédelmi programok és stra-
tégia kidolgozását, a finanszírozásra szolgáló elõirányza-
tok költségvetési tervezését,

i) a személyi állomány pénzbeli járandóságaival, társa-
dalombiztosítási és egyes szociálpolitikai juttatásaival, va-
lamint az adózással kapcsolatos végrehajtási feladatokat
és

j) a HM fejezet operatív belsõ kontrollok rendszerének
kialakításával, mûködtetésével és fejlesztésével összefüg-
gõ tárcaszintû tevékenységet.

(2) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
a) ellátja a honvédelmi szervezetek beszerzési eljárására

vonatkozó miniszteri szabályozásban hatáskörébe utalt
engedélyezési, jóváhagyási feladatot,

b) ellátja a nemzeti fegyverzeti igazgató feladatkörét,
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c) javaslatot készít elõ a nemzetközi kötelezettségválla-
lás, illetve a vállalt katonai kötelezettség gazdasági felada-
tának teljesítésére,

d) gyakorolja a szabványosítási, egységesítési tevé-
kenységgel kapcsolatos hatáskört,

e) dönt a NATO, az Európai Unió (a továbbiakban: EU)
és a „Visegrádi Négyek” (a továbbiakban: V4) gazdasági,
hadfelszerelési, anyagi szabványosítási, környezetvédel-
mi, kutatás-fejlesztési, minõségbiztosítási, valamint a
Nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Értekezletének alárendelt-
ségében mûködõ bizottságokban a szakmai képviseletrõl,
egyeztet a képviselendõ magyar álláspontról, irányítja és
ellenõrzi a szakterületéhez tartozó nemzeti képviselõk te-
vékenységét,

f) ellátja a Biztonsági Beruházási Bizottság elnöki, vala-
mint a Rendszeresítési Bizottság társelnöki teendõit, végzi
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruhá-
zási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló
3/2013. (I. 14.) HM utasításban meghatározott feladatokat,

g) a kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem
térülõ károk leírásának és törlésének szabályairól szóló
miniszteri rendeletben meghatározott esetekben dönt a
kárleírásról és a törlésrõl, és

h) az általa kijelölt vezetõ útján irányítja a HM Költség-
vetés Gazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiak-
ban: HM KGIR) mûködtetését, felügyeli a rendszer fej-
lesztését, megfogalmazza és elõterjeszti a rendszer fejlesz-
tésére irányuló szakmai követelményeket.

(3) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
képviseli

a) a honvédelmi tárcát a NATO, az EDA és a V4 nemzeti
fegyverzeti igazgatói ülésein,

b) a minisztert a bányászati koncessziós pályázatokat el-
bíráló minõsítõbizottságban,

c) a honvédelmi tárcát az árvizek által okozott károk mi-
att szükséges újjáépítéssel foglalkozó Újjáépítési Tárcakö-
zi Bizottságban és

d) a honvédelmi tárcát a közbeszerzések központi ellen-
õrzése és engedélyezése során.

21. §

(1) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
irányítja

a) a Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály ve-
zetõjének,

b) a Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály ve-
zetõjének és

c) a HM Védelemgazdasági Hivatal fõigazgatójának
tevékenységét.
(2) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szerv ügyrendjét,
HM szervezet szervezeti és mûködési szabályzatát, illetve
munkatervét.

(3) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárt
távolléte vagy akadályoztatása esetén a Gazdasági Terve-
zési és Szabályozási Fõosztály vezetõje helyettesíti. Mind-
kettõjük együttes távolléte esetén a helyettes államtitkárt
az általa kijelölt, korlátozott jogkörrel rendelkezõ személy
helyettesíti.

11. Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese

22. §

(1) A HVKFH közvetlenül a HVKF-nek van alárendel-
ve. A HVKFH részletes feladat- és hatáskörét a Hvt. vhr.
12. §-a határozza meg.

(2) A HVKFH
a) a HVKF által átruházott hatáskörben gyakorolja a

szakmai felelõs szervezetek kijelölésérõl és hatáskörük
meghatározásáról szóló 64/2012. (IX. 7.) HM utasításban
meghatározott irányítási jogkört,

b) a Fegyvernemi Állandó Munkacsoport átalakításáról
és mûködésérõl szóló 147/2007. (HK 2/2008.) HM utasí-
tásban meghatározottak szerint ellátja a munkacsoport el-
nöki feladatait,

c) ellátja a Többnemzetiségû Mûszaki Zászlóalj mûkö-
déséhez kapcsolódó Irányító Csoport, Többnemzetiségû
Munkacsoport és Titkárság megalakításáról szóló
88/2011. (VIII. 4.) HM utasításban hatáskörébe utalt fel-
adatokat,

d) a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabá-
lyairól szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasításban a Honvéd
Vezérkar és a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó
katonai szervezetek állománya vonatkozásában engedé-
lyezési jogkört gyakorol,

e) felügyeli a NATO és az EU beosztások tervezésével
kapcsolatos feladatokat, a NATO és az EU parancsnoksá-
gokkal, nemzeti katonai képviseletekkel történõ együtt-
mûködést,

f) felügyeli az MH katonai szervezeteinek nemzetközi
katonai együttmûködéssel kapcsolatos feladatait,

g) felügyeli a Honvéd Vezérkar összehangolt tevékeny-
ségét biztosító elvek és követelmények kidolgozását és a
Honvéd Vezérkar szervei, valamint a HVKF közvetlen
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek közötti
együttmûködést,

h) felügyeli az MH katonai szervezetei éves munkater-
vének kidolgozását, elemezteti és értékeli a végrehajtott
ellenõrzések és vizsgálatok tapasztalatait, és

i) ellátja a Rendszeresítési Bizottság társelnöki teendõit.

23. §

(1) A HVKFH tevékenységét a Vezérkari Iroda segíti.
(2) A HVKFH-t távolléte vagy akadályoztatása esetén a

Honvéd Vezérkar törzsigazgató helyettesíti.
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12. Honvéd Vezérkar törzsigazgató

24. §

(1) A Honvéd Vezérkar törzsigazgató a HVKF-nek van
alárendelve, és – a HVKFH, valamint az MH vezénylõ
zászlósa kivételével – szolgálati elöljárója a Honvéd Ve-
zérkar személyi állományának.

(2) A Honvéd Vezérkar törzsigazgató
a) közvetlenül szervezi a HVKF és HVKFH feladat- és

hatáskörébe tartozó döntések szakmai elõkészítését és
végrehajtását, és ezzel összefüggésben koordinálja és
összehangolja a Honvéd Vezérkar tevékenységét,

b) elõkészíti a HVKFH heti koordinációs értekezletét,
c) koordinálja a Honvéd Vezérkar szerveinek összehan-

golt és eredményes feladat-végrehajtási tevékenységét
meghatározó elvek és követelmények kidolgozását,

d) koordinálja az MH katonai szervezetei éves feladat-
tervének kidolgozását, és intézkedik azok jóváhagyásra
történõ felterjesztésére,

e) felelõs a HVKF, a HVKFH és a csoportfõnökök által
kiadmányozott, illetve kiadmányozásra kerülõ belsõ ren-
delkezések tervszerû és összehangolt kidolgozásáért, mó-
dosításáért,

f) szervezi és összehangolja a HVKF közvetlen aláren-
deltségébe tartozó katonai szervezetek közötti belsõ szak-
mai együttmûködést,

g) koordinálja az MH Balatonkenesei Rekreációs Köz-
pont és a kiképzési, oktatási és regeneráló központok mû-
ködtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását,

h) irányítja a Honvéd Vezérkar Információ Menedzsment
Rendszer mint vezetéstámogató struktúra mûködését, és

i) koordinálja a Honvéd Vezérkar egységes szakmai vé-
leményének kialakításával összefüggõ és a belsõ informá-
ciós rendszerek szakmai kommunikációs felügyeletével
kapcsolatos tevékenységet.

(3) A Honvéd Vezérkar törzsigazgató részletes feladat-
és hatáskörét a HVKF intézkedésben határozza meg.

(4) A Honvéd Vezérkar törzsigazgatót távolléte, illetve
akadályoztatása esetén a Honvéd Vezérkar hadmûveleti
csoportfõnöke helyettesíti, mindkettõjük együttes távollé-
te esetén a Honvéd Vezérkar törzsigazgatót a HVKF által
kijelölt, korlátozott jogkörrel rendelkezõ csoportfõnök he-
lyettesíti.

13. MH vezénylõ zászlósa

25. §

(1) Az MH vezénylõ zászlósa altiszti tanácsadóként a
HVKF közvetlen alárendeltségében teljesíti szolgálatát.

Az MH vezénylõ zászlósa szolgálati elöljárója a HVKF
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek altiszti és le-
génységi állományának.

(2) Az MH vezénylõ zászlósa
a) felelõs az MH altiszti és legénységi állományát érin-

tõen a HVKF parancsnoki vezetési tevékenységének tá-
mogatásáért,

b) javaslatot tesz a HVKF részére az altiszti és a legény-
ségi állományt érintõ stratégiai kérdések megoldására, és

c) tájékoztatja és képviseli az altiszti és a legénységi ál-
lományt az õket érintõ kérdésekben, részt vesz az altiszti
és a legénységi állomány egészét érintõ rendezvényeken,
kapcsolatot tart a NATO és a PfP országok vezénylõ zász-
lósaival, rangidõs altisztjeivel.

(3) Az MH vezénylõ zászlós részletes feladat- és hatás-
körét a HVKF intézkedésben határozza meg.

(4) Az MH vezénylõ zászlósának tevékenységét a Ve-
zérkari Iroda segíti.

14. Miniszteri biztos

26. §

A miniszteri biztos feladat- és hatáskörét, valamint a vo-
natkozó jogszabályra figyelemmel mûködésének idõtarta-
mát a miniszter utasításban határozza meg. A miniszteri
biztos tevékenységét a miniszter irányítja.

15. Állami vezetõ titkárságának vezetõje

27. §

(1) Az állami vezetõ hatáskörébe tartozó feladatok ad-
minisztratív és koordinációs elõkészítését, valamint e Sza-
bályzat szerinti állami vezetõ hatáskörébe tartozó felada-
tok folyamatos ellátását az állami vezetõ titkársága bizto-
sítja.

(2) A titkárságvezetõ tevékenységét az állami vezetõ
irányítja. A titkárságvezetõ feladat- és hatáskörében

a) segíti az állami vezetõ munkáját, ellátja mindazon
ügyeket, amelyekkel az állami vezetõ állandó vagy eseti
jelleggel megbízza,

b) elkészíti a titkárság ügyrendjét és a munkaköri leírá-
sokat, és

c) ellátja a titkárság feladatköréhez kapcsolódó, minisz-
teri utasításban, belsõ rendelkezésben és e Szabályzatban
meghatározott ügyeket.

(3) A titkárság ügyrendjét, a személyi állomány munka-
köri leírását az állami vezetõ hagyja jóvá.

(4) A titkárságvezetõ helyettesítésére a 33. § az irány-
adó.
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III. FEJEZET

SZERVEZETI EGYSÉGEK

16. A HM szervekre és vezetõikre vonatkozó közös
szabályok

28. §

A HM létszámát kormányhatározatban megállapított
létszámkereteken belül a HM Munkaköri Jegyzéke hatá-
rozza meg.

29. §

A HM szerv 2. függelék szerinti feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyekben, illetve azokhoz kapcsolódóan

1. adatokat, információkat gyûjt, ezek összegezésével
és elemzésével jelentéseket állít össze, felterjesztésekkel,
jelentésekkel vezetõi döntéseket kezdeményez, illetve tá-
jékoztatást nyújt az állami és a katonai vezetõk, a miniszte-
ri biztos és a kabinetfõnök munkájának elõsegítése és a
közfeladatok végrehajtása érdekében,

2. figyelemmel kíséri a jogszabályi és a nemzetközi sza-
bályozási környezet alakulását, elemzi a szakterületéhez
tartozó jogszabályok érvényesülését és hatásait, a honvé-
delmi tárca érdekeinek érvényesítése érdekében szakmai
javaslatokat készít,

3. jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök
és belsõ rendelkezések újraszabályozását, módosítását,
hatályon kívül helyezését kezdeményezheti a fõkidolgozó
szakmai szervnél, illetve szervezetnél vagy a Jogi Fõosz-
tálynál, véleményezi a jogszabályok, a közjogi szervezet-
szabályozó eszközök és a belsõ rendelkezések tervezeteit,
érdemi észrevételeit szakterületi javaslatként megküldi a
megkeresõ részére,

4. fõkidolgozó szakmai szervként elõkészíti a jogszabá-
lyok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a belsõ
rendelkezések szakmai tervezetét, rendszeresen felülvizs-
gálja a szakmai felelõsségi körébe tartozó szabályozást,
kezdeményezi annak módosítását, hatályon kívül helyezé-
sét, új szabályozás kiadását,

5. szakmai koncepció kidolgozásáért felelõs szervként
végzi a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi megállapo-
dásaival kapcsolatos eljárásról szóló 77/2009. (IX. 11.)
HM utasításban foglalt feladatokat, és lefolytatja a kapcso-
lódó szakmai egyeztetéseket,

6. felkészítõ feljegyzést készít a kormányülések, illetve
a közigazgatási államtitkári értekezletek napirendjére fel-
vett elõterjesztésekhez,

7. szakterületi bedolgozást készít a beszámolókhoz, a
jelentésekhez és a munkatervekhez,

8. az egységes jogalkalmazás elõsegítése érdekében
jogi állásfoglalás kiadását kezdeményezi, illetve közremû-
ködik azok kialakításában,

9. a szakmai követelmények egységes érvényesülésé-
nek elõsegítése, illetve egyedi ügyek rendezése érdekében
szakmai iránymutatásokat ad ki, illetve közremûködik
azok elõkészítése során, egyeztetõ értekezleteket tart,

10. háttéranyagot állít össze az állami és a katonai veze-
tõk, a miniszteri biztos, a kabinetfõnök tárgyalásaihoz, be-
szédeihez, elõadásaihoz, médiaszerepléseihez, az ország-
gyûlési képviselõk és az alapvetõ jogok biztosa által kért
tájékoztató anyagokhoz, az alkotmánybírósági, a rendõr-
ségi és az ügyészségi megkeresések teljesítéséhez, a jogi
képviselet ellátásához, a médiától érkezett kérdések meg-
válaszolásához, továbbá más közérdekû adatigénylések
teljesítéséhez,

11. a személyi állomány munkaköreivel, oktatásával és
képzésével kapcsolatos követelmények összehangolásáért
felelõs szakmai szervezetek feladatairól szóló miniszteri
utasításban meghatározottak szerint végzi a hatáskörébe
utalt feladatokat,

12. figyelemmel kíséri a nemzetközi kapcsolatrendszer
alakulását, elemzi, értékeli a kétoldalú és a multilaterális
nemzetközi együttmûködés folyamatait, jelzi a várható
változásokat, ezek következményeit, fõkidolgozó szakmai
szervként vagy véleményezõként közremûködik a nemzet-
közi dokumentumok kidolgozásában, a nemzeti és a tárca-
álláspont kialakításában, egyeztetésében és képviseleté-
ben,

13. meghatározza a nemzeti és a szövetségi kötelezett-
ségek teljesítéséhez szükséges szakterületi képességeket
és követelményeket,

14. végzi a honvédelmi tárca 10 éves hosszú távú straté-
giai tervének kidolgozásáról szóló miniszteri utasításban,
valamint az 1 (+n) éves rövid távú tervének kidolgozásá-
val kapcsolatos miniszteri körlevélben meghatározott fel-
adatokat,

15. ellátja az intézményi, illetve a költségvetési gazdál-
kodás feladatait a Honvédelmi Minisztérium fejezet köz-
ponti és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
89/2011. (VIII. 4.) HM utasításban meghatározottak szerint,

16. ellenõrzött szervként nyilvántartást vezet és nyo-
mon követi az ellenõrzési jelentésekben tett megállapítá-
sok, javaslatok végrehajtását, beszámolót készít a végre-
hajtott és a végre nem hajtott intézkedésekrõl és azok indo-
káról,

17. doktrína-kidolgozóként, témavezetõként, témafele-
lõsként, témakezelõként vagy nemzeti képviselõként vég-
zi a hatáskörébe tartozó egységesítési, szabványosítási fel-
adatokat, valamint a Magyar Honvédség mûveleti tapasz-
talat-feldolgozó rendszere kialakításáról és mûködtetésé-
rõl szóló 74/2008. (HK 15.) HM utasításban meghatáro-
zott feladatokat,

18. ellátja a hatáskörébe tartozó, a Magyar Honvédség
szabályzatfejlesztési tevékenységének kialakításáról és
mûködésérõl szóló 136/2011. (XII. 20.) HM utasításban
meghatározott szabályzatfejlesztési feladatokat,

19. részt vesz a honvédelmi tárcánál mûködõ munka-
csoportok, bizottságok munkájában,
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20. képviseli a honvédelmi tárcát a központi államigaz-
gatási szervekkel és a civil szervezetekkel folytatott
egyeztetések során, meghatározott esetekben a hatóságok
és a bíróságok elõtt, a Kormány által létrehozott testületek,
a nemzetközi szervezetek, ezek testületei, bizottságai és
munkacsoportjai munkájában, a hazai és a nemzetközi ren-
dezvényeken,

21. kapcsolatot tart és együttmûködik hazai és a nemzet-
közi szervekkel, szervezetekkel az MH, a Kormány és az
ország érdekeinek fokozott érvényre juttatása érdekében,

22. kialakítja, mûködteti és fejleszti a HM szerv opera-
tív belsõ kontrolljai rendszerét az irányadó normatív sza-
bályozás szerint, és

23. végzi a szakmai felelõs szervezetek kijelölésérõl és
hatáskörük meghatározásáról szóló 64/2012. (IX. 7.)
HM utasításban meghatározott szakmai felelõsi feladatokat.

30. §

(1) A HM szervek feladat- és hatáskörét jogszabály,
közjogi szervezetszabályozó eszköz, belsõ rendelkezés, il-
letve e Szabályzat határozza meg.

(2) A HM szerv feladat- és hatáskörébe nem tartozó
ügyben csak eseti jelleggel, vezetõi feladatszabás alapján
járhat el akkor, ha az nem jelenti más szakmai szerv vagy
szervezet jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó
eszközben, belsõ rendelkezésben, illetve e Szabályzatban
rögzített hatáskörének elvonását.

31. §

(1) A HM szerv feladat- és hatáskörébe tartozó tevé-
kenységét a 2. függelék

a) kodifikációs,
b) koordinációs,
c) közhatalmi,
d) nemzetközi,
e) funkcionális és
f) egyéb

csoportba sorolja.
(2) A besorolást a szakmai tevékenység elsõdleges jellege

határozza meg.
(3) Az „1. Kodifikációs feladatok” a HM szervnek a

jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a
belsõ rendelkezések, illetve a stratégiai jellegû dokumen-
tumok szakmai kidolgozására, módosítására vonatkozó
szabályozási hatáskörét jelöli. A 29. § alapján a HM szerv
szabályozási hatásköre kiterjed az „1. Kodifikációs felada-
tok” felsorolásban nem szereplõ, de feladat- és hatásköré-
be tartozó koordinációs, közhatalmi, nemzetközi, funkcio-
nális és egyéb feladatokhoz kapcsolódó szakmai elõírások
meghatározására is.

(4) A „2. Koordinációs feladatok” a HM szerv egyezte-
tési, összehangolási hatáskörét jelöli. A HM szerv koordi-
nációs tevékenysége kiterjed arra a tevékenységre is,
amely a „2. Koordinációs feladatok” felsorolásban nem
szerepel, de azt a HM szerv feladat- és hatáskörébe tartozó
kodifikációs, közhatalmi, nemzetközi vagy funkcionális
feladataihoz kapcsolódóan végez.

(5) A HM szerv
a) közhatalom gyakorlásával összefüggõ hatáskörét a

„3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok”,
b) kizárólag nemzetközi jellegû tevékenységét a „4. Eu-

rópai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok”,
c) alaptevékenységét az „5. Funkcionális feladatok” és
d) a (3) és a (4) bekezdés és az a)–c) pont szerint be nem

sorolható tevékenységét a „6. Egyéb feladatok”
tartalmazzák.

32. §

(1) A HM szerv vezetõje
a) vezeti a HM szervet,
b) dönt a HM szerv feladat- és hatáskörébe tartozó

ügyekben, szervezi és ellenõrzi a feladatok határidõben
történõ és szakmailag megalapozott végrehajtását,

c) szolgálati elöljárója vagy hivatali felettese a HM
szerv szolgálati viszonyban vagy kormányzati szolgálati
jogviszonyban lévõ állományának, feléjük parancsadási
vagy utasítási joggal rendelkezik,

d) szakmai elöljárója vagy szakmai felettese a feladat-
körébe utalt kérdésekben az MH érintett szakállományá-
nak, és

e) a HM szerv belsõ mûködési rendjére és az egyes nem
önálló szervezeti egységek feladatkörének meghatározá-
sára elkészíti a HM szerv ügyrendjét és elkészítteti a mun-
kaköri leírásokat.

(2) A HM szerv vezetõje felelõs
a) a feladat- és hatáskörében hozott döntések, észrevéte-

lek, állásfoglalások szakszerûségéért és a végrehajtási ha-
táridõk megtartásáért,

b) az ügyintézés általános szabályainak betartásáért,
c) a honvédelmi tárcán belül a horizontális és a vertikális

együttmûködés megvalósításáért, így különösen
ca) a normatív szabályozókban elõírt, illetve vezetõi fel-

adatszabásként elrendelt egyeztetési kötelezettség teljesí-
téséért, konszenzus hiányában az egyet nem értés indoko-
lásáért,

cb) valamennyi, feladat- és hatáskör alapján érintett
szakmai szerv, illetve szervezet döntés-elõkészítésbe tör-
ténõ bevonásáért, az érintettek álláspontjának összehan-
golt érvényesítéséért és

cc) a vezetõi feladatszabások és a rendelkezésére álló
adatok, információk továbbításáért a végrehajtásáért fele-
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lõs vagy az abban közremûködõ szakmai szerv, illetve
szervezet részére,

d) a HM szerv hatáskörébe tartozó adatfelelõsi és adat-
kezelõi feladatok végrehajtásáért és

e) a szolgálatteljesítés, a munkavégzés, a gazdálkodás
jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben és
e Szabályzatban rögzített elõírásainak megtartásáért.

33. §

A HM szerv vezetõjét távolléte, akadályoztatása esetén
a HM Munkaköri Jegyzékében meghatározottak szerinti
helyettese, mindkettõjük együttes távolléte esetén a HM
szerv vezetõje által kijelölt személy helyettesíti.

17. A nem önálló szervezeti egységekre
és vezetõikre vonatkozó közös szabályok

34. §

(1) A nem önálló szervezeti egység részletes feladat- és
hatáskörét a HM szerv ügyrendje határozza meg.

(2) A nem önálló szervezeti egység vezetõje
a) az általa vezetett szervezeti egység tekintetében ellát-

ja a HM szerv ügyrendjében meghatározott vezetõi felada-
tokat,

b) felelõs a szervezeti egység feladatainak határidõre
történõ, szakmailag megalapozott teljesítéséért.

(1) A 30. § (2) bekezdése a nem önálló szervezeti egy-
ségre, a 33. § a nem önálló szervezeti egység vezetõjére is
irányadó.

IV. FEJEZET
A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS A DÖNTÉS-ELÕKÉSZÍTÉSI

FÓRUMOK

35. §

(1) A HM felsõszintû vezetõi és munkaértekezletei
a) a miniszter éves értékelõ és feladatszabó vezetõi,
b) a miniszteri (heti),
c) a közigazgatási államtitkár szakmai vezetõi,
d) a közigazgatási államtitkár heti koordinációs,
e) a HVKF vezetõi,
f) a helyettes államtitkári vezetõi és
g) a HVKFH heti koordinációs
értekezlet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értekezletek célját, a részt-

vevõk körét és az elõkészítésük rendjét a Honvédelmi Mi-
nisztérium felsõszintû vezetõi és munkaértekezleteinek
rendjérõl szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás határozza
meg.

V. FEJEZET
A MÛKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETÕ

RENDELKEZÉSEK

18. Kiadmányozás

36. §

(1) A döntési jog egyben kiadmányozási jog is. A kiad-
mányozási jog azt illeti meg, aki a jogszabályban rögzített
hatáskör jogosultja, illetve jogszabály, közjogi szervezet-
szabályozó eszköz vagy e Szabályzat alapján feladat- és
hatáskör ellátására jogosult és kötelezett.

(2) A kiadmányozásra jogosult távolléte vagy akadá-
lyoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlására a he-
lyettesítésre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

(3) A kiadmányozásra jogosult – eltérõ rendelkezés hiá-
nyában – a kiadmányozás jogát állami vezetõre, katonai
vezetõre, kabinetfõnökre vagy valamely HM szerv, HM
szervezet, kivételesen nem önálló szervezeti egység veze-
tõjére e Szabályzatban rögzítettek szerint átruházhatja, aki
a döntés meghozatala során a kiadmányozásra jogosult he-
lyett és nevében jár el. Az ilyen módon gyakorolt kiadmá-
nyozási jog nem érinti a hatáskör címzettjének hatáskörét.
Át nem ruházható jogkör és az átruházott kiadmányozási
jog tovább nem delegálható.

37. §

(1) A Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti
Fõosztály vezetõje a miniszter nevében önállóan kiadmá-
nyoz a hadisír gondozással, a honvédelmi neveléssel, vala-
mint a katonai hagyományõrzéssel kapcsolatos feladatok
ellátása során.

(2) A Közszolgálati Iroda vezetõje a közigazgatási ál-
lamtitkár nevében önállóan kiadmányoz a kormánytisztvi-
selõk igazolásának kiállítása során.

(3) A HM biztonsági vezetõ feladat- és hatáskörében el-
járva önállóan kiadmányoz.

38. §

(1) A kiadmányozásra elõkészített iratot – ha a kiadmá-
nyozásra jogosult másként nem rendelkezett – szolgálati
úton kell felterjeszteni a kiadmányozásra jogosulthoz. A
kiadmányozásra jogosult a döntését az elõkészítés ellenõr-
zése után, a kapott információk alapján, feladat- és hatás-
körében eljárva, határidõben hozza meg.

(2) A honvédelmi tárcán belüli egyeztetés során, az ügy-
intézési határidõk betartása érdekében a kiadmányozásra
elõkészített irat munkapéldányban akkor adható ki, ha azt
a HM szerv ügyrendje, HM szervezet szervezeti és mûkö-
dési szabályzata, illetve e Szabályzat lehetõvé teszi. A ki-
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admányozásra elõkészített irat munkapéldánya nem minõ-
sül hivatalos álláspontnak, az korlátozás nélkül megvál-
toztatható. A kiadmányozásra elõkészített irat munkapél-
dánya alapján felsõvezetõi döntés, honvédelmi tárcán kí-
vüli egyeztetés nem kezdeményezhetõ.

19. Az ügyintézés általános szabályai

39. §

A honvédelmi tárcánál a Hvt. és a Hvt. vhr. függelmi vi-
szonyokra vonatkozó elõírásainak megfelelõen szolgálati
elöljárói és hivatali felettesi, szakmai elöljárói és szakmai
felettesi rendszer érvényesül.

40. §

(1) Az ügyintézés és a kapcsolattartás – ha jogszabály,
közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy e Szabályzat el-
térõen nem rendelkezik – a szolgálati út megtartásával, ve-
zetõi szinteknek megfelelõen történik.

(2) A közvetlenül kapott parancs, illetve utasítás végre-
hajtását – ha a parancsot vagy az utasítást adó kifejezetten
ellentétesen nem rendelkezik – a szolgálati út megtartásá-
val kell teljesíteni. A kapcsolattartás rendjétõl eltérni a
szolgálati elöljáró vagy a hivatali felettes felhatalmazásá-
val lehet.

(3) A Humánpolitikai Fõosztály, a Jogi Fõosztály, vala-
mint a Tervezési és Koordinációs Fõosztály feladat- és ha-
táskörébe tartozó ügyekben közvetlenül tart kapcsolatot a
KNBSZ-szel, a Sajtó Osztállyal, a Közszolgálati Irodával,
a Parlamenti Irodával, az érintett HM szervekkel, HM
szervezetekkel és a HVKF közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó katonai szervezetekkel. A Honvéd Vezérkar és a
HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szerve-
zetek tekintetében a közvetlen kapcsolattartásra vonatko-
zó rendelkezéstõl a Honvéd Vezérkar Információ Me-
nedzsment Rendszer alkalmazási körére vonatkozó veze-
tõi feladatszabás eltérhet. Amennyiben a feladat végrehaj-
tásához az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-
biakban: MH ÖHP) alárendeltségébe tartozó katonai szer-
vezet bevonása is szükséges, a kapcsolattartás az MH ÖHP
útján valósul meg.

(4) A Magyarország területén található magyar hõsi te-
metõk és hõsi temetési helyek gondozásával összefüggõ
feladatok végrehajtása érdekében a Társadalmi Kapcsola-
tok és Háborús Kegyeleti Fõosztály vezetõje közvetlenül
egyeztet a közúton legfeljebb 70 kilométeres távolságra
lévõ földrajzi területen illetékes vagy az MH ÖHP pa-
rancsnoka által illetékességre kijelölt katonai szervezet ve-
zetõjével. A közvetlen egyeztetés eredményérõl a Társa-
dalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fõosztály veze-
tõje a parlamenti államtitkárnak, az érintett katonai szerve-

zet vezetõje pedig a HVKF-nek a szolgálati út betartásával
jelent.

(5) Az MH hatékony külsõ kommunikációja érdekében,
a közvélemény gyors, hiteles és pontos tájékoztatását
igénylõ esetekben a Sajtó Osztály vezetõje közvetlenül
egyeztet az érintett vagy az MH ÖHP parancsnoka által ki-
jelölt katonai szervezet vezetõjével, illetve kommunikáci-
ós szakemberével. A közvetlen egyeztetés eredményérõl a
Sajtó Osztály vezetõje a kabinetfõnöknek, az érintett kato-
nai szervezet vezetõje pedig a HVKF-nek a szolgálati út
betartásával jelent.

(6) A HM szervek és a HM szervezetek vezetõi az NKE
Fenntartói Testülete illetékes tagjának elõzetes tájékozta-
tásával és jóváhagyásával élhetnek megkereséssel az NKE
felé. A Jogi Fõosztály a jogszabályok és a belsõ rendelke-
zések tárcán belüli és közigazgatási egyeztetése során köz-
vetlenül tart kapcsolatot az NKE-vel.

(7) A honvédelmi tárcán belüli elektronikus úton törté-
nõ kapcsolattartás a vonatkozó szabályozók alapján, elsõ-
sorban a szervezeti e-mail címek igénybevételével törté-
nik. Az e-mail címek jegyzékét a Tervezési és Koordinációs
Fõosztály állítja össze, aktualizálja és küldi meg az érintet-
tek részére.

41. §

(1) Az ügyintézés és a kapcsolattartás során a kölcsönös
együttmûködés elvének megfelelõen, a felesleges bürok-
rácia mellõzésével kell eljárni.

(2) Az ügyintézés és a honvédelmi tárcán belüli kapcso-
lattartás során a nyílt iratok kezelését az MH Egységes
Iratkezelési Szabályzatában foglaltak alapján kell végezni.
A HM nyílt iratkezelés felügyeletét ellátó vezetõje a Hon-
véd Vezérkar híradó, informatikai és információvédelmi
csoportfõnöke.

(3) A miniszter utasításban határoz bizottság és munka-
csoport létrehozásáról a központi államigazgatási szervek-
rõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállá-
sáról szóló 2010. évi XLIII. törvénynek és a Kormány
e tárgykörben kiadott határozatának megfelelõen. A mi-
niszter az utasításban kijelöli a bizottság elnökét vagy
a munkacsoport vezetõjét, tagjait, feljogosíthatja az elnö-
köt vagy a vezetõt, hogy szakterületi érintettség esetén a
bizottság munkájában történõ részvétel érdekében eseti
jelleggel megkereshet tagnak nem minõsülõ honvédelmi
szervezeteket is, és meghatározza a bizottság vagy a mun-
kacsoport legfontosabb feladatait. Az ülések összehívásá-
val és mûködésével kapcsolatos szabályokat, a tagok fel-
adatait az alakuló ülésen a bizottság elnöke vagy a munka-
csoport vezetõje határozza meg.

(4) A miniszter az összetett megközelítést és több szak-
terület szoros együttmûködését igénylõ feladat elvégzése
érdekében – munkacsoport, bizottság létrehozása nélkül –
a feladatkörükben érintett vezetõk és tárgykör szerint ille-
tékes ügyintézõk hatékony együttmûködésével megvaló-
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suló csoportos munkavégzést rendelhet el. A csoportos
munkavégzés során a feladatkörükben érintett vezetõket
és a tárgykör szerint illetékes ügyintézõket a komplex fel-
adat megfelelõ határidõben történõ elvégzése érdekében
kiemelt együttmûködési kötelezettség és felelõsség
terheli.

42. §

(1) A feladatok gyors és hatékony végrehajtása érdeké-
ben az illetékes szakmai szervek, illetve szervezetek kö-
zötti kapcsolattartás során – ideértve a honvédelmi tárca
nemzetközi tevékenységét is –, a papírfelhasználás korlá-
tozása érdekében az iratok elektronikus levelezõ rendsze-
ren való továbbításáról szóló 20/2011. (HK 16.) HVK
HIICSF szakutasítás rendelkezései az irányadók. Az ügy-
intézés általános rendjének szabályai csak a nyílt iratokra
alkalmazandóak, figyelemmel a minõsített adatok és a sze-
mélyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi elõírá-
sokra.

(2) A honvédelmi tárcán belül folytatott egyeztetések
során a HM szerv vezetõje vagy az általa felhatalmazott
más személy által a hivatalos levelezõrendszeren keresztül
továbbított, a kiadmányozásra jogosult neve mellett „s. k.”
jelzéssel ellátott iratokat hivatalos megkeresésnek, illetve
álláspontnak kell tekinteni, azokat ügyvitelen vagy telefa-
xon keresztül ismételten megküldeni nem kell. Kétség ese-
tén megkeresésre a kiadmányozó köteles igazolni azt,
hogy az irat hiteles kiadmánya szabályszerû és iktatásra
került.

(3) Külsõ szervhez vagy személyhez csak a közfeladatot
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl
szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatáro-
zott hiteles irat továbbítható.

(4) Az elektronikusan küldött vagy fogadott ügyek do-
kumentáltságát biztosítani kell oly módon, hogy az elkül-
dés vagy a beérkezés ténye és ideje, valamint a megküldött
anyag azonosítható legyen.

43. §

(1) Az ügyek intézése a jogszabályokban, a közjogi
szervezetszabályozó eszközökben és e Szabályzatban
meghatározott határidõben (a továbbiakban: normatív
ügyintézési határidõ) történik. A normatív ügyintézési ha-
táridõ számításának kezdõ napja külsõ megkeresés esetén
az irat címzettjéhez, belsõ megkeresés esetén a hatásköré-
ben eljáró szakmai szervhez, illetve szervezethez történõ
érkezésének a napja, befejezõ napja pedig a továbbítás iga-
zolt napja.

(2) A vezetõ a feladatok kiadása során a normatív ügy-
intézési határidõn belül, illetve ennek hiányában az ügyek
intézésére egyedi ügyintézési határidõt szabhat. Az egyedi

ügyintézési határidõ megállapítása során a vezetõ a veze-
tõi feladatszabásokra, a megkeresõ által esetlegesen meg-
jelölt határidõre, a feladat jelentõségére, összetettségére és
aktualitására figyelemmel jár el. Az egyedi ügyintézési ha-
táridõket naptári napban, különösen sürgõs esetben órában
lehet meghatározni.

(3) Amennyiben a honvédelmi tárcán belüli egyeztetés
során a megkeresõ szakmai szerv, illetve szervezet az
együttmûködést ügyintézési határidõ megjelölésével kez-
deményezi, annak megállapítására az (1) és a (2) bekezdés
az irányadó. Ha a megkeresõ szakmai szerv, illetve szerve-
zet a végrehajtásra 5 munkanapnál rövidebb határidõt kez-
deményez, annak indokát köteles megjelölni és az iratot
megfelelõ kezelési jelzéssel ellátni.

44. §

(1) Az ügyintézõ feladatainak ütemezése során úgy jár
el, hogy a kiadmányozásra elõkészített irat a kiadmányo-
zásra jogosulthoz a határidõ lejárta elõtti, ésszerû idõben
felterjesztésre kerüljön. Amennyiben az ügyintézéshez ve-
zetõi feladatszabás, szakmai egyeztetés szükséges, a vég-
rehajtás idõbeli ütemezésénél ezekre is figyelemmel kell
lenni.

(2) Ha az ügy az elõírt határidõ alatt érdemben nem in-
tézhetõ el, akkor az ügyintézõ a késedelem okáról és az
ügyintézés várható idõpontjáról a közvetlen vezetõjét ha-
ladéktalanul tájékoztatja. Ez alapján a HM szerv vezetõje,
fontosabb ügyekben az irányítást gyakorló állami vezetõ,
katonai vezetõ, illetve kabinetfõnök a továbbiakra nézve
döntést hoz, útmutatást ad, amelyrõl az ügyben érintetteket
haladéktalanul tájékoztatni kell.

45. §

A Honvéd Vezérkarhoz érkezõ iratok központi kezelé-
se, az információk gyors feldolgozása, egységes vezérkari
álláspont kialakítása érdekében vezetéstámogató rend-
szerként Honvéd Vezérkar Információ Menedzsment
Rendszer kerül alkalmazásra.

20. A más tárcák által készített elõterjesztés-
és jogszabálytervezetek egyeztetésének rendje

46. §

A más tárcák által készített elõterjesztés- és jogszabály-
tervezetek egyeztetése során a honvédelmi tárca szervei és
szervezetei felelõsek a hatáskörükbe tartozó szakmai ja-
vaslatok határidõre történõ elkészítéséért. Az észrevételt
tevõk indokolt javaslataiból egységes tárcaálláspont kerül
kialakításra, melyhez a honvédelmi tárca szervei és szer-
vezetei kötve vannak.
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47. §

Más tárcák által készített elõterjesztés- és jogszabályter-
vezetek véleményezése során az egységes tárcaálláspont
érvényesülése és határidõben történõ elkészítése érdeké-
ben

a) a közigazgatási államtitkár a hozzá beérkezõ terveze-
teket elektronikusan megküldi a jogi és igazgatási ügye-
kért felelõs helyettes államtitkárnak, illetve a Jogi Fõosz-
tálynak,

b) a jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes állam-
titkár a hozzá beérkezõ tervezeteket elektronikusan meg-
küldi a Jogi Fõosztálynak,

c) a Jogi Fõosztály a hozzá közvetlenül beérkezõ terve-
zeteket elektronikusan tájékoztatásul felterjeszti a köz-
igazgatási államtitkárnak, a jogi és igazgatási ügyekért fe-
lelõs helyettes államtitkárnak és – amennyiben feladatkö-
rüket érinti – más állami vezetõknek, katonai vezetõknek,
a kabinetfõnöknek és a miniszteri biztosnak.

48. §

(1) A Jogi Fõosztály a tervezetet elektronikusan, a szol-
gálati út mellõzésével, az ügyintézési határidõ feltünteté-
sével véleményezésre közvetlenül megküldi a honvédelmi
tárca azon szakmai szerveinek és szervezeteinek, amelyek
feladat- és hatáskörét a tervezet érinti. A tervezet csoport-
fõnökségek és a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetek általi véleményezésére a Honvéd Vezérkar In-
formáció Menedzsment Rendszeren keresztül kerül sor.

(2) A Jogi Fõosztály a véleményezési határidõt az elõ-
terjesztõ által megszabott határidõhöz igazodva úgy álla-
pítja meg, hogy az a tárcavélemény határidõben történõ ki-
adását ne veszélyeztesse.

(3) Amennyiben a Jogi Fõosztály úgy ítéli meg, hogy a
tervezet a honvédelmi tárcát nem érinti, az (1) bekezdés
szerinti véleményezés a jogi és igazgatási ügyekért felelõs
helyettes államtitkár jóváhagyásával mellõzhetõ.

49. §

(1) A véleményezõ szakmai szerv, illetve szervezet a
tervezettel kapcsolatos észrevételeit a Jogi Fõosztálynak a
megadott határidõn belül, elektronikusan, a szervezeti
e-mail címre küldi meg. A határidõ meghosszabbíthatósá-
gában a Jogi Fõosztály kötve van az elõterjesztõ álláspont-
jához.

(2) A Jogi Fõosztály a vezetõi feladatszabások alapján
és a véleményezõk észrevételeinek figyelembevételével
elkészíti a tárcavélemény tervezetét. Ha az észrevételek
között véleménykülönbség van, azt közvetlen egyeztetés-
sel kell feloldani. A tárcavéleményt – az elõterjesztõ tárca-
vezetõ függvényében – a közigazgatási államtitkár kiad-
mányozza.

50. §

(1) Amennyiben a tervezettel kapcsolatban az elõter-
jesztõ tárca szóbeli egyeztetést tart, a honvédelmi tárcát a
közigazgatási államtitkár, illetve a jogi és igazgatási ügye-
kért felelõs helyettes államtitkár által felkért vagy kijelölt
szakterületi, illetve jogi szakértõ képviseli. Ha a tervezet
érinti a miniszteri biztos tevékenységét, az értekezletre a
miniszteri biztos is jogosult képviselõt felkérni vagy kije-
lölni.

(2) Kiemelt jelentõségû tervezeteknél a honvédelmi tár-
cát a jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtit-
kár vagy a feladatkör szerint érintett helyettes államtitkár,
illetve – amennyiben a tervezet a tevékenységét érinti – a
miniszteri biztos képviseli.

(3) Az egységes tárcaálláspont érvényesülése érdeké-
ben a honvédelmi tárca képviseletére kijelölt vagy felkért
személyek a szóbeli egyeztetést megelõzõen egyeztetnek
és összehangolják szakterületi álláspontjukat.

(4) A tárcaközi egyeztetés eredményérõl az egyezteté-
sen résztvevõk feljegyzést készítenek.

51. §

(1) A kormányülések, valamint a közigazgatási államtit-
kári értekezletek napirendjére felvett elõterjesztések tár-
gyalásra történõ elõkészítését és az állami vezetõk szóbeli
felkészítését a Jogi Fõosztály végzi.

(2) A Jogi Fõosztály a napirenden lévõ és a beérkezett
elõterjesztéseket felkészítõ feljegyzés készítése céljából
továbbítja a honvédelmi tárca feladat- és hatáskör szerint
érintett szakmai szervének vagy szervezetének, több illeté-
kes esetén az elõterjesztés szabályozási tárgya szerint elsõ
helyen érintettnek.

(3) A felkészítõ feljegyzés célja az elõterjesztés rövid,
tömör tartalmi összegzése, a honvédelmi tárcára gyakorolt
hatásának és az esetleges vitás kérdések jelzése, szakmai
indokoltságuk alátámasztása. A felkészítõ feljegyzésben
utalni kell arra, hogy a szakmai szerv, illetve szervezet az
elõterjesztéshez hozzászólást javasol-e.

(4) A felkészítõ feljegyzést a Jogi Fõosztály által meg-
határozott határidõre kell elkészíteni, és elektronikusan
kell a Jogi Fõosztály szervezeti e-mail címére megküldeni.

52. §

(1) Az állami vezetõk szóbeli felkészítésén – amennyi-
ben az elõterjesztés tárgya, illetve az állami vezetõ ülésen
történõ hozzászólása miatt szükséges – a jogi és igazgatási
ügyekért felelõs helyettes államtitkár, a Jogi Fõosztály
képviselõje, illetve a felkészítõ feljegyzést készítõ szak-
mai szerv, szervezet képviselõje együtt vesz részt.
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(2) A szóbeli felkészítésen való részvétel szükségessé-
gérõl és annak idõpontjáról a Jogi Fõosztály tájékoztatja a
felkészítõ feljegyzést készítõt.

21. Jogi állásfoglalások, szakmai iránymutatások,
körlevelek

53. §

(1) A tárcaszintû egységes jogalkalmazást, a szakmai
követelmények egységes érvényesülését, a felmerült vitás
kérdések rendezését jogi állásfoglalások és szakmai irány-
mutatások segítik.

(2) Jogi állásfoglalás kérhetõ az (1) bekezdésen túl a
szakmai szerv, illetve szervezet által elõkészített együtt-
mûködési megállapodások, gazdasági, illetve polgári jogi
szerzõdések, tanulmányi szerzõdések, valamint ösztöndíj-
szerzõdések jogi helyességének megállapításához, továb-
bá egyes rendelkezéseinek értelmezéséhez.

(3) Szakmai iránymutatást a feladat- és hatáskörében
érintett szakmai szerv, illetve szervezet vezetõje jogosult
kiadni.

(4) A jogi állásfoglalások és a szakmai iránymutatások
szakmai véleménynek tekintendõk.

54. §

(1) A jogi állásfoglalás kiadására a Jogi Fõosztály és az
Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály vezetõje önállóan
és együttmûködésben is jogosult. A jogi állásfoglalás ki-
alakítása során a honvédelmi tárca feladat- és hatáskör sze-
rint érintett szakmai szervei, illetve szervezetei közremû-
ködnek.

(2) Ha a szakmai szerv, illetve szervezet kezdeményezi
a jogi állásfoglalás kiadását, a megkeresésnek tartalmaznia
kell a szakmai kérdés részletes bemutatását, okainak és kö-
vetkezményeinek leírását és a szakterületi szakmai állás-
pont kifejtését. Amennyiben a szakmai szervnél, illetve
szervezetnél jogi beosztás került rendszeresítésre, csatolni
kell az elõzetes jogi álláspontot is. Ha a tárgykörben ko-
rábban vezetõi feladatszabás, döntés született, vagy szak-
mai egyeztetésre került sor, akkor erre a megkeresésben
utalni kell a keletkezett iratok csatolása mellett. A hiányos
megkeresés a szükséges kiegészítések feltüntetésével
visszaküldhetõ a szakmai szerv, illetve szervezet részére.

(3) A Jogi Fõosztály, illetve az Igazgatási és Jogi Képvi-
seleti Fõosztály vezetõje a jogi állásfoglalást a megkeresés
beérkezésétõl számított 30 napon belül adja ki. A megke-
resõ szakmai szerv, illetve szervezet rövidebb ügyintézési
határidõt kezdeményezhet, azonban ennek indokát köteles
a megkeresésben feltüntetni. Nem támaszthatja alá a rövi-
debb határidõ kezdeményezését az olyan sürgõsség, amely
a megkeresõ szakmai szerv, illetve szervezet mulasztására
vezethetõ vissza.

(4) A jogi állásfoglalásokra a belsõ szabályozási tevé-
kenységrõl szóló 15/2012. (II. 24.) HM utasítást megfele-
lõen alkalmazni kell.

55. §

Vezetõi feladatszabást tartalmazó körlevelet kizárólag a
miniszter, a parlamenti államtitkár, a közigazgatási állam-
titkár, a HVKF, továbbá feladatszabásuk alapján eseti jel-
leggel feljogosított vagy miniszteri utasításban felhatal-
mazott személy adhat ki.

22. A honvédelmi tárca képviselete

56. §

(1) A honvédelmi tárca általános képviseletét az állami
vezetõk, a katonai vezetõk és a kabinetfõnök látják el.
A bíróság vagy más hatóság elõtti jogi képviselet ellátásá-
ra a honvédelmi szervezetek jogi képviseletérõl szóló
18/2011. (XII. 29.) HM rendelet és a honvédelmi szerve-
zetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló
14/2012. (II. 24.) HM utasítás, a nemzetközi képviseletre
pedig a nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ felada-
tok végrehajtásáról szóló 142/2007. (HK 1/2008.) HM uta-
sítás az irányadó. A kötelezettségvállalások pénzügyi el-
lenjegyzésérõl és bejelentésének rendjérõl szóló 83/2012.
(XI. 16.) HM utasítás határozza meg.

(2) A HM szervek és a nem önálló szervezeti egységek,
valamint vezetõik képviseleti jogára a 29. § 20. pontja, a
30. § (2) bekezdése és a 34. § (3) bekezdése, valamint a
2. függelék vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A 30. §
(2) bekezdésének és a 34. § (3) bekezdésének alkalmazása
esetén az írásbeli képviselethez aláírási felhatalmazás
szükséges.

57. §

(1) A szerzõdések és az együttmûködési megállapodá-
sok tervezetét aláírás elõtt fel kell terjeszteni a jogi és igaz-
gatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár útján a köz-
igazgatási államtitkárhoz.

(2) Az MH katonai szervezeteit érintõ szerzõdés meg-
kötéséhez minden esetben ki kell kérni a HVKF elõzetes
véleményét.

23. A sajtó tájékoztatásának rendje

58. §

(1) A sajtónyilvánossággal, a külsõ tájékoztatási és
kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos feladatok
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végrehajtását a miniszter a kabinetfõnök, illetve a sajtófõ-
nök (kabinetfõnök-helyettes) útján irányítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok megvalósításának
részletes szabályait a Honvédelmi Minisztérium és a Ma-
gyar Honvédség külsõ kommunikációjának rendjérõl szóló
72/2011. (VI. 30.) HM utasítás határozza meg.

24. A közérdekû adatok nyilvánosságának biztosítása
és a személyes adatok védelme

59. §

(1) Az információs önrendelkezési jogról és az informá-
ciószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a
végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt célok érvé-
nyesülése, az elõírt feladatok végrehajtása érdekében az
adatvédelmi feladatok ágazati végrehajtását a Magyar
Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügye-
letérõl, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi,
Adatbiztonsági és Közérdekû adatok kezelésére vonatko-
zó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM
utasítás, valamint az utasítás mellékleteként kiadott, a Ma-
gyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közér-
dekû adatok kezelésére vonatkozó Szabályzata határozza
meg.

(2) A HM belsõ adatvédelmi felelõse a miniszter által a
HM Hatósági Hivatal Szakirányítási Igazgatóság adatvé-
delmi szakállományából kijelölt jogász végzettségû sze-
mély.

(3) A honvédelmi tárca az elektronikus közzétételi
kötelezettségét a HM hivatalos honlapján, a
http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium címû
weboldalon teljesíti.

25. A minõsített adatok védelme

60. §

(1) A minõsített nemzeti, NATO-, EU- és egyéb nem-
zetközi szerzõdés alapján átvett iratok kezelését a hatályos
jogszabályoknak megfelelõen, az MH Titokvédelmi Sza-
bályzatában és a HM Biztonsági Szabályzatában meghatá-
rozottak szerint kell végezni.

(2) A minõsített adat védelmérõl szóló jogszabályokban
foglalt célok érvényesülése, az elõírt feladatok koordinálá-
sa, végrehajtása érdekében a miniszter által kinevezett biz-
tonsági vezetõ a Honvéd Vezérkar híradó, informatikai és
információvédelmi csoportfõnöke.

(3) A Honvéd Vezérkar híradó, informatikai és informá-
cióvédelmi csoportfõnöke szakmai irányítói jogkörében
eljárva a honvédelmi érdekbõl minõsített nemzeti minõsí-
tett adatok vonatkozásában

a) javaslatot tesz a miniszter számára a felülvizsgálati
szakértõ kinevezésére, és

b) véleményezi a levéltári anyagok kutatására vonatkozó
kérelmeket.

(4) A miniszter által a Honvédelmi Minisztérium biz-
tonsági vezetõje kinevezésérõl szóló 77/2011. (HK. 18.)
HM határozatban kinevezett biztonsági vezetõ gyakorolja
azokat a hatásköröket és ellátja azokat a feladatokat, ame-
lyeket számára a minõsített adat védelmérõl szóló 2009.
évi CLV. törvény 6. §-a meghatároz.

26. Ügyeleti és készenléti rendszer

61. §

(1) A HM-ben a Magyar Honvédség vezetését biztosító
ügyeleti és készenléti szolgálatok mûködésérõl szóló
20/2007. (HK 4.) HM utasításban meghatározottak szerint
ügyeleti és készenléti szolgálatok mûködnek.

(2) A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló
1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat tárcaszintû végre-
hajtási feladatait a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról
és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihí-
vást jelentõ helyzetek jegyzékérõl szóló 119/2011.
(XI. 10.) HM utasítás határozza meg.

27. A minisztériumi objektumok mûködése és védelme

62. §

A honvédelmi tárca HM I. (1055 Budapest, Balaton
utca 7–11. szám) és HM II. objektumok (1135 Budapest,
Lehel utca 35–37. szám) területén elhelyezett szervei és
szervezetei mûködését és védelmét a honvédelmi minisz-
tériumi objektumok védelmével, mûködésével és az ezzel
összefüggõ irányítási tevékenységgel kapcsolatos felada-
tokról szóló 6/2010. (I. 15.) HM utasítás, és annak végre-
hajtásával kapcsolatban kiadott belsõ rendelkezések, pa-
rancsok határozzák meg.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

63. §

(1) A Szabályzatot a Tervezési és Koordinációs Fõosz-
tály szükség szerint, de évente legalább egyszer felülvizs-
gálja a hatékony és áttekinthetõ munkafolyamatok, a fele-
lõsségi szintek racionalizálása, a bürokrácia csökkentése
és a jogszabályi környezettel való összhang biztosítása
céljából. A felülvizsgálat megtörténtérõl a közigazgatási
államtitkár – a felülvizsgálat eredményének egyidejû to-
vábbításával – tájékoztatja a KIM közigazgatási államtit-
kárát.
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(2) Ha jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó
eszköz kiadása a Szabályzat bármely rendelkezésének ér-
demi megváltoztatását eredményezné, a jogszabály vagy a
közjogi szervezetszabályozó eszköz szakmai kidolgozásá-
ért felelõs szerv vezetõje köteles a Szabályzat módosítását
kezdeményezni a Tervezési és Koordinációs Fõosztály ve-
zetõjénél, úgy, hogy a Szabályzat módosítása legkésõbb a
jogszabály vagy a közjogi szervezetszabályozó eszköz ha-
tálybalépését követõ 30 napon belül a KIM részére meg-
küldésre kerüljön. Vitás esetben a Jogi Fõosztály vezetõjé-
nek állásfoglalása irányadó abban a kérdésben, hogy a jogi
változtatás érdemi jellegûnek minõsül-e.

64. §

A miniszter e Szabályzat hatálybalépését követõ 60 napon
belül kiadja, vagy szükség szerint módosítja

a) a közszolgálati szabályzatot,
b) az iratkezelési szabályzatot,
c) a minõsített adatok kezelésére vonatkozó helyi biz-

tonsági szabályzatot,
d) az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot,
e) a közérdekû adatok közzétételére vonatkozó szabály-

zatot,
f) az Európai Unió intézményeinek tagállami kormány-

zati részvétellel mûködõ döntéshozó és döntés-elõkészítõ
szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával és az
ezen intézmények munkájában való részvétellel kapcsola-
tos eljárásra vonatkozó szabályozást, illetve szabályzatot,

g) a választható, béren kívüli juttatásokról szóló szabá-
lyozást, illetve szabályzatot,

h) a minisztérium beszerzési szabályzatát, illetve annak
szabályozását,

i) gazdálkodás és számviteli szabályzatokat, illetve sza-
bályozókat,

ia) a HM fejezet egységes számviteli politikáját és an-
nak mellékleteit, a HM számlarendet és a minisztérium ál-
tal szabályzatban rendezett – a mûködéséhez, gazdálkodá-

sához kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabály-
ban nem szabályozott kérdések mint a gazdálkodással, így
különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai
teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakor-
lásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabá-
lyaival, valamint az ezeket végzõ személyek kijelölésének
rendjével és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével
kapcsolatos – belsõ elõírásokat,

ib) a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználási, dön-
tésértékelési, elõirányzat-módosítási, átcsoportosítási
rendjérõl szóló szabályzatokat, szabályozókat,

ic) a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjérõl
szóló szabályozót,

id) a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selej-
tezésének rendjére vonatkozó szabályozókat,

ie) a reprezentációs költségkeretek mértékérõl és azok
felhasználásáról szóló szabályzatot, illetve szabályozót,

if) a belföldi és külföldi ideiglenes kiküldetések esetén
követendõ eljárás rendjérõl szóló szabályozást,

j) az ellenõrzési kézikönyvét,
k) az informatikai biztonsági szabályzatot,
l) az operatív belsõ kontrollrendszerrel kapcsolatos sza-

bályzatot, illetve szabályozást és
m) az esélyegyenlõségi szabályzatot.

65. §

(1) A HM szervek vezetõi e Szabályzat végrehajtására e
Szabályzat hatálybalépésétõl számított 30 napon belül
ügyrendet készítenek, vagy hatályos ügyrendjüket módo-
sítják.

(2) Az ügyrendet a HM szerv vezetõje írja alá, és jóvá-
hagyásra felterjeszti a tevékenységét irányító állami veze-
tõhöz vagy a HVKF-hez.

(3) A HM szerv vezetõje a jóváhagyott ügyrendet máso-
latban, valamint elektronikus úton – a Tervezési és Koor-
dinációs Fõosztály vezetõje útján – megküldi a közigazga-
tási államtitkár részére.
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2. függelék
a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

A HM szervek feladatai

7. A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉG

7.0.0.1. HM Miniszteri Kabinet

1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a külsõ kommunikáció rendjével kapcso-

latos stratégiákat és az azzal kapcsolatos normatív szabá-
lyozást.

2. Koordinációs feladatok
a) Kezdeményezi a miniszter tárgyalásaihoz, beszédei-

hez, elõadásaihoz, médiaszerepléséhez szükséges doku-
mentációk összeállítását és végzi az azzal kapcsolatos ko-
ordinációs feladatokat, együttmûködve a honvédelmi tárca
érintett szakmai szerveivel és szervezeteivel.

b) Végzi a honvédelmi oktatás koordinálásával kapcso-
latos feladatokat, együttmûködve a Társadalmi Kapcsola-
tok és Háborús Kegyeleti Fõosztállyal. Elõkészíti és lebo-
nyolítja a honvédelmi ifjúsági programokat. Végzi a hon-
védelmi oktatás és nevelés nemzetközi tapasztalatainak
gyûjtését, elemzését és értékelését, valamint a Honvédelmi
Kötelék program megvalósításával kapcsolatos tudomá-
nyos, tervezési és koordinációs feladatokat.

c) A HVKF-fel együttmûködve ellátja a HM Zrínyi Tér-
képészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Non-
profit Korlátolt Felelõsségû Társaság szakmai irányításá-
val összefüggõ feladatokat. Végzi a HM Zrínyi Térképé-
szeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû Társaság gondozásában készülõ mé-
diatermékeket készítõ szerkesztõségek vezetõinek szak-
mai felügyeletével összefüggõ feladatokat.

3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Kiadja a sajtónyilvánossághoz, így különösen a for-

gatáshoz, a fényképezéshez és az interjú-riportkészítéshez
szükséges engedélyeket, beszerzi a különleges besorolású
szervezetekre érvényes engedélyeket.

b) Végzi az MH Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közér-
dekû adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatban a HM
adatközlõ feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Ellátja a nemzetközi katonai kapcsolatokkal, illetve a

nemzetközi gyakorlatokkal összefüggõ tájékoztatási tevé-
kenységet és a sajtónyilvánossággal kapcsolatos feladatokat.

b) Képviseli a honvédelmi tárcát a NATO Audiovizuális
Állandó Munkacsoportjában.

5. Funkcionális feladatok
a) Végzi a miniszter és a kabinetfõnök programjainak,

elfoglaltságainak egyeztetését, nyilvántartását, az ezekhez
szükséges háttéranyagok bekérését, valamint az egyéb fel-
tételek meglétének pontosítását. Nyilvántartja a miniszter
és a kabinetfõnök által meghatározott feladatokat, figye-
lemmel kíséri azok végrehajtását.

b) Végzi a miniszterhez, illetve a kabinetfõnökhöz érke-
zett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények
felvételét, iktatását, kezelését, feldolgozását, feldolgozás-
hoz történõ elõkészítését, bekéri az azok megválaszolásá-
hoz szükséges háttéranyagokat, választervezeteket a hon-
védelmi tárca érintett szerveitõl, illetve szervezeteitõl.
Végzi a miniszterhez beérkezõ anyagok referáláshoz törté-
nõ elõkészítését, igény szerinti referálását.

c) Végzi a miniszter megbízásából, a kabinetfõnök in-
tézkedése alapján – az érintett szakmai szervekkel és szer-
vezetekkel együttmûködve – a panaszokkal, kérésekkel,
közérdekû bejelentésekkel kapcsolatban és egyéb hivata-
los ügyekben hozzájuk fordulók meghallgatását, kezde-
ményezi és elõkészíti a szükséges intézkedéseket.

d) Figyelemmel kíséri és elemzi a védelempolitika és az
MH társadalmi megítélését, felméri az egyes szakmai dön-
tések lehetséges társadalmi hatásait. Nyomon követi a ve-
zetõi döntések társadalmi támogatottságát, elemzi azok
következményeit. Célcsoportok vizsgálatával méri és
elemzi a célzott tájékoztatás eredményességét, következ-
tetéseket fogalmaz meg, visszacsatolási rendszert mûköd-
tet. Figyelemmel kíséri és elemzi a médiában megjelenõ,
honvédelmi tárcát érintõ híradásokat, azokról folyamato-
san tájékoztatja az állami vezetõket, a HVKF-et, valamint
a kabinetfõnököt.

e) Végzi az állami vezetõk és a katonai vezetõk, a kom-
munikációs szakállomány, valamint a nyilatkozattételre
jogosult személyek nyilvános szereplésekre történõ felké-
szítését.

f) Megtervezi és megszervezi a honvédelmi tárcát érintõ
sajtótájékoztatókat, valamint a sajtónyilvános események-
kel kapcsolatos nyilvánossági feladatokat. Ellátja a sajtó-
kampányok kezdeményezésével és lebonyolításával kap-
csolatos feladatokat. Végzi az újságírói kérdések megvála-
szolásával kapcsolatos feladatokat. Elkészíti a honvédelmi
tárca hivatalos sajtóközleményeit, eljuttatja azokat hírügy-
nökségekhez és szerkesztõségekhez.

g) Mûködteti a honvédelmi tárca hivatalos honlapját,
valamint megtervezi és üzemelteti a HM és az MH saját in-
ternetes felületeit.

h) Folyamatos kapcsolatot tart a sajtóval, az egységes
kormányzati tájékoztatás érdekében együttmûködik a kor-
mányszóvivõvel és a Kormányzati Információs Központtal.
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7.1. A KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ

SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.1.0.1. HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság

1. Közhatalmi feladatok
a) A Közszolgálati Iroda útján kiadja a kormánytisztvi-

selõkre vonatkozó igazolásokat.

2. Funkcionális feladatok
a) Ellátja a közigazgatási államtitkárhoz érkezett okmá-

nyok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvételé-
vel, iktatásával, kezelésével, feldolgozásával, feldolgozás-
hoz történõ elõkészítésével, az azok megválaszolásához
szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével
kapcsolatos feladatokat.

b) Gondoskodik a Miniszteri Értekezlet emlékeztetõi-
nek Tervezési és Koordinációs Fõosztály részére történõ
megküldésérõl.

c) Végzi a közigazgatási államtitkár programjainak, el-
foglaltságainak nyilvántartásával, illetve figyelemmel kí-
sérésével kapcsolatos feladatokat, bekéri az ezekhez szük-
séges okmányokat, háttéranyagokat, valamint ellátja az
egyéb feltételek meglétének pontosításával kapcsolatos
feladatokat.

d) Ellátja a közigazgatási államtitkár által meghatáro-
zott feladatok nyilvántartásával, végrehajtásának figye-
lemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat. Elõkészíti re-
feráláshoz a beérkezõ anyagokat, illetve feladatszabás
alapján továbbítja azokat a honvédelmi tárca érintett szer-
ve vagy szervezete vezetõjéhez.

e) Részt vesz a közigazgatási államtitkár vendégei foga-
dásának, bel- és külföldi utazásainak elõkészítésében, a
parlamenti munkával kapcsolatos feladatok támogatásá-
ban.

f) Végzi a közigazgatási államtitkár tevékenységéhez
szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosításával kap-
csolatos feladatokat.

g) A Közszolgálati Irodán keresztül ellátott személy-
ügyi feladatok keretében

ga) kezeli a kormánytisztviselõk és a HM szervezeteket
vezetõ közalkalmazottak személyügyi anyagát, végzi a ve-
lük kapcsolatos személyügyi koordinációs tevékenységet.
Segíti, támogatja a HM szervek vezetõinek személyügyi
tevékenységét,

gb) végzi a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény hatálya alá tartozó kormányzati szolgála-
ti jogviszonnyal összefüggõ személyügyi szakfeladatokat,
döntésre elõkészíti az állami vezetõi személyi javaslato-
kat. Végzi a Magyarország Állandó NATO Képviselet,
Védelempolitikai Részleg és a Magyarország Állandó
EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet állományába tar-
tozó kormánytisztviselõk kormányzati szolgálati jogvi-
szonyával, illetve a kormánytisztviselõk tartós külszolgá-

lati kihelyezésével kapcsolatos személyügyi feladatokat.
Vezeti a kormánytisztviselõk alapnyilvántartását, sze-
mélyügyi statisztikákat, kimutatásokat készít, adatot szol-
gáltat a KIM részére,

gc) mûködteti, kiszolgálja a HM KGIR Humán Alrend-
szer (HRMS), a Köztisztviselõi Nyilvántartó Program
(WINTISZT) és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
Rendszer (KSZSZR) elnevezésû elektronikus nyilvántar-
tási rendszereket,

gd) elõterjesztést készít a kormánytisztviselõk év eleji
illetmény-eltérítésének felülvizsgálatára, illetve a szakmai
értékelés szerinti végrehajtására,

ge) elkészíti a kormánytisztviselõk éves képzési tervét,
elõkészíti és végrehajtja a képzési terv szerinti beiskolázá-
sokat. Végzi a HM hivatali szervezete képzési kerete ter-
hére kötendõ tanulmányi szerzõdésekkel kapcsolatos ké-
relmek elbírálásához, illetve döntést követõen a tanulmá-
nyi szerzõdések megkötéséhez szükséges elõkészítõ mun-
kát. Végzi a kormánytisztviselõk alap- és szakvizsgára tör-
ténõ jelentkezésével összefüggõ személyügyi feladatokat,
illetve szervezi továbbképzésüket, végzi az azzal kapcso-
latos személyügyi feladatokat,

gf) tervezi a közszolgálati tisztviselõk továbbképzésé-
rõl szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szerinti kor-
mánytisztviselõi képzés feltételrendszerét, koordinálja, il-
letve megtervezi a személyre szóló képzést,

gg) végzi a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII.12.) HM rendelet alapján a közigazgatási ál-
lamtitkár személyügyi döntésekkel összefüggõ kezdemé-
nyezési, egyetértési jogkörével kapcsolatos elõkészítõ fel-
adatokat,

gh) elõkészíti, illetve vezetõi döntésre elõterjeszti a HM
hivatali szervezetébe tartozó szerveknél, külsõ megbízási
díjkeret terhére foglalkoztatottak szerzõdéseit, ellátja a
rendelkezésre álló díjkeret felhasználásának felügyeleté-
vel összefüggõ feladatokat,

gi) végrehajtja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség-
gel kapcsolatos adminisztratív elõkészítõ feladatokat, tá-
rolja és kezeli a benyújtott vagyonnyilatkozatokat, és

gj) végrehajtja a nemzetbiztonsági ellenõrzések elren-
delésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

7.1.0.2. HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Elõkészíti a HM fejezet államháztartási belsõ ellenõr-

zési rendjének kialakítására, mûködtetésére vonatkozó
szabályozást.

b) Elõkészíti a HM fejezet irányítását ellátó szerv egyes
belsõ ellenõrzési jogosítványainak átruházására vonatko-
zó szabályozást.

c) Elõkészíti a HM fejezet egységes államháztartási bel-
sõ ellenõrzési kézikönyvét.
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2. Koordinációs feladatok
a) Összehangolja az államháztartási belsõ ellenõrzések

tervezését és végrehajtását az Állami Számvevõszék, illet-
ve a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal ellenõrzéseivel.

b) Ellátja a honvédelmi szervek belsõ ellenõrzési egysé-
gei ellenõrzési tevékenysége szakmai felügyeletével kap-
csolatos feladatokat.

c) Végzi a fejezeti államháztartási belsõ ellenõrzési in-
formációs rendszer, mentori tevékenység és minõségbiz-
tosítás kialakításával, mûködtetésével és fejlesztésével
kapcsolatos feladatokat.

3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Egyetértési jogot gyakorol a honvédelmi szervezetek

belsõ ellenõrzési vezetõjének kinevezésével, felmentésé-
vel és áthelyezésével kapcsolatban.

4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Ellátja a HM fejezetnél tervezett, igénybe vett európai

uniós támogatások, illetve más nemzetközi támogatások
felhasználásának ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat.

b) Végzi a katonadiplomáciai tevékenységet végzõ kép-
viseletek, a véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok, il-
letve a nemzetközi válságkezelõ és béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ katonai kontingensek fejezetszintû állam-
háztartási belsõ ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat.

5. Funkcionális feladatok
a) A HM belsõ ellenõrzési szerveként végzi az állam-

háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a költség-
vetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõr-
zésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a to-
vábbiakban: Bkr.) és HM utasításokban meghatározott fel-
adatokat.

b) Miniszter átruházott hatáskörében vezetõje útján
gyakorolja a Bkr. 45. § (6) bekezdése szerinti döntési jog-
kört, teljesíti a kapcsolódó beszámolási kötelezettséget.

c) Fejezeten belül mint irányító szerv, vezetõje útján
gyakorolja a Bkr. 13. és 14. §-ában meghatározott, külsõ
ellenõrzéshez kapcsolódó fejezeti jogköröket.

d) A tanácsadó tevékenység keretében támogatja a mi-
niszter döntését, a vizsgálati területen végzi a megoldási
lehetõségek elemzésével, értékelésével kapcsolatos fel-
adatokat azok kockázatának becslése és hatásvizsgálata
alapján.

6. Egyéb feladatok
a) Ellátja a HM képviseletét az Államháztartási Belsõ

Kontroll Munkacsoport Belsõ Ellenõrzési Témacsoportjá-
ban, valamint Kormányzati Ellenõrzési Témacsoportjában.

7.1.0.3. HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Elkészíti az MH részletes bontású létszámáról szóló

országgyûlési határozatot, a létszámgazdálkodásra, az ál-

lományarányok kialakítására, a munkaköri jegyzékekre és
az állománytáblákra vonatkozó vagy azzal összefüggõ
szabályozást.

b) Elkészíti a honvédelmi feladatok megvalósításáról,
az MH felkészítésérõl, állapotáról és fejlesztésérõl szóló
országgyûlési jelentést.

c) Elõkészíti a hivatásos és a szerzõdéses állomány tag-
jainak beosztási kategóriába történõ besorolásával és a be-
osztásokban rendszeresített rendfokozatokkal kapcsolatos
szabályokat.

d) Elõkészíti az önkéntes tartalékos rendszer mûködésé-
vel és fenntartásával összefüggõ tárcaszintû koncepciót és
szabályozást az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilván-
tartó Parancsnoksággal együttmûködésben.

e) Elõkészíti a HM szervek összehangolt mûködése ér-
dekében szükséges, valamint a szervezeti változásokkal
összefüggõ szabályozást.

f) Végzi a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevé-
kenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.)
HM utasításban meghatározottak szerint e Szabályzattal és
az alapító okiratokkal kapcsolatos szabályozási feladatokat.

g) Ellátja a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni véde-
kezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005.
(VI. 16.) HM rendeletben meghatározott, a HM katasztró-
favédelmi tevékenységét koordináló szervezet hatásköré-
be tartozó szabályozási feladatokat.

h) Kidolgozza a HM vezetési rendszerére és az MH fel-
sõ szintû vezetésére vonatkozó szabályozást.

2. Koordinációs feladatok
a) A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenysé-

gérõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM uta-
sítás alapján ellátja az alapító okiratokkal, a szervezeti és
mûködési szabályzatokkal kapcsolatos koordinációs és
véleményezési feladatokat.

b) Végzi a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni véde-
kezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005.
(VI. 16.) HM rendeletben, illetve a katasztrófavédelmi
költségvetési elõirányzatok tervezésérõl, biztosításáról és
felhasználásáról szóló 61/2010. (V. 20.) HM utasításban
meghatározott, a HM katasztrófavédelmi tevékenységét
koordináló szervezet hatáskörébe tartozó feladatokat.

c) Felel az önkéntes tartalékos rendszer mûködésének
monitoringjáért.

d) Ellátja a Kormányzati Társadalmi Felelõsségválla-
lással és a Nemzeti Fenntartható Fejlõdés Tanáccsal kap-
csolatos feladatokat.

e) Koordinálja a kormányzati stratégiai irányításról
szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti tárcaszin-
tû tevékenységet, képviseli a HM-et a stratégiai irányítás
összehangolása érdekében létrehozott tárcaközi Tervezõi
Munkacsoportban.

f) Ellátja a HM hivatali szervezet Készenlét Fenntartá-
sának és Fokozásának Rendszere alapokmányok kidolgo-
zásának koordinációjával kapcsolatos feladatokat.

1102 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 10. szám



3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Végzi a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és hite-

lesség-igazolással kapcsolatos feladatokat.

4. Funkcionális feladatok
a) Ellátja a munkaköri jegyzékekkel és az állománytáb-

lákkal kapcsolatos szakmai javaslattételi, döntés-elõkészí-
tési, koordinációs, illetve létszámgazdálkodási feladato-
kat. A honvédelmi tárca létszámviszonyaira vonatkozó
adatokat és statisztikai kimutatásokat állít össze a központi
személyügyi nyilvántartás adatszolgáltatása alapján.
Összeállítja a honvédelmi tárca költségvetési létszámát.

b) Elemzi a honvédségi szervezetek mûködését, javas-
latot állít össze felépítésük, létszámuk összetételére, kor-
szerûsítésére és racionalizálására.

c) Gyûjti, elemzi a honvédelem helyzetérõl szóló infor-
mációkat, összeállítja az idõszakos (éves, kétéves, négy-
éves) és eseti jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket és
összefoglalókat.

d) Adatszolgáltatással közremûködik az MH Hadrend-
jének és a hadrenden kívüli szervezetek jegyzékének
összeállításában és aktualizálásában.

e) Kidolgozza és aktualizálja a HM kormányügyelet
– biztonsági ügyelet – szolgálati okmányait.

f) Ellátja a HM katasztrófavédelmi készenléti szolgála-
tainak irányításával, vezénylésével, felkészítésével, a
szolgálati okmányok kidolgozásával és folyamatos ponto-
sításával kapcsolatos feladatokat.

g) Végzi a HM éves intézményi és havi munkaterveivel
kapcsolatos, az egyes honvédelmi szervezetek éves és havi
munkaterveinek elkészítésével összefüggõ feladatokról
szóló 140/2011. (XII. 27.) HM utasításban meghatározott
feladatokat.

h) Elõkészíti a miniszter éves értékelõ és feladatszabó
vezetõi értekezletét, a közigazgatási államtitkári koordiná-
ciós értekezleteket, valamint az egyéb minisztériumi szin-
tû rendezvényeket, összeállítja a kapcsolódó szakmai hát-
téranyagokat.

i) Elõkészíti az állami vezetõi feladatok átadás-átvéte-
lét, összeállítja az ezzel kapcsolatos okmányokat, koordi-
nálja az átadás-átvétellel összefüggõ szakterületi részje-
lentések kidolgozását.

5. Egyéb feladatok
a) Képviseli a honvédelmi tárcát a Katasztrófavédelmi

Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhely-
zet-kezelési Központban.

7.1.0.4. HM Humánpolitikai Fõosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Elõkészíti a személyi állomány jogállásával kapcso-

latos alapvetõ szabályokat.
b) Kidolgozza a szolgálati beosztásokhoz, munkakö-

rökhöz kapcsolódó követelményrendszer és a szakmai
kompetenciák rendszerét, a beosztások és munkakörök
elemzésének és értékelésének módszereit, meghatározza a
munkakör-elemzések és értékelések végrehajtásának

rendjét. Elõkészíti a munkakör-gazdálkodással összefüg-
gõ szabályozást. Elõkészíti az MH Munkaköri Térképét.

c) Elõkészíti az NKE-vel és a katonai szakképzéssel kap-
csolatos szabályokat, együttmûködési megállapodásokat.

d) Kidolgozza a doktori képzés és a tudományos tevé-
kenység elveit, követelményeit, a hadtudományi kutatások
fõ irányait.

e) Kidolgozza a szociál-, a jóléti- és a támogatáspoliti-
kai elveket, valamint a kompenzációs rendszerek humán-
politikai szempontjait, továbbá a kapcsolódó ágazati sza-
bályokat.

f) Elõkészíti a személyi állomány illetményével, illet-
ményjellegû és illetményen kívüli juttatásaival, a külföl-
dön szolgálatot teljesítõ és külföldön tanulmányokat foly-
tató állomány pénzbeli járandóságaival, a más szervhez
vezényeltek járandóságaival, továbbá egyes költségtéríté-
sekkel, pénzbeli juttatások és díjazások normáival, az illet-
ményelõleggel, a magasabb parancsnoki segéllyel és a csa-
ládalapítási támogatással kapcsolatos szabályozókat. Ja-
vaslatot készít a béketámogató mûveletek kategóriába so-
rolására vonatkozó szabályozásra.

g) Elõterjesztést készít a személyi állomány év eleji és
esetleges évközi illetményfejlesztésének végrehajtására,
valamint a HM Védelemgazdasági Hivatallal együttmû-
ködve javaslatot készít a személyi juttatások és járulékaik
várható maradványának felhasználására.

h) Kidolgozza a honvédelmi tárca korrupció elleni tevé-
kenységével összefüggõ szabályozást.

i) Kidolgozza az egyes szolgálati beosztásokhoz tartozó
munkaköri követelményekre vonatkozó szabályokat és a
vonatkozó miniszteri utasítást, valamint gondoskodik an-
nak aktualizálásáról.

j) Kidolgozza a közfoglalkoztatás tárcaszintû szabályait.

2. Koordinációs feladatok
a) Elõkészíti az NKE fenntartói irányításával, a miniszter

felügyeleti jogával kapcsolatos döntéseket, támogatja a ka-
binetfõnök NKE Fenntartói Testületben végzett munkáját.

b) Feladat- és hatáskörébe tartozó katonai szakképesíté-
sek tekintetében együttmûködik és közvetlenül kapcsola-
tot tart a szakképzési törvényben szereplõ állami szakkép-
zési és felnõttképzési szervvel.

c) Véleményezi a HM és a miniszter közvetlen aláren-
deltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek
munkaköri jegyzékének módosítására vonatkozó javasla-
tokat.

3. Funkcionális feladatok
a) Kidolgozza a tárcaszintû foglalkoztatáspolitikai elve-

ket, végzi a stratégiai tervezéssel kapcsolatos feladatokat.
Kidolgozza és pontosítja a honvédelmi tárca humánstraté-
giáját, a humánpolitikai irányelveket és programokat,
meghatározza a foglalkoztatás-, bér- és ösztönzéspolitika,
a humánerõforrás-fejlesztés fõ irányait, követelményeit,
kidolgozza a személyi állomány biztosítását, hatékony
foglalkoztatását meghatározó alapelveket és programokat.
Végzi a kormányzati személyzeti stratégia végrehajtásá-
hoz kapcsolódó tárcaszintû feladatokat. Nyomon követi és
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elemzi a humánstratégiában megfogalmazott célok meg-
valósítását.

b) Elkészíti a személyi állomány illetményével, illet-
ményjellegû és illetményen kívüli juttatásaival, a külföl-
dön szolgálatot teljesítõ és külföldön tanulmányokat foly-
tató állomány pénzbeli járandóságaival, a más szervhez
vezényeltek járandóságaival, továbbá egyes költségtéríté-
sekkel, pénzbeli juttatások és díjazások normáival, az illet-
ményelõleggel, a magasabb parancsnoki segéllyel és a csa-
ládalapítási támogatással kapcsolatos statisztikai feldolgo-
zásokat, kimutatásokat, adatszolgáltatásokat és elemzése-
ket, elvi szakmai állásfoglalásokat, véleményeket és tájé-
koztatásokat.

c) Véleményezi az MH-nál mûködõ szakszervezetekkel
és érdekképviseleti szervezetekkel kötendõ megállapodá-
sok tervezeteit, azokhoz bedolgozásokat készít.

d) Ellátja a foglalkoztatáspolitikai követelmények alap-
ján az oktatás és a képzés feltételrendszerének tárcaszintû
tervezésével kapcsolatos feladatokat.

e) Végzi a munkaerõ-piaci hatások, szervezeti és mûkö-
dési folyamatok elemzésével, javaslatok kidolgozásával, a
munkakör-elemzéssel és a munkakör-értékeléssel kapcso-
latos feladatokat.

f) Végzi az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképzõ
Karán a szakalapítással, a szakindítással, a szakirány léte-
sítésével és megszüntetésével kapcsolatos tárcaszintû fel-
adatokat, valamint a szakképzési törvényben szereplõ, a
honvédelmi tárca képviseletét igénylõ országos, regioná-
lis, megyei szakmai szervezetekbe történõ delegálással
kapcsolatos feladatokat.

g) Meghatározza a HM KGIR humánerõforrás-alrend-
szere fejlesztési irányait.

h) Mûködteti a tudományszervezõ rendszert. Végzi a
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tudo-
mányos munkacsoportjának létrehozásáról és feladatairól
szóló 90/2011. (VIII. 4.) HM utasításban meghatározott
feladatokat.

7.1.0.5. HM Kontrolling Fõosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a HM Tárca Kontrolling Rendszerének

kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl szóló
55/2011. (V. 13.) HM utasításban hatáskörébe utalt nor-
matív szabályozókat.

b) Kidolgozza a HM KGIR felsõszintû szabályozóját.
c) Kidolgozza a HM mint intézmény operatív belsõ

kontrollok rendszerének kialakításához, mûködtetéséhez
és fejlesztéséhez kapcsolódó általános, szabálytalan-
ság-kezelési, kockázatkezelési szabályzatokat.

2. Koordinációs feladatok
a) Végzi a HM mint intézmény operatív belsõ kontrol-

lok rendszerének kialakításához, mûködtetéséhez és fej-
lesztéséhez kapcsolódó koordinációs tevékenységet, veze-
ti és koordinálja a HM Kockázatkezelési Bizottság mûkö-
dését.

b) A szakmai szervezetek bevonásával koordinálja a
HM KGIR meglévõ alrendszereinek – pénzügy és humán
– továbbfejlesztésére, valamint az új alrendszerek – terve-
zés, logisztika és kontrolling – kialakítására vonatkozó ja-
vaslatok elõkészítésével kapcsolatos feladatokat.

3. Funkcionális feladatok
a) Végzi a Tárca Kontrolling Rendszer kialakításával,

mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
Összeállítja a HM mint intézmény belsõ kontrollrendszere
kialakítását, mûködtetését, minõségét értékelõ vezetõi
nyilatkozatot.

b) Végzi a stratégiai és operatív tervezési folyamatok-
hoz kapcsolódó tárcaszintû kontrolling feladatokat. A kor-
mányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.)
Korm. rendeletnek megfelelõen a Tárca Védelmi Tervezõ
Rendszer (a továbbiakban: TVTR) keretén belül végzi a
tárcaszintû tervezõi tevékenység figyelemmel kísérésével,
a tervek összhangjának vizsgálatával, a stratégiai és az
operatív tervek végrehajtásának nyomon követésével,
elemzésével és értékelésével kapcsolatos feladatokat.

c) Végzi a honvédelmi tárca gazdálkodásának vizsgála-
tát, elemzését és értékelését, jelentéseket készít a honvé-
delmi tárca gazdálkodási helyzetét érintõ kérdésekben.
Végzi a védelmi programok és a honvédelmi tárca költség-
vetése végrehajtásának elemzését és értékelését a honvé-
delmi tárca célkitûzései, a nemzet- és világgazdasági tren-
dek, a várható kiadások és az erõforráskorlátok tükrében.

d) Végzi a felsõvezetõi döntésekhez szükséges költség-
elemzéseket és a jóváhagyott programok értékelését.

e) Végzi a tervezési folyamathoz és az erõforrások haté-
kony elosztásához szükséges elemzési módszertan és esz-
közök kidolgozását.

f) Meghatározza a tárcaszintû kontrolling tevékenység
informatikai támogatásával szemben támasztott igénye-
ket. Üzemelteti és fejleszti a HM Kontrolling Portált.

g) A HM mint intézmény vonatkozásában végzi a Bkr.
13. és 14. §-ában meghatározott nyilvántartási és beszá-
molási feladatokat a külsõ ellenõrzések során tett megálla-
pítások, javaslatok alapján végrehajtott, illetve végre nem
hajtott intézkedésekrõl, és azok indokairól szóló miniszté-
riumi összefoglaló összeállítása érdekében.

7.2. A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA
ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.2.0.1. HM Parlamenti Államtitkári Titkárság

1. Koordinációs feladatok
a) Koordinálja a Parlamenti Iroda, a Társadalmi Kap-

csolatok és Háborús Kegyeleti Fõosztály, a HM Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum, valamint a HM Tábori Lelkészi
Szolgálat mûködésével kapcsolatos feladatokat.

b) A Kormány döntését követõen megküldi a honvédel-
mi tárca feladatkörébe tartozó törvényjavaslatokat, or-
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szággyûlési határozati javaslatokat, valamint a törvények-
ben, az országgyûlési határozatokban elõírt jelentéseket,
tájékoztatókat az Országgyûléshez és az Országgyûlés il-
letékes bizottságaihoz.

c) Figyelemmel kíséri az Országgyûlés bizottságaiban
folyó munkát, a honvédelmi tárca jelentései, tájékoztatói,
valamint elõterjesztései beterjesztésével kapcsolatos fel-
adatokat. Végzi az önálló képviselõi indítványok, vala-
mint törvényjavaslathoz, határozati javaslathoz benyújtott
módosító, kiegészítõ javaslatok véleményeztetésével kap-
csolatos feladatokat, szükség esetén biztosítja az egyezte-
tést más tárcák szakmai szerveivel.

d) Végzi az állami vezetõk, a katonai vezetõk, a kabinet-
fõnök folyamatos tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat
az Országgyûlésben, az Országgyûlés bizottságaiban fo-
lyó, a honvédelmi tárcát közvetlenül érintõ munkáról és
eseményekrõl. Biztosítja az Országgyûlés plenáris, vala-
mint bizottsági ülésein tárgyalandó anyagokat.

e) Kapcsolatot tart a honvédelmi tárca, valamint az Or-
szággyûlés Hivatala, a parlamenti képviselettel rendelkezõ
pártok képviselõcsoportjai és az országgyûlési képviselõk
között. Egyeztetéseket szervez a honvédelmi tárca és a
parlamenti pártok képviselõcsoportjai között a honvédel-
mi tárca által benyújtott törvény- és határozati javaslatok-
hoz kapcsolódóan.

f) Végzi az országgyûlési képviselõk által kért tájékoz-
tató anyagok kidolgozásának megszervezésével és azok
érintettekhez történõ eljuttatásával kapcsolatos feladato-
kat. Eljuttatja az Országgyûlés Hivatalához, valamint a
parlamenti pártok képviselõcsoportjaihoz a HM által ki-
adott tájékoztatót és szakmai anyagokat.

g) Ellátja az Országgyûlés honvédelmi és rendészeti bi-
zottsága kihelyezett ülései, csapatlátogatási programjai elõ-
készítésének megszervezésével kapcsolatos feladatokat.

h) Végzi a kijelölt vezetõk állandó parlamenti belépõvel
és gépjármû-behajtási engedéllyel történõ ellátásával, il-
letve az Országgyûlés plenáris és bizottsági ülésére meghí-
vott (kirendelt) szakértõi állománya beléptetésének bizto-
sításával kapcsolatos feladatokat.

i) Vezetõi döntésre elõkészíti a honvédségi szolgáltatá-
sok igénybevételére vonatkozóan beérkezõ kérelmeket.

j) Koordinálja és keretbe foglalja a Honvédelmi Érdek-
egyeztetõ Fórum munkáját.

2. Funkcionális feladatok
a) Nyilvántartja a parlamenti államtitkár által meghatá-

rozott feladatokat, figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
Végzi a Parlamenti Államtitkári Titkárságra érkezett ok-
mányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvé-
telével, iktatásával, kezelésével, feldolgozásával, a válasz-
hoz szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésé-
vel vagy elõkészítésével kapcsolatos feladatokat.

b) Ellátja a parlamenti államtitkár programjainak, elfog-
laltságainak nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével,
az ezekhez szükséges okmányok, háttéranyagok összeállí-

tásával, bekérésével, valamint az egyéb feltételek meglété-
nek pontosításával kapcsolatos feladatokat.

c) Végzi a parlamenti államtitkár hazai és nemzetközi
tárgyalásaihoz, beszédeihez, elõadásaihoz, médiaszerep-
léséhez szükséges dokumentációk összeállításának kezde-
ményezésével és koordinálásával kapcsolatos feladatokat,
együttmûködve a honvédelmi tárca érintett szakmai szer-
veivel, szervezeteivel.

d) A Parlamenti Iroda bázisán támogatja a miniszter és a
parlamenti államtitkár parlamenti munkáját, ennek keretében

da) elõkészíti a miniszter és a parlamenti államtitkár Or-
szággyûlés plenáris ülésén elhangzó felszólalási anyagait
(miniszteri expozé és zárszó, interpellációra, kérdésre,
azonnali kérdésre adandó válasz) az érintett szakmai
szervvel, szervezettel együttmûködésben,

db) javaslatot állít össze szakértõk részvételére, és ezt
biztosítja az Országgyûlés plenáris ülésein,

dc) koordinálja a miniszter Országgyûlés, illetve az Or-
szággyûlés bizottságai elõtt történõ beszámolójával kap-
csolatos feladatokat,

dd) folyamatosan tájékoztatja az Országgyûlés Hivata-
lát a miniszter, illetve a parlamenti államtitkár Országgyû-
lés munkájában való részvételérõl, illetve – halaszthatat-
lan közfeladatai ellátása esetén – távolmaradásáról.

7.2.0.2. HM Társadalmi Kapcsolatok
és Háborús Kegyeleti Fõosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Elõkészíti a honvédelmi, a katonai, a fegyvernemi és

a csapathagyományok megõrzésével és átörökítésével
kapcsolatos feladatokra vonatkozó szabályozókat.

b) Elõkészíti a miniszter által alapítható és adományoz-
ható elismerésekre vonatkozó szabályozást.

c) Elõkészíti a hadisírok, a hõsi emlékmûvek és a hõsi
emlékhelyek megõrzését szolgáló kétoldalú kormánymeg-
állapodásokat és normatív szabályokat.

d) Elõkészíti az esélyegyenlõségi-, nemzetiségi- és ifjú-
ságpolitikai ágazati szabályozást.

e) Elõkészíti a Gábor Dénes Elektronikai Mûszaki
Szakközépiskola és Kollégiummal, a honvédelmi nevelés-
sel és a KatonaSuli programmal kapcsolatos szabályozókat,
megállapodásokat, szerzõdéseket.

2. Koordinációs feladatok
a) Koordinálja a köz- és felsõoktatásban folyó honvé-

delmi nevelés és oktatás biztosításával, népszerûsítésével,
minõségi fejlesztésével kapcsolatos feladatok végzését a
Honvéd Vezérkar illetékes szerveivel együttmûködésben.

b) Koordinálja a kiemelt katonai hagyományõrzõ és az
esélyegyenlõséggel kapcsolatos rendezvények megvaló-
sulását.

c) Végzi a KatonaSuli program végrehajtásához kap-
csolódó rendezvények tervezéséhez, elõkészítéséhez, vég-
rehajtásához szükséges koordinációs feladatokat.
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d) Koordinálja a KatonaSuli programhoz kapcsolódó, a
fiatalok hazafias, honvédelmi nevelését elõsegítõ rendez-
vények, táborok – különösen a túlélõ, a hagyományõrzõ, a
hadisírgondozó – elõkészítését, végrehajtását.

3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Gazdálkodásra kijelölt HM szervként végzi a civil

szervezetek pályázati támogatása jogcímen belül a hagyo-
mányõrzés, a hadisírgondozás, a sport és a kultúra terüle-
tén, valamint a civil szervezetek támogatása jogcímen be-
lül a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos, a fejeze-
ti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet-
ben és utasításban meghatározott feladatokat.

b) Végzi a Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj
odaítélésének rendjérõl szóló 61/2011. (VI. 2.) HM utasí-
tásban és a Lippai Balázs esélyegyenlõséget elõsegítõ ösz-
töndíj pályáztatásának és odaítélésének rendjérõl szóló
68/2012. (X. 1.) HM utasításban hatáskörébe utalt felada-
tokat.

4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Ellátja a hadisírokkal kapcsolatos nemzetközi együtt-

mûködési feladatokat, képviseli a miniszter álláspontját a
külföldi delegációkkal való tárgyalás során. Együttmûkö-
dik a nemzetközi partnerszervezetekkel, kezdeményezi és
végzi a magyar háborús veszteségi adatokkal, nyilvántar-
tásokkal, illetve a magyar hadisírokkal, hõsi emlékmûvek-
kel és hõsi emlékhelyekkel kapcsolatos kutatásokat.

b) Elõkészíti a nemzetközi egyezményekben elõírt köte-
lezettségek alapján kötendõ közoktatási megállapodások
megkötésére vonatkozó javaslatokat.

5. Funkcionális feladatok
a) Ellátja a Magyarország területén lévõ külföldi és ma-

gyar, valamint a külföldön található magyar hadisírok,
hõsi emlékmûvek és hõsi emlékhelyek gondozásával,
fenntartásával és megõrzésével és létesítésével kapcsola-
tos feladatokat. A Magyarország területén található ma-
gyar hõsi temetõk és hõsi temetési helyek gondozásával
kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében, különösen
a feladat végrehajtásához szükséges anyagi-technikai és
személyi erõforrásokról, továbbá a végrehajtás idõtarta-
máról közvetlenül egyeztet a Szabályzat 1. melléklet 40. §
(4) bekezdése szerinti katonai szervezettel.

b) A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 40/C. §-a szerinti ellenõrzõ szervként nyil-
vántartást készít és vezet a magyar hadisírokról, hõsi em-
lékmûvekrõl és hõsi emlékhelyekrõl. Végzi a nyilvántartás
közzétételével, valamint az állampolgári megkeresésekkel
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével
összefüggõ feladatokat.

c) Végzi a honvédelmi tárca társadalmi kapcsolati tevé-
kenységével kapcsolatos ágazati feladatokat. Támogatja a
civil szervezetek honvédelmi eszmét népszerûsítõ prog-

ramjait, kapcsolatot tart a honvédelem érdekében tevé-
kenykedõ civil szervezetekkel. Segíti a honvédelem érde-
kében végzett társadalmi tevékenységet.

d) Tervezi és szervezi az esélyegyenlõséggel és az
egyenlõ bánásmóddal összefüggõ szakmai képzéseket és
konferenciákat, valamint mûködteti az esélyegyenlõségi
referens hálózatot.

e) Kidolgozza a HM és az MH szabadidõsport irányel-
veit. Végzi a versenysport megvalósításához biztosított
források tervezésével és azok felhasználásának ellenõrzé-
sével kapcsolatos feladatokat.

f) Tervezi, szervezi a honvédelem ügyét támogató és
népszerûsítõ HM központi rendezvényeket, továbbá a ci-
vil szervezetek és tagjaik elismerésének átadási ünnepsé-
geit, valamint a HM gondoskodási körébe tartozók részére
rendezett – különösen az Árvák karácsonya, a Katonaöz-
vegyek találkozója és a Nyugdíjasok világnapja alkalmá-
ból tartott – rendezvényeket.

g) Végzi az ifjúság honvédelmi ismereteinek bõvítésé-
vel és a honvédelmi közneveléssel kapcsolatos ágazati fel-
adatokat, valamint mûködteti a KatonaSuli programot és
ellenõrzi annak végrehajtását. Ellátja a Gábor Dénes
Elektronikai Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium mi-
niszteri fenntartói irányításával összefüggõ feladatokat.

h) Képviselõje útján ellátja a csapathagyomány-ápolás-
sal kapcsolatos Csapatkarjelzés Munkacsoport vezetõi fel-
adatait. Végzi a Magyar Honvédség jelképeirõl és jelzései-
rõl szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendeletben hatáskörébe
utalt feladatokat.

6. Egyéb feladatok

a) Végzi a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Véle-
ményezõ Bizottságának létrehozásáról és feladatairól
szóló 83/2002. (HK 26.) HM utasításban hatáskörébe utalt
feladatokat.

b) Végzi a rehabilitációval kapcsolatos járulékos fel-
adatokat.

7.1.1. A JOGI ÉS IGAZGATÁSI ÜGYEKÉRT
FELELÕS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.1.1.1. HM Jogi Fõosztály

1. Kodifikációs feladatok

a) Szakmai javaslatoknak megfelelõen elõkészíti, szer-
keszti a honvédelmi tárca hatáskörébe tartozó jogszabá-
lyok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
végzi az azok belsõ és tárcaközi egyeztetésével kapcsola-
tos, illetve hatálybalépéséhez szükséges feladatokat.
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b) Elõkészíti, egyezteti, és aláírásra felterjeszti a jogi és
igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár hatáskö-
rébe tartozó belsõ rendelkezéseket.

2. Koordinációs feladatok
a) Végzi a központi államigazgatási szervek által készí-

tett jogszabály-tervezetek és egyéb kormányzati anyagok
belsõ egyeztetésével, jogi véleményezésével kapcsolatos
feladatokat, jogi és szakmai észrevételeknek megfelelõen
összeállítja, és aláírásra felterjeszti a tárcaálláspontot.

b) Elõkészíti az államtitkári értekezletek és a kormány-
ülések napirendi anyagait, a honvédelmi tárca érintett
szakmai szervének, illetve szervezetének szakmai állás-
pontját tartalmazó felkészítõ feljegyzésnek megfelelõen
végzi az értekezleten (ülésen) részt vevõ állami vezetõ fel-
készítésével összefüggõ feladatokat. Ellátja a miniszter
Nemzetbiztonsági Kabinet ülésére történõ felkészítésével
kapcsolatos feladatokat.

c) Végzi a jogszabályok hatályosulás-vizsgálatával kap-
csolatos koordinációs feladatokat.

3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Végzi a határátlépéssel járó csapatmozgások, nem-

zetközi békemûveletekben és humanitárius segítségnyúj-
tásban való magyar katonai részvétellel kapcsolatos kor-
mányzati, illetve országgyûlési közjogi engedélyezési fel-
adatokat.

b) Gazdálkodásra kijelölt szervként ellátja a nemzetközi
kártérítés jogcímmel kapcsolatos feladatokat a fejezeti ke-
zelésû elõirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet és
utasítás szerint.

c) Végzi a hadigondozással kapcsolatos állami felada-
tok irányításával összefüggõ feladatokat, szakmailag tá-
mogatja az elsõ és a másodfokú hadigondozási szerveket.

4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Végzi a honvédelmi tárca nemzetközi jogi és EU-jog-

harmonizációval összefüggõ jogi tevékenységét.
b) Végzi a honvédelmet érintõ nemzetközi szerzõdések-

kel és nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos jogi fel-
adatokat, figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium nem-
zetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló
77/2009. (IX. 11.) HM utasításban foglaltakra.

c) Közremûködik a nemzetközi megállapodások értel-
mezésében, végrehajtásában és az esetlegesen felmerülõ
vitás kérdések rendezésében. Végzi a minisztériumi szintû
nemzetközi megállapodások rendszerezésével, nyilvántar-
tásával és tárolásával kapcsolatos feladatokat.

d) Végzi a NATO, az Egyesült Nemzetek Szervezete
(a továbbiakban: ENSZ), az EU, az Európai Biztonsági és
Együttmûködési Szervezet (a továbbiakban: EBESZ) és
egyéb, békemûveletekben történõ részvétel nemzetközi
jogi feltételeinek vizsgálatát, és közremûködik az általá-
nos mûveleti utasítások, valamint a harctéri szabályzatok
kialakításában és értelmezésében.

e) Ellátja a fegyveres összeütközések jogában nevesített
elõírások és követelmények érvényesítésével kapcsolatos
kormányzati, szakmai irányítási feladatokat. Végzi a hadi-
jogi tanácsadói tevékenység irányításából, valamint a ha-
dijogász fõtisztek felügyeletébõl adódó feladatokat. Szer-
vezi a HM hadijoggal kapcsolatos nemzetközi feladatait.

f) Közremûködik a külföldi szolgálatot teljesítõk felké-
szítésével, tájékoztatásával kapcsolatos feladatokban. Ál-
lást foglal a külföldi szolgálatra vonatkozó, a nemzetközi
szervezet által kiadott szabályzatokkal kapcsolatban.

g) Végzi a hazai gyakorló- és lõterek külföldiek által, té-
rítés ellenében történõ igénybevételével kapcsolatos enge-
délyeztetési eljárás lefolytatásával, valamint a szerzõdés-
kötéssel kapcsolatos feladatokat.

5. Funkcionális feladatok
a) A belsõ szabályozási tevékenységrõl szóló 15/2012.

(II. 24.) HM utasítás szerint végzi a belsõ rendelkezések-
kel kapcsolatos jogi feladatokat.

b) Ellátja a tárcaszintû deregulációs tevékenységgel
összefüggõ feladatokat.

c) Kezdeményezi a jogszabály-tervezetek elektronikus
közzétételét. Végzi a HM rendeletek és a közjogi szerve-
zetszabályozó eszközök Magyar Közlönyben és Hivatalos
Értesítõben történõ kihirdetésével, illetve közzétételével
kapcsolatos feladatokat. Ellátja a Honvédelmi Közlöny
szerkesztésével összefüggõ feladatokat.

d) Az egységes jogalkalmazás érdekében értelmezi a
jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök
rendelkezéseit, jogi állásfoglalásokat ad ki.

e) Részt vesz a polgári jogi és gazdasági jogi szerzõ-
dés-tervezetek jogi véleményezésében. Jogi szempontból
véleményezi az együttmûködési megállapodás-tervezete-
ket és a szakmai koncepciókat.

f) A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenysé-
gérõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM uta-
sításban meghatározottak szerint végzi az alapító okiratok-
kal, valamint a szervezeti és mûködési szabályzatokkal
kapcsolatos jogi feladatokat.

6. Egyéb feladatok
a) Ellátja az állománytáblában, munkaköri jegyzékben

rendszeresített jogi beosztással nem rendelkezõ HM szer-
vek tevékenységének jogi támogatását.

7. A HM Jogi Fõosztály fõosztályvezetõje általános he-
lyettesítésére fõosztályvezetõ-helyettes mûködik.

7.1.1.2. HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Elkészíti a honvédelmi tárca jogi képviseletével kap-

csolatos normatív szabályozást.
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b) Elkészíti a méltatlansággal és a fegyelmi felelõsség-
gel, a nyomozótiszti tevékenységgel és a törvényességi
felügyelettel kapcsolatos szabályozásokat.

c) Közremûködik a jogi és igazgatási ügyekért felelõs
helyettes államtitkár hatáskörébe tartozó közjogi szerve-
zetszabályozó eszközök és egyéb belsõ rendelkezések elõ-
készítésében.

2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Végzi a törvényességi felügyelettel kapcsolatos dön-

tés-elõkészítõ, a jogszabálysértõ normatív és egyedi intéz-
kedések, döntések megváltoztatásának és megsemmisíté-
sének miniszteri döntésre történõ elõkészítésével kapcso-
latos feladatokat, valamint a törvényességi felügyeleti el-
lenõrzéseket.

b) Elõkészíti a miniszter hatáskörébe tartozó, a szolgá-
lati viszonnyal összefüggõ társadalombiztosítási, kártérí-
tési határozatokat, valamint a HVKF hatáskörébe tartozó,
szolgálati viszonnyal összefüggõ kártérítési határozatokat.

c) Elõkészíti az állami vezetõk és a HVKF hatáskörébe
tartozó szolgálati panaszokat elbíráló határozatokat.

3. Funkcionális feladatok
a) Állást foglal a kártérítési ügyek jogalapja, valamint a

káreljárások szakszerûsége tárgyában. Állományilletékes
parancsnok hiányában, illetve a munkáltatói jogkört gya-
korló elöljáró intézkedése során végzi a jogszabályba üt-
közõ kifizetés esetén a kárügy döntésre történõ elõkészíté-
sével, miniszterhez történõ felterjesztésével kapcsolatos
feladatokat.

b) Az állami vezetõk és a HVKF hatáskörébe tartozó
személyi állomány vonatkozásában elõkészíti a fegyelmi,
a szabálysértési, a méltatlansági, valamint a büntetõeljárás
megindítására vonatkozó döntéseket, végzi az eljárással
összefüggõ jogi és igazgatási szaktevékenységet, továbbá
a nyomozóhatósági feladatokat.

c) Figyelemmel kíséri a fegyelmi joggyakorlatot a hon-
védelmi tárcánál. Végzi a HVKF feladatkörébe tartozó fe-
gyelmi elemzõ, értékelõ tevékenységet. Vezeti a HM fe-
gyelmi alapnyilvántartását, a HM szervezetek és a KNBSZ
összesített fegyelmi nyilvántartását, továbbá az MH köz-
ponti fegyelmi nyilvántartását, ez utóbbi vonatkozásában
ellátja a fegyelmi szakmai rendszergazdai feladatokat.

d) A honvédelmi szervezetek jogi képviseletérõl szóló
jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben
meghatározottak szerint végzi a honvédelmi tárca jogi
képviseletének ellátásáért felelõs szervének hatáskörébe
tartozó valamennyi feladatot, továbbá vezeti az egyes pe-
res és nem peres eljárások lényeges ismérveit tartalmazó
elektronikus peres és nem peres információs nyilvántar-
tást.

e) Végzi az elektronikus fizetési meghagyásos eljárások
és az azok nyomán megindult végrehajtási eljárások köré-
ben a Magyar Országos Közjegyzõi Kamarával történõ
szerzõdéskötést.

f) Közremûködik a polgári jogi és gazdasági jogi szer-
zõdések és megállapodás-tervezetek elõkészítésében, vé-
leményezésében és megkötésében, valamint a szerzõdé-
sekbõl eredõ igények érvényesítésében.

g) A szolgálati viszonyon, a közszolgálati, a közalkal-
mazotti jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli tevé-
kenységek díjazásáról szóló rendelkezésekben meghatáro-
zottak szerint végzi a HM szerveinél a külsõ megbízási díj-
keret terhére elõkészített megbízási szerzõdések jogi el-
lenjegyzésével kapcsolatos feladatokat.

h) Ellátja a HM ügykörébe tartozó ügyfélszolgálati te-
vékenységet, végzi a tájékoztatás nyújtásával, panaszok,
kérelmek felvételével, ügyintézésével, beadványok nyil-
vántartásával és feldolgozásával kapcsolatos feladatokat.

i) Részt vesz a jogi állásfoglalások elkészítésében.

7.1.2. A VÉDELEMPOLITIKÁÉRT ÉS VÉDELMI
TERVEZÉSÉRT FELELÕS HELYETTES

ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.1.2.1. HM Védelempolitikai Fõosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza Magyarország biztonság- és védelempo-

litikai alapelveit és az abból származtatott Nemzeti Kato-
nai Stratégiát, valamint a Magyar Köztársaság biztonság-
és védelempolitikájának alapelveirõl szóló 94/1998.
(XII. 29.) OGY határozat alapján évente jelentést készít az
Országgyûlés részére.

b) Elõkészíti az ENSZ, az EBESZ, a NATO és az EU
égisze alatt folytatott békemûveletekben való magyar
részvétellel kapcsolatos általános átfogó koncepciókat és
eseti védelempolitikai döntéseket.

2. Koordinációs feladatok
a) A KüM-mel és más illetékes szervekkel együttmû-

ködve koordinálja a Centre for Security Cooperation (a to-
vábbiakban: RACVIAC), valamint a balkáni régió fegy-
verzetkorlátozási programjaihoz kapcsolódó magyar fel-
ajánlásokat. Képviseli a RACVIAC Többnemzeti Tanács-
adó Csoportjában a magyar érdekeket.

b) A KüM-mel és más illetékes szervekkel együttmû-
ködve koordinálja a KüM-HM Fegyverzet-ellenõrzési
Munkacsoport munkáját, elkészíti a beszámolókat és a fel-
terjesztéseket.

c) Végzi a HM nemzetközi fejlesztési tevékenységének
tárcaszintû koordinációjával, valamint a HM javaslatai ki-
dolgozásának irányításával és koordinálásával kapcsola-
tos feladatokat.

3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Közremûködik a nemzetközi mûveletekben és a hu-

manitárius segítségnyújtásban való részvétellel kapcsola-
tos közjogi engedélyezési feladatok végzésében.
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4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Figyelemmel kíséri és elemzi a NATO, az EBESZ, az

EU, az ENSZ és más nemzetközi szervezetek politikai
döntéshozatalát, a jelentõsebb programokat és folyamato-
kat. A NATO, az EBESZ és az EU illetékességébe tartozó
kérdésekben közremûködik a magyar álláspontok és az új
szövetségi koncepciók kidolgozásában a védelempolitikai
összefüggésekkel bíró kérdéseket illetõen.

b) Elemzi és értékeli a magyar védelempolitika számára
releváns országok védelempolitikai tendenciáit, új kezde-
ményezéseit, biztonságpolitikai helyzetét és a várható vál-
tozásokat. Végzi a védelempolitikai jellegû NATO- és
EU-dokumentumok, állásfoglalások véleményezésével,
értékelésével, adaptálásának elvégzésével kapcsolatos fel-
adatokat. Tárcaszinten koordinálja az EU közös kül-, biz-
tonság- és védelempolitikája, valamint védelmi intéz-
ményrendszere fejlesztésébõl adódó feladatok megvalósí-
tását.

c) Végzi a nemzetközi terrorizmussal kapcsolatos ese-
mények elemzésével és értékelésével kapcsolatos felada-
tokat, részt vesz a témával kapcsolatos nemzetközi és ha-
zai rendezvényeken, konferenciákon és szemináriumokon.
Részt vesz a terrorizmus elleni nemzetközi összefogásban.

5. Funkcionális feladatok
a) A nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ felada-

tok végrehajtásáról szóló 142/2007. (HK 1/2008.) HM uta-
sításban meghatározottak szerint keretgazda szervezetként
ellátja a multilaterális együttmûködéssel összefüggésben
hatáskörébe utalt feladatokat, kidolgozza a multilaterális
együttmûködés irányelveit, végzi a multilaterális együtt-
mûködési programok tervezését, a multilaterális együtt-
mûködés végrehajtásával kapcsolatos tevékenységet, el-
készíti a MET-et és a multilaterális együttmûködési fel-
adatok éves értékelését.

b) Végzi az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési,
valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények ál-
tal elõírt feladatok végrehajtásáról szóló 64/2011. (VI. 10.)
HM utasításban meghatározott, hatáskörébe tartozó, fegy-
verzet-ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat.

c) Ellátja a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi meg-
állapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló 77/2009.
(IX. 11.) HM utasításban hatáskörébe tartozó feladatokat.

d) Végzi a nemzetközi szervezetek égisze alatt folyta-
tott válságkezelési és békemûveletekben való nemzeti
részvétellel kapcsolatos védelempolitikai döntések elõké-
szítését, ellátja és koordinálja a tárcaszintû tervezõ-szerve-
zõ, kidolgozói és szakmai felügyeleti feladatok irányításá-
val kapcsolatos feladatokat.

e) Közremûködik az állami és a katonai vezetõk mûve-
leti területekre tervezett látogatásainak elõkészítésében.

6. Egyéb feladatok
a) A honvédelmi tárca képviseletében részt vesz az Eu-

rópai Koordinációs Tárcaközi Bizottság, a Kormány Nem-
zetközi Fejlesztési Együttmûködési Tárcaközi Bizottság

és a NEFE Tárcaközi Szakértõi Munkacsoportmunkájá-
ban.

b) Részt vesz az EU Tanács munkacsoportjainak, bi-
zottságainak munkájában, valamint az EU Külügyek Ta-
nácsa – védelmi miniszteri – ülésein.

7.1.2.2. HM Védelmi Tervezési Fõosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a TVTR és a HM Védelmi Tervezõ Bi-

zottság felépítését, feladatait és mûködését meghatározó
szabályozókat.

b) Kidolgozza az MH képességeinek fejlesztésével
összefüggõ Miniszteri Programot, Miniszteri Irányelve-
ket.

c) Kidolgozza a 10 éves stratégiai és az 1 (+n) éves rövid
távú terv összeállítására vonatkozó szabályozókat.

d) Kidolgozza a 10 éves stratégiai terv fõ irányairól szó-
ló kormány-elõterjesztést.

e) Jelentést készít a Kormány részére az MH fejlesztési
terveinek és elgondolásainak NATO általi megítélésérõl.

2. Koordinációs feladatok
a) Koordinálja a NATO „Okos Védelem” – Smart De-

fence –, az EU „Képességek Csoportosítása és Megosztá-
sa” – Pooling and Sharing –, valamint a regionális V4 ke-
retekben folyó többnemzeti képességfejlesztési erõfeszíté-
sekben való hazai részvételt.

b) Végzi a nem fegyveres tartós külföldi szolgálatokkal
kapcsolatos koordinációs és tervezési feladatokat, irányít-
ja a nemzetközi szervezeteknél vagy azok mellett mûködõ
nemzeti képviseleteken rendszeresített beosztásokba tör-
ténõ kihelyezés, váltás tervezését, meghatározza az azok-
kal kapcsolatos prioritásokat, elemzi a végrehajtás haté-
konyságát.

c) Javaslatot fogalmaz meg a nem tervezett NATO-,
EU- és más nemzetközi beosztások elfogadására.

d) Védelempolitikai és védelmi tervezési szempontok
figyelembevételével követelményeket, irányelveket fogal-
maz meg a NATO kiválósági központokba és azok irányí-
tó testületébe delegált szakértõk munkájához.

e) Harmonizálja a TVTR-ben kidolgozott honvédelmi
ágazati stratégiákat a Kormányzati Stratégiai Irányítás
Rendszer keretei között létrehozott ágazati dokumentu-
mokkal.

3. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Az EDA irányában központi kapcsolattartóként

összehangolja a HM, a KüM és a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium illetékes szervei vonatkozó tevékenységét, azo-
nosítja, illetve részt vesz a kapcsolódó nemzeti érdekek ki-
dolgozásában és képviseletében. Részt vesz az EDA mi-
niszteri szintû irányító testületi üléseit elõkészítõ bizottsági
üléseken.
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4. Funkcionális feladatok
a) Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a kormányzati

tervezési, a NATO-/EU-/PfP országok védelmi tervezési,
illetve képességfejlesztési folyamatait.

b) Végzi a védelmi tervezéssel, haderõfejlesztéssel és
képességfejlesztéssel kapcsolatos elemzések és értékelé-
sek kidolgozásával, a nemzeti érdekek azonosításával, az
álláspontok és a javaslatok kialakításával kapcsolatos fel-
adatokat. Elemzi és értékeli a védelmi tervezéssel kapcso-
latos tájékoztatásokat, jelentéseket, összeveti azokat a ha-
tályos 10 éves stratégiai és 1 (+n) éves rövid távú tervek-
kel. Kidolgozza a képességfejlesztéssel kapcsolatos irány-
elveket és biztosítja, hogy azok a rövid és hosszú távú ter-
vekben megfelelõen érvényesüljenek.

c) Ellátja a honvédelmi tárca 10 éves hosszú távú straté-
giai tervének kidolgozásáról szóló miniszteri utasításban,
a honvédelmi tárca védelmi tervezõ rendszere felsõ szintû
tervezési szabályainak alkalmazásáról szóló 98/2009.
(XII. 11.) HM utasításban meghatározott, a 10 éves straté-
giai terv, valamint az 1 (+n) éves tervek kidolgozásának
szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat. Végzi a
10 éves stratégiai tervvel kapcsolatban meghatározott ko-
ordinációs, illetve elõterjesztõi feladatokat. Biztosítja az
összhangot a 10 éves stratégiai és az 1 (+n) éves rövid távú
tervek, valamint az azokból származtatott tervek között.
Rendszeres és eseti elemzéseket és értékeléseket készít a
védelmi tervezés és a tervek végrehajtásának helyzetérõl.

d) Végzi a honvédelmi tárca 1 (+n) éves rövid távú ter-
vének kidolgozásával kapcsolatos miniszteri körlevélben
meghatározott feladattervezéssel kapcsolatos feladatokat.

e) Kidolgozza a honvédelem fejlesztésére vonatkozó
ágazati Miniszteri Programot.

f) Ellátja a TVTR rendszergazdai teendõit. Felelõs a
TVTR rendszerszintû mûködtetéséért és fejlesztéséért.
Szervezi az együttmûködést, biztosítja az összhangot az
alrendszerek között.

g) Végzi a Stratégiai Iránymutató és Értékelõ Rendszer
mûködtetésével, fejlesztésével, karbantartásával, a rend-
szer kimenõ dokumentumainak kidolgozásával kapcsola-
tos feladatokat.

h) Végzi a HM Védelmi Tervezõ Bizottság feladatairól
és mûködési rendjérõl szóló 114/2010. (XII. 29.) HM uta-
sításban meghatározott, hatáskörébe utalt feladatokat.

i) Végzi a tervtárgyalások elõkészítésével, megszerve-
zésével és levezetésével kapcsolatos feladatokat. Elõké-
szíti a felsõ vezetõk által az MH képességfejlesztését érin-
tõ kérdésekben folytatott nemzetközi tárgyalásokat.

7.1.2.3. HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Elõkészíti a kétoldalú nemzetközi katonai együttmû-

ködéssel és katonadiplomáciai képviselettel kapcsolatos
szabályozásokat.

2. Koordinációs feladatok
a) Részt vesz az együttes kormányülések honvédelmi

tárcát érintõ elemeinek elõkészítésében, az elfogadott dön-
tések végrehajtásának koordinálásában és megvalósulásuk
ellenõrzésében.

b) Folyamatosan fogadja a külföldi államoktól érkezõ
kétoldalú nemzetközi felkéréseket, igényeket, végzi azok
honvédelmi tárcán belüli és KüM-mel történõ egyeztetésé-
vel, véleményeztetésével és felterjesztésével kapcsolatos
feladatokat. Döntést követõen megküldi azokat az illeté-
kes szakmai szerveknek.

c) Kidolgozza a Budapesti Attasétestület éves attasé-
foglalkoztatási tervét, végzi a programok elõkészítésével
és a végrehajtás megszervezésével, a testület terven kívüli
programjainak koordinációjával kapcsolatos feladatokat.

3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) A véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányí-

tásáról, vezetésérõl és ellenõrzésérõl, valamint a katonai
attasékkal való kapcsolattartásról szóló 53/2007. (HK 12.)
HM utasításban meghatározottak szerint közremûködik a
Budapesten akkreditálásra kijelölt véderõ-, katonai és lég-
ügyi attasék mûködési engedélyének ügyintézésében, a
külföldi attasék akkreditálásában.

b) Ellátja a véderõ-, katonai és légügyi attasék, valamint
a budapesti diplomáciai testület tagjai MH-nál történõ
egyéni látogatásának engedélyeztetésével kapcsolatos fel-
adatokat.

c) Végzi az attasé-nyilvántartások vezetését és napraké-
szen tartását.

d) Ellátja a külföldi fegyveres erõket és állományukat, a
nemzetközi katonai parancsnokságokat, valamint a NATO
Biztonsági Beruházási Programot megilletõ adómentessé-
gi igazolás kiállításával kapcsolatos feladatokról szóló
81/2012. (XI. 13.) HM utasításban meghatározott, a men-
tességi igazolással kapcsolatos feladatokat.

e) A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos
szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendeletben, a
szolgálati célú belépésrõl és tartózkodásról szóló értesítés
egyes eljárási szabályairól és iratmintájáról szóló 9/2011.
(IX. 26.) HM rendeletben és a Magyarországon szolgálati
céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk, valamint a Ma-
gyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnoksá-
gok és állományuk nyilvántartásának részletes eljárási
szabályairól, valamint szolgálati célú tartózkodásához
kapcsolódó igazolványáról és igazolásáról szóló 16/2011.
(XII. 21.) HM rendeletben meghatározottak szerint végzi a
HM nemzetközi katonai együttmûködésért és katonadip-
lomáciai kapcsolattartásért felelõs szervének hatáskörébe
tartozó feladatokat.

4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Elemzi a nemzetközi kapcsolatok alakulását, javasla-

tokat dolgoz ki a nemzetközi kapcsolattartás, valamint a
katonadiplomáciai területet érintõ vezetõi döntések elõké-
szítésére.
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b) Magyarország külpolitikai irányelveivel, valamint a
honvédelmi tárca érdekeivel és lehetõségeivel összhang-
ban javaslatot tesz a katonadiplomáciai képviseleti rend-
szer átalakítására.

5. Funkcionális feladatok
a) A nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ felada-

tok végrehajtásáról szóló 142/2007. (HK 1/2008.) HM uta-
sításban meghatározottak szerint keretgazda szervezetként
ellátja a kétoldalú együttmûködéssel összefüggésben ha-
táskörébe utalt feladatokat, kidolgozza a kétoldalú együtt-
mûködés irányelveit, végzi a kétoldalú együttmûködési
programok tervezését, a kétoldalú együttmûködés végre-
hajtásával kapcsolatos tevékenységet, elkészíti a KNET-et
és a kétoldalú együttmûködési feladatok éves értékelését.

b) A véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányí-
tásáról, vezetésérõl és ellenõrzésérõl, valamint a katonai
attasékkal való kapcsolattartásról szóló 53/2007. (HK 12.)
HM utasításban meghatározottak szerint végzi a katonai
attaséhivatalok tevékenységének felügyeletébõl adódó,
hatáskörébe utalt feladatokat, elemzi az attaséhivatalok ál-
tal szolgáltatott katonadiplomáciai tevékenység útján szer-
zett információkat, közremûködik a katonai attasénak je-
lölt személyek felkészítésében, részt vesz az attasék to-
vábbképzésében, beszámoltatásában és az attaséváltások
lebonyolításában, valamint az éves attaséértekezlet elõké-
szítésében. Útmutatót dolgoz ki külföldi katonai attasék
számára és szükség szerint pontosítja azt.

c) Állásfoglalást alakít ki a nemzetközi szerzõdésekkel
és a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban, részt
vesz a szakmai véleményezésben, a tárgyaló delegációban
a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi megállapodásai-
val kapcsolatos eljárásról szóló 77/2009. (IX. 11.) HM uta-
sításban meghatározottak szerint.

d) Végzi az állami vezetõk és a HVKF által vezetett de-
legációk kétoldalú hivatalos külföldi utazásainak, partne-
rei fogadásainak tervezésével, tartalmi elõkészítésével és
koordinálásával kapcsolatos feladatokat, valamint részt
vesz a végrehajtás megszervezésében. Tárgyalási javasla-
tokat készít elõ és javaslatot tesz a delegációk összetételé-
re, valamint koordinálja a nemzetközi partnerekkel történõ
tárgyalásokon képviselendõ magyar álláspont kialakítását,
összeállítja az ezekkel összefüggõ jelentéseket.

e) Ellátja a nemzetközi és belföldi (hazai) katonai
együttmûködéssel összefüggõ egyes protokolláris és ven-
déglátási kérdésekrõl szóló 74/2011. (VII. 8.) HM utasí-
tásban hatáskörébe utalt feladatokat.

7.1.3. A VÉDELEMGAZDASÁGÉRT FELELÕS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ

TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.1.3.1. HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási
Fõosztály

1. Kodifikációs feladatok

a) Kidolgozza a honvédelmi tárca gazdálkodását és
(köz)beszerzési tevékenységét meghatározó miniszteri
szabályozást.

b) Meghatározza az Operatív Belsõ Kontrollok Rend-
szerének kialakítására, mûködtetésére és fejlesztésére vo-
natkozó ágazati sajátosságokat, kidolgozza az ezzel össze-
függõ normatív szabályozókat és az Operatív Belsõ Kont-
rollok Rendszere Kézikönyvét.

c) Elkészíti a HM mint intézmény gazdálkodásával kap-
csolatos, a költségvetési szerv vezetõje részére elõírt belsõ
szabályzatokat.

d) Összeállítja a költségvetési törvényjavaslat HM feje-
zetre vonatkozó számszaki parlamenti prezentációját, el-
készíti a szöveges indokolást, valamint a költségvetési tör-
vényjavaslat, illetve az azt megalapozó törvények norma-
szövegére vonatkozó javaslatait, kidolgozza a költségve-
tési javaslatok összeállításához szükséges adatszolgáltatás
rendjére vonatkozó miniszteri szabályozást. Szükség sze-
rint összeállítja a 3 évre vonatkozó kitekintés számszaki
prezentációját.

2. Koordinációs feladatok
a) Koordinálja a Katonai Beszerzési Információs Rend-

szer mûködtetését és fejlesztését.
b) Végzi az operatív belsõ kontrollok rendszerével

összefüggõ fejezeti szintû koordinációs tevékenységet.

3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Gazdálkodásra kijelölt szervként végzi a fejezeti

egyensúlybiztosítási tartalék jogcímmel kapcsolatos, a fe-
jezeti kezelésû elõirányzatokkal való gazdálkodásra vo-
natkozó miniszteri rendeletben és utasításban meghatáro-
zott feladatokat.

4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Szakmailag támogatja a NATO Erõforrás-politikai és

Tervezõ Bizottság nemzeti képviselõjének és az ügyvivõi
feladatokat ellátó Magyarország Állandó NATO Képvise-
let, Védelempolitikai Részlegének tevékenységét.

5. Funkcionális feladatok
a) Ellátja a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi

és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011.
(VIII. 4.) HM utasításban meghatározott, a fejezet költség-
vetésének tervezésével és felhasználásával, valamint a
gazdálkodással összefüggõ szabályozási tevékenység,
költségvetés-tervezési, költségvetés-gazdálkodási és be-
szerzési folyamatok felügyeletével kapcsolatos feladato-
kat, adatszolgáltatási kötelezettséget.

b) Végzi a honvédelmi tárca integrált tervezési folyama-
taiban a gazdasági tervezési folyamatok szakmai irányítá-
sával kapcsolatos feladatokat. A TVTR keretében mûköd-
teti és fejleszti az Erõforrás- és Költségtervezõ Alrendszert
és a Költségvetési Tervezõ Alrendszert, meghatározza az
azok fejlesztéséhez kapcsolódó alkalmazói igényeket.
Összehangolja a két alrendszer tevékenységét, végrehajtja
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az alrendszerek tevékenységére, összefüggéseire, struktu-
rális, tartalmi megfelelõségére irányuló elemzést és érté-
kelést. Végzi az elemzések, értékelések megállapításainak
rendszerbe történõ visszacsatolását. Összehangolja a két
alrendszert a TVTR más alrendszereivel.

c) A honvédelmi tárca 10 éves hosszú távú stratégiai ter-
vének kidolgozásáról szóló miniszteri utasításban megha-
tározottak szerint végzi a hatáskörébe tartozó feladatokat.

d) A honvédelmi tárca 1 (+n) éves rövid távú tervének
kidolgozásával kapcsolatos miniszteri körlevélben meg-
határozottak alapján végzi az erõforrás-tervezéssel kap-
csolatos feladatokat.

e) Javaslatot tesz a HM fejezet prognosztizált, tárcaszin-
tû és részletes keretszámainak meghatározására, illetve a
prognosztizált források elsõdleges allokációjára. A prog-
nosztizált forrásokkal összeveti a prioritások alapján sor-
rendbe állított feladatok erõforrás-szükségleteit, opciókat
dolgoz ki az erõforrások elosztására.

f) A honvédelmi szervezetek beszerzési eljárásáról szó-
ló miniszteri utasításban meghatározottak szerint végzi a
(köz)beszerzési rendszer adminisztratív mûködtetésével
összefüggõ feladatokat. Összeállítja az Éves Beszerzési
Tervet, és ellátja az azzal kapcsolatos, hatáskörébe utalt
feladatokat.

g) A közbeszerzések vonatkozásában ellátja a felügye-
leti, az ellenõrzési és a döntés-elõkészítési feladatokat,
kapcsolatot tart az ajánlatkérõkkel, elõterjesztõkkel, vala-
mint végzi a közbeszerzések központi ellenõrzésével és
engedélyezésével kapcsolatos fejezeti szintû feladatokat.

h) A honvédelmi szervezetek operatív belsõ kontrolljai
rendszerének kialakításáról, mûködtetésérõl és fejleszté-
sérõl szóló 12/2013. (II. 22.) HM utasításban meghatáro-
zottak szerint ellátja a belsõ kontrollrendszerrel összefüg-
gésben hatáskörébe utalt feladatokat.

i) Végzi az EU-s pályázati tevékenységgel összefüggõ
egyes hatáskörébe utalt feladatokat.

j) Ellátja a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi
és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011.
(VIII. 4.) HM utasításban meghatározott, a miniszteri és a
vezérkar fõnöki tartalék felhasználásával kapcsolatos fel-
adatokat.

6. Egyéb feladatok
a) Képviseli a honvédelmi tárcát az Államháztartási

Belsõ Kontroll Munkacsoport Belsõ Kontroll Témacso-
portjában.

7.1.3.2. HM Hadfelszerelési
és Vagyonfelügyeleti Fõosztály

1. Kodifikációs feladatok
a) Kialakítja a honvédelmi tárca vagyongazdálkodási és

lakhatás-támogatási koncepcióját.
b) Kidolgozza a tárcaszintû lakásjogi szabályozásokat.

c) Kidolgozza a HM vagyonkezelésû ingatlanokkal, in-
góságokkal és a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt lévõ
társasági részesedéssel való gazdálkodásra, használatukra
és a feladatellátás rendjére vonatkozó tárcaszintû szabá-
lyozást.

d) Részt vesz a vagyonkezelési szerzõdés kidolgozásá-
ban.

2. Koordinációs feladatok
a) Részt vesz a nemzetgazdaság védelmi felkészítésével

összefüggõ minisztériumi feladatok ellátásában, koordi-
nálja a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasá-
gi társaságok részvételét a különleges jogrendi igények ki-
elégítése és a céltartalék képzés területén.

b) Felügyeli a stratégiailag kiemelt jelentõségû és
komplex együttmûködést igénylõ fejlesztési programokat,
végzi a Gripen programmal kapcsolatos koordinációs fel-
adatokat. Végzi a szakági hadfelszerelési programok fel-
ügyeletével összefüggõ feladatokat, továbbá felügyeli a
minõségüggyel összefüggõ, illetve a haditechnikai K+F
tevékenységet.

c) Végzi az FMS, a Külföldi Katonai Segélyalap (a to-
vábbiakban: FMF) és egyéb amerikai hadfelszerelés fej-
lesztési támogatási programok koordinációs feladatait.

3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) A honvédelmi tárca vagyongazdálkodásával kapcso-

latban ellátja a központi állami vagyonkezelõ szervezet
felé a jogszabályban és a vagyonkezelési szerzõdésben
elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget.

b) Gazdálkodásra kijelölt szervként végzi a nonprofit
korlátolt felelõsségû társaságok támogatása jogcímmel
kapcsolatos, a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal való gaz-
dálkodásra vonatkozó miniszteri rendeletben és utasítás-
ban meghatározott feladatokat.

4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Közremûködik a NATO Biztonsági Beruházási Prog-

ramjának, illetõleg a NATO Strategic Airlift Capability
(a továbbiakban: SAC) Légiszállító Képesség programjá-
nak Magyarországot érintõ projektjeivel összefüggõ dön-
tés-elõkészítõ feladatok végrehajtásában, és ellátja a hon-
védelmi tárca képviseletét a SAC program igazgató taná-
csában.

b) A hadfelszerelési együttmûködéssel összefüggõ fel-
adatok végrehajtásáról szóló 87/2011. (VII. 29.) HM utasí-
tásban meghatározottak szerint támogatja a nemzeti fegy-
verzeti igazgató feladatait, tervezi, szervezi a két- és több-
oldalú hadfelszerelési együttmûködési programokat, vala-
mint koordinálja azok végrehajtását. Kijelölés alapján –
mint a nemzeti fegyverzeti igazgató helyettese – ellátja a
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár képvise-
letét a NATO-ban, az EU-ban és egyéb nemzetközi szerve-
zetekben, valamint szervezete állományából biztosítja a
nemzeti képviseletet a nemzeti fegyverzeti igazgatók kü-
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lönbözõ testületei alárendeltségében funkcionáló fõbizott-
ságokban.

5. Funkcionális feladatok
a) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Honvé-

delmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött
Vagyonkezelési Szerzõdés ingatlanvagyonra vonatkozó
rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló
11/2010. (I. 27.) HM utasításban meghatározottak szerint
végzi a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv és a
HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanok vonatkozásában
az erdõgazdálkodás szakmai felügyeletét ellátó szerv ha-
táskörébe tartozó feladatokat, irányítja a HM vagyonkeze-
lõi feladatokat ellátó szerv, továbbá a katonai szervezetek-
nek a HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanok használatá-
val, hasznosításával összefüggõ tevékenységét. Ellátja a
HM vagyonkezelésû erdõvagyon vagyonkezelõi képvise-
letével összefüggõ feladatokat.

b) A közjogi szervezetszabályozó eszközökben, vala-
mint a miniszter megbízásában foglaltaknak megfelelõen
az állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú ingatlanok
vonatkozásában ellátja a vagyonkezelõ-képviselõi felada-
tokat.

c) A HM vagyonkezelésû ingatlanok honvédelmi célra
feleslegessé nyilvánításával, további hasznosításukkal
kapcsolatban a Magyar Állam tulajdonában és a Honvé-
delmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ, honvédelmi
célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének és az ér-
tékesítésre nem tervezett felesleges ingatlanok vagyonke-
zelõi jogának vagyonkezelésre jogosult más szervek ré-
szére történõ átadása, valamint a tulajdonjog ingyenes át-
ruházása elõkészítésének rendjérõl szóló 139/2011.
(XII. 27.) HM utasításban meghatározottak szerint végzi a
HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv hatásköré-
be tartozó feladatokat.

d) A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében
lévõ ingóságok és társasági részesedések kezelésének, tu-
lajdonosi ellenõrzésének, valamint az ingóságok hasznosí-
tásának, elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól
szóló HM utasításban meghatározottak szerint végzi a HM
vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú ingóságokkal,
illetve társasági részesedésekkel kapcsolatban a HM va-
gyonkezelõ képviselõ és tulajdonosi jogkört gyakorló ha-
táskörébe tartozó feladatokat.

e) Irányítja a HM szervek vagyongazdálkodási és va-
gyon-nyilvántartási tevékenységét, meghatározza az adat-
szolgáltatás rendjét.

f) A HM által nyújtott lakhatási támogatásokról és az
azokkal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló szabályo-
zókban meghatározottak szerint végzi a HM központi la-
kásgazdálkodási szerv hatáskörébe tartozó lakásgazdálko-
dási feladatokat, szakmai felelõsként irányítja a helyi la-
kásgazdálkodási szervek, a fõvárosi lakásgazdálkodási
szerv, a lakáscélú támogatási szerv és a HM vagyonkeze-
lõi feladatokat ellátó szerv lakásgazdálkodással, lakásel-

idegenítéssel és lakhatási támogatásokkal összefüggõ
tevékenységét.

g) Képviseli a honvédelmi érdeket a haditechnikai esz-
közök kivitelét, behozatalát és transzferét engedélyezõ,
valamint a vállalkozások tanúsítását végzõ Magyar Keres-
kedelmi Engedélyezési Hivatal elõtt, illetve a hivatal dön-
téseit elõkészítõ munkacsoport tevékenységében.

h) Végzi a hadiipari társaságok hazai és külföldi megje-
lenésének és szerepvállalásának támogatásával, tárcaközi
koordinációjával kapcsolatos feladatokat, képviseli a tár-
saságok kapacitásait és a társasági érdekeket a különleges
jogrend tervezésében.

i) Ellátja a honvédelmi tárca logisztikai rendszerének
szakmai irányítását, a hadfelszerelés fejlesztések, illetve
az azzal összefüggõ szabályozási tevékenység felügyele-
tét. Felügyeli a hadfelszerelés fejlesztési koncepciók meg-
valósítását célzó távlati fejlesztési és az ezek alapját képe-
zõ rövid, közép- és hosszú távú tervek kidolgozását. Szak-
területi felelõsként végzi a kiemelt hadfelszerelési progra-
mok tervezésének és végrehajtásának szakmai irányítását.

7.3. A HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKE
SZOLGÁLATI ALÁRENDELTSÉGÉBE TARTOZÓ

SZERVEZETI EGYSÉGEK

7.3.0.1. Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda

1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a HVKF által meghatározott tárgykörök-

ben, így különösen a 3. pont e) alpontjában meghatározott
átadás-átvételhez kapcsolódó HVKF intézkedéseket és pa-
rancsokat.

2. Koordinációs feladatok
a) A HVKFH irányításával koordinálja a Honvédségi

Szemle és a Honvéd Altiszti Folyóirat mûködését és a
szerkesztõbizottságok munkáját.

3. Funkcionális feladatok
a) Végzi a katonai vezetõkhöz érkezõ okmányok, ügyek

rendszerezésével, jelentésre történõ elõkészítésével, a re-
ferálások szervezésével, az iratok továbbításával és dön-
tésre történõ elõkészítésével kapcsolatos feladatokat.

b) A felelõs szakmai szerv, illetve szervezet részére to-
vábbítja a HVKF által meghatározott feladatokat, figye-
lemmel kíséri azok végrehajtását, nyilvántartja a határidõ-
ket. Koordinálja a HVKF közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó szervezetek éves munkatervei összeállítását, végzi az
azok jóváhagyásra történõ elõkészítésével kapcsolatos fel-
adatokat.

c) Kidolgozza a katonai vezetõk munka- és elfoglaltsági
tervét, szervezi értekezleteiket és rendezvényeiket, végzi
az azok elõkészítésével és levezetésével kapcsolatos fel-
adatokat. Közremûködik a katonai tanácskozások, rendez-
vények elõkészítésében, végrehajtásában. Összeállítja a
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tárgyalásokhoz, beszédekhez, elõadásokhoz, médiasze-
replésekhez szükséges beszédeket, háttéranyagokat
együttmûködve a honvédelmi tárca érintett szakmai szer-
veivel és szervezeteivel.

d) Szakmai fõfelelõsként koordinálja a nemzetközi ka-
tonai képviseletek és tárgyaló delegációk számára adandó
felhatalmazás (mandátum) elõkészítését a védelmi és a ka-
tonai tervezés területén.

e) A Honvéd Vezérkar szerveinek vezetõi és a HVKF
közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
parancsnoki beosztásaiban történt személyi változások
kapcsán javaslatot készít a bizottságok kijelölésére.

f) Közremûködik az MH központi, nyilvános arculat-
építõ rendezvényeivel összefüggõ döntés-elõkészítõ tevé-
kenységben, a kommunikációs stratégiája kimunkálásával
és korszerûsítésével kapcsolatos feladatokban. Tervezi és
szervezi az MH kijelölt erõi rendezvényeken való részvé-
telét a kijelölt HM szervekkel együttmûködésben.

4. Egyéb feladatok
a) Végzi az MH Tájékoztató Portál, Párbeszéd Lap tar-

talomszolgáltatását. Végzi a lap mûködéséhez szükséges
információk gyûjtésével, feldolgozásával, közzétételével
kapcsolatos feladatokat.

7.3.0.2. Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség

1. Kodifikációs feladatok
a) Elõkészíti a kegyeleti és a szociális gondoskodással,

valamint a humánszolgálattal és a katonai toborzással
összefüggõ szabályozást.

b) Elõkészíti a személyi állomány regenerálódásával,
rekreációjával, üdültetésével kapcsolatos szabályozást.

c) Elõkészíti a tanulmányi szerzõdéssel, az ösztöndíj-
szerzõdéssel, a tanulmányi támogatással és a képzési költ-
séggel összefüggõ szabályozást.

d) Elõkészíti a honvéd tisztjelöltek és a honvéd al-
tiszt-jelöltek jogállásával összefüggõ szabályozást.

e) Elõkészíti a külföldi szolgálat személyügyi szabályait.
f) Elõkészíti a Honvéd Vezérkar fõnöke által alapítható

és adományozható elismerésekkel összefüggõ szabályozást.

2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Jogszabályban meghatározottak szerint gyakorolja az

állományilletékes parancsnoki hatásköröket, továbbá ki-
admányozza a döntési lap alapján meghozott határozato-
kat.

b) Végzi az ösztöndíjszerzõdések és a tanulmányi szer-
zõdések nyilvántartásával, a vállalt kötelezettségek elma-
radása esetén felmerülõ visszatérítési igény – peres eljárás
nélküli – érvényesítésével összefüggõ feladatokat.

c) Végzi az Országos Képzési Jegyzék szerinti bizonyít-
ványok szintmegállapításával összefüggõ feladatokat, és
azok beazonosítása céljából kapcsolatot tart a polgári kép-
zõ intézményekkel, szakmai szervezetekkel.

d) Gazdálkodásra kijelölt szervként végzi az MH Szociál-
politikai Közalapítvánnyal kapcsolatos feladatokat, vala-
mint ellátja a fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó
miniszteri rendeletben és utasításban a csoportfõnökség
részére meghatározott feladatokat.

3. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Tervezi és biztosítja a NATO, az EU és más nemzet-

közi szervezetekben Magyarország részére fenntartott és a
nemzeti képviseleteken rendszeresített tartós, nem fegyve-
res beosztások feltöltésével kapcsolatos személyügyi fel-
adatokat. Elõkészíti az aktuális évi kihelyezési, illetve vál-
tási tervet, szervezi és koordinálja a kihelyezéseket, ellátja
a váltások végrehajtásának irányítását.

b) A nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ felada-
tok végrehajtásáról szóló 142/2007. (HK 1/2008.) HM uta-
sításban meghatározottak szerint végzi a programfelelõs
szerv feladatait a külföldi képzésekkel, tanfolyamokkal és
továbbképzésekkel kapcsolatban.

c) A nemzetközi szervezetek személyügyi bizottságai-
ban mandátum alapján ellátja a honvédelmi tárca szakmai
érdekeinek képviseletével kapcsolatos feladatokat.

4. Funkcionális feladatok
a) Elõkészíti a jogszabályban meghatározott, a HVKF

hatáskörébe tartozó személyügyi döntéseket, gyûjti és
elemzi a döntés-elõkészítést támogató információkat. Elõ-
készíti a tábornoki állomány kinevezésével és elõlépteté-
sével összefüggõ miniszteri elõterjesztéseket.

b) Végzi a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII.12.) HM rendelet és a kapcsolódó HM utasí-
tás alapján az MH központi személyügyi szerv hatásköré-
be utalt feladatokat.

c) Végzi a regeneráló pihenés, a rekreáció, a nemzet-
közi szerzõdés alapján folyó regenerálódás, továbbá a
kondicionáló-kiképzési, a katonai kiképzési és oktatási
célú rendezvények szakmai felügyeletével, valamint a szak-
terület nemzetközi képviseletével összefüggõ feladatokat.

d) Végzi az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális
juttatásokról szóló miniszteri szabályozók alapján az MH
központi személyügyi szerv hatáskörébe tartozó feladatokat.

e) Végzi a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kap-
csolódó egyes szociális feladatokról szóló miniszteri sza-
bályozókban meghatározott, az MH központi személyügyi
szerv hatáskörébe tartozó feladatokat. Gondoskodik a
Honvédelmi Idõsügyi Tanácsról szóló 34/2011. (III. 25.)
HM utasításban meghatározott feladatok végrehajtásáról.

f) A katonai toborzás rendjérõl szóló 23/2002. (IV. 10.)
HM rendelet alapján végzi az MH központi személyügyi
szerv hatáskörébe utalt feladatokat. Mûködteti a toborzó
intézményrendszert, meghatározza a pilótatoborzás fel-
adatait, ellenõrzi azok végrehajtását.

g) Segíti a humánszolgálat kialakításával összefüggõ
egyes feladatokról szóló 83/2011. (VII. 29.) HM utasítás-
ban a HVKF részére meghatározott hatáskör ellátását.
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A családsegítõ szolgálatnak a katonák külföldi fel-
adat-végrehajtásával kapcsolatos feladatairól és mûködési
rendjérõl szóló 53/2009. (VII. 3.) HM utasítás alapján vég-
zi az MH központi személyügyi szerv hatáskörébe utalt
feladatokat. Közremûködik az esélyegyenlõségi referensi
hálózat mûködtetésében.

h) Végzi a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar
fõnöke által alapítható és adományozható elismerésekrõl
szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendeletben az MH közpon-
ti személyügyi szerv hatáskörébe utalt feladatokat

i) Ellátja a HM KGIR mûködésérõl és fejlesztésérõl szó-
ló miniszteri utasításban a rendszergazda hatáskörébe utalt
tevékenységek szakmai irányítását.

j) Döntésre felterjeszti a katonai felsõoktatás alap- és
mesterképzési szakok képesítési követelményeit meghatá-
rozó javaslatot. A szakképzésrõl szóló törvényben megha-
tározottak szerint ellátja a vizsgaelnöki névjegyzékkel
kapcsolatos, miniszteri hatáskörbe utalt feladatokat.

k) Végzi a hivatásos és szerzõdéses állomány, a honvéd
tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek hazai és külföldi
képzésének tervezését, szervezését és koordinálását. Jóvá-
hagyásra elõkészíti az éves központi hazai és külföldi beis-
kolázási terveket. Tervezi, szervezi és felügyeli az MH
központi és regionális nyelvképzését. A Honvédelmi Mi-
nisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásá-
nak rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM utasításban
meghatározottak szerint végzi a katona állomány humán
erõforrás központi képzéssel kapcsolatos költségvetési
gazdálkodási feladatokat.

l) Végzi a szociális gondoskodás körébe tartozók részé-
re szervezett tárcaszintû rendezvények, különösen az ár-
vák karácsonya, a katonaözvegyek találkozója és az „Idõ-
sek Világnapja” Honvéd Vezérkar szintû elõkészítésével
és lebonyolításával összefüggõ feladatokat.

5. A Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség
csoportfõnöke általános helyettesítésére csoportfõnök-he-
lyettes mûködik.

7.3.0.3. Honvéd Vezérkar Felderítõ Csoportfõnökség

1. Kodifikációs feladatok
a) Elkészíti a hadmûveleti és a harcászati felderítéssel,

valamint az elektronikai hadviseléssel kapcsolatos szabá-
lyozásokat.

2. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Ellátja a NATO/EU kötelékbe felajánlott katonai

szervezetek, valamint a többnemzeti kötelékek és más ma-
gyar erõk felderítõ és elektronikai hadviselés támogatásá-
nak felsõ szintû tervezésével, szervezésével és irányításá-
val kapcsolatos feladatokat. Javaslatot dolgoz ki a felderí-
tõ és elektronikai hadviselési rendszer szövetségi elveknek
megfelelõ korszerûsítésére, végzi a szakterületeket érintõ
szervezeti és technikai követelmények kialakításával, az

új szövetséges módszerek átvételével, eszközök rendszer-
be állítási folyamatának felügyeletével összefüggõ
feladatokat.

b) A speciális terrorelhárító intézkedések katonai fel-
adatai végrehajtása során kidolgozza a felderítõ támoga-
tással és az elektronikai hadviseléssel kapcsolatos követel-
ményeket.

c) Végzi az egységes NATO kisugárzó eszköz adatbá-
zissal összefüggõ feladatokat, ezzel párhuzamosan vezeti
a nemzeti kisugárzó eszköz adatbázist.

3. Funkcionális feladatok
a) Ellátja a felderítõ támogatás és az elektronikai hadvi-

selés felsõ szintû tervezésével, stratégiai szintû szakmai
képviseletével kapcsolatos feladatokat, megfogalmazza az
alkalmazásukkal, szervezeti és technikai fejlesztésükkel
kapcsolatos szakmai követelményeket, szakmai döntése-
ket készít elõ, végzi azok végrehajtásának szakmai fel-
ügyeletével összefüggõ feladatokat, valamint kidolgozza a
felderítõ fõnökségek, törzsek és felderítõ szervek mûködé-
si rendjével kapcsolatos követelményeket.

b) A KNBSZ-szel együttmûködve végzi az adatok, az
információk gyûjtésével, feldolgozásával, felderítési in-
formációk biztosításával és tájékoztatások végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat. Kidolgozza a célmeghatározással
és a célkezeléssel kapcsolatos felderítõ, technikai felderítõ
és elektronikai hadviselési elveket.

c) Mûködteti a Fegyvernemi Állandó Munkacsoport
felderítõ és elektronikai hadviselési szekciókat.

d) Részt vesz a Nyitott Égbolt Szerzõdés, a Hagyomá-
nyos Fegyverzet Ellenõrzés, valamint a Bizalom- és Biz-
tonságerõsítõ Intézkedések feladatainak tervezésében,
végrehajtásában és értékelésében.

e) Végzi az MH katonai szervezetei felderítõ információs
igényeinek kiszolgálásával kapcsolatos feladatokat.

f) Végrehajtja a válsághelyzeti terület felderítõi elemzé-
sét, elõkészíti a Felderítõ Rendszer mûködtetését.

7.3.0.4. Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség

1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza az Ország Fegyveres Védelmi Tervét.
b) Kidolgozza az MH készenléti rendszere mûködését, a

készenlét fenntartását és fokozását szabályozó alaprendel-
kezéseket.

c) Kidolgozza a speciális terrorelhárító intézkedések
katonai feladatai végrehajtásának követelményeit.

d) Szabályozza a helyõrségi, a katonai rendészeti és az
õrzés-védelmi feladatokat. Különleges jogrend kihirdetése
esetén elõkészíti a honvédelem szempontjából fokozott
védelmet igénylõ létesítmények õrzés-védelmére vonatko-
zó mûveleti dokumentumokat.

e) Elõkészíti az ország területének légvédelmi készenlé-
ti erõkkel való oltalmazására vonatkozó rendszabályokat
és terveket.
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f) Kidolgozza a tûzszerész feladatokkal kapcsolatos fel-
sõszintû intézkedéseket, szabályozza az MH atom-, biológi-
ai, vegyi, riasztási és értesítési rendszere mûködési rendjét.

g) Kidolgozza az MH Mûveleti Vezetési Rendszerének
(a továbbiakban: MH MVR) felépítését, annak mûködési
rendjét.

2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) A Magyar Honvédség létesítményeinél mûködõ

fegyveres biztonsági õrségekkel kapcsolatos hatósági fel-
adatokról szóló 24/2010. (II. 19.) HM utasításban foglal-
taknak megfelelõen elõkészíti az MH létesítményeinél
mûködõ fegyveres biztonsági õrségekkel kapcsolatos ha-
tósági döntéseket.

3. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Elõkészíti a NATO, az EU és a nemzetközi szerveze-

tek által vezetett válságreagáló, válságkezelõ és béketá-
mogató mûveletekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket.
Elõkészíti a nemzetközi szervezetek égisze alatt folytatott
válságreagáló, válságkezelõ és béketámogató mûveletek-
ben való nemzeti részvétellel kapcsolatos szakmai állás-
pontokat. Részt vesz a NATO válságreagáló és az EU vál-
ságkezelõ rendszere fejlesztésében.

b) A haderõgenerálási és -feltöltési konferenciákon vég-
zi a magyar szerepvállalásokra vonatkozó miniszteri man-
dátumok kialakításával és annak képviseletével kapcsola-
tos feladatokat.

c) Képviseli az MH-t a NATO/EU haderõ-fejlesztési
ajánlások és célkitûzések, a képességfelmérés és a szakmai
kérdések kidolgozása során.

d) Képviseli az MH-t a mûveleti jellegû NATO egysé-
gesítési tevékenységgel foglalkozó bizottságok, munka-
csoportok szakterületi ülésein.

e) Képviseli az MH-t a kétoldalú és többnemzeti katonai
együttmûködés területén végrehajtott szakértõi találkozó-
kon, valamint kidolgozza az ilyen jellegû együttmûködé-
sekben való nemzeti részvétellel és az együttmûködés cél-
jaival kapcsolatos szakmai álláspontokat.

4. Funkcionális feladatok
a) Meghatározza az általános haderõszükségletet, kidol-

gozza az MH katonai szervezetei képességeinek kialakítá-
sára vonatkozó hadmûveleti követelményeket.

b) Végzi a katonai szervezetek készenléti idejének,
helyzetének, harcértékének folyamatos ismeretével és
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, közremûködik
a technikai riasztási rendszerek hadmûveleti követelmé-
nyeinek meghatározásában és mûködtetésében.

c) Szakmailag irányítja a hatáskörébe tartozó fegyver-
nemeket és szakcsapatokat, valamint a különleges mûvele-
ti képességet, ellátja a Fegyvernemi Állandó Munkacso-
port átalakításáról és mûködésérõl szóló 147/2007.
(HK 2/2008.) HM utasításban meghatározott feladatokat.

d) Elemzi a válsághelyzeteket, tisztázza a részvétel kö-
rülményeit és feltételeit, részt vesz a döntés-elõkészítési és

kidolgozói tevékenységben, elõkészíti a végrehajtásra vo-
natkozó intézkedéseket. A válsághelyzetek kialakulása
esetén, illetve arra vonatkozó értesítés vétele után tervezi
az MH feladatait, végzi a döntés-elõkészítési és a kidolgo-
zói munkát az MH MVR keretében, elkészíti a végrehaj-
tásra vonatkozó stratégiai szintû dokumentumokat. Végzi
az MH MVR tervezésével kapcsolatos feladatokat, elõké-
szíti a vezetési elemek mûködtetését.

e) Meghatározza a Honvédelmi Katasztrófavédelmi
Rendszerbe kijelölt katonai szervezetek felkészítési és
igénybevételi, továbbá riasztási, valamint aktivizálási kö-
vetelményeit. Tervezi és végzi a katasztrófahelyzetek
megelõzésébe és felszámolásába bevonható katonai erõi
alkalmazásával, azok vezetésével kapcsolatos, a HVKF
hatáskörébe tartozó stratégiai feladatokat.

f) Javaslatot tesz az MH különleges jogrend szerinti
szervezetére, a mûködéséhez szükséges erõforrásokra.

g) Ellátja a Többnemzetiségû Mûszaki Zászlóalj mûkö-
déséhez kapcsolódó Irányító Csoport, Többnemzetiségû
Munkacsoport és Titkárság megalakításáról szóló
88/2011. (VIII. 4.) HM utasításban meghatározott felada-
tokat.

h) A HM vagyonkezelésû ingatlanok honvédelmi célra
feleslegessé nyilvánításával kapcsolatban a Magyar Állam
tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkeze-
lésében lévõ, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatla-
nok értékesítésének és az értékesítésre nem tervezett feles-
leges ingatlanok vagyonkezelõi jogának vagyonkezelésre
jogosult más szervek részére történõ átadása, valamint a
tulajdonjog ingyenes átruházása elõkészítésének rendjérõl
szóló 139/2011. (XII. 27.) HM utasításban meghatározot-
tak szerint végzi a hatáskörébe tartozó feladatokat.

i) Végzi a Magyar Honvédség létesítményeinél mûködõ
fegyveres biztonsági õrségekkel kapcsolatos hatósági fel-
adatokról szóló 24/2010. (II. 19.) HM utasításban megha-
tározott feladatokat.

j) Végzi a fegyvernemek és szakcsapatok tárcaszintû,
stratégiai szakmai képviseletét, alkalmazásuk, szervezeti
és technikai fejlesztésük szakmai követelményeinek meg-
fogalmazását, koncepciók és alkalmazási elveinek kidol-
gozását, továbbá a felsõvezetõi katonai szakmai döntések
elõkészítését és végrehajtásuk szakmai felügyeletét.

5. A Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség
csoportfõnöke általános helyettesítésére csoportfõnök-he-
lyettes mûködik.

7.3.0.5. Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség

1. Kodifikációs feladatok
a) Elkészíti a logisztikai támogatás tervezéséhez, szer-

vezéséhez kapcsolódó szabályokat.
b) Kidolgozza a katonai követelményeket a logisztikai

kutatás-fejlesztési célkitûzésekhez.
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2. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Elemzi és értékeli a NATO és az EU logisztikai had-

erõ-fejlesztési javaslatokat, célkitûzéseket, irányelveket és
eljárásokat, vizsgálja alkalmazásba vételük lehetõségét,
javaslatot tesz azok bevezetésére. Kidolgozza a NATO és
az EU stratégiai szintû logisztikai dokumentumaival kap-
csolatos nemzeti álláspontot.

b) Részt vesz a Stratégiai Légiszállítási Képesség, a
SAC program vezérkari feladataiban.

3. Funkcionális feladatok
a) Végzi a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi

és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011.
(VIII. 4.) HM utasításban meghatározott feladatokat. El-
látja a haderõ-fejlesztési célkitûzésekkel, a készültségi és
készenléti erõk alkalmazásával, valamint a katasztrófavé-
delemmel kapcsolatos logisztikai feladatok tervezését és
szervezését. Részt vesz a haderõ korszerûsítésére vonatko-
zóan a szakmai illetékességét érintõ fejlesztési tervek elõ-
készítésében, a javaslatok kidolgozásában.

b) Kialakítja az MH logisztikai fejlesztési koncepcióját.
Elemzi az MH logisztikai támogatási igényeit és a logiszti-
kai szervezetek mûködését, kidolgozza a szervezetfejlesz-
tési javaslatokat.

c) A honvédelmi tárca 10 éves hosszú távú stratégiai ter-
vének kidolgozásáról szóló miniszteri utasításban és a
honvédelmi tárca 1 (+n) éves rövid távú tervének kidolgo-
zásával kapcsolatos miniszteri körlevélben meghatározot-
tak szerint végzi a hatáskörébe tartozó erõforrás-tervezés-
sel kapcsolatos feladatokat.

d) Ellátja az MH összesített anyagi-technikai harcérték
jelentésének feldolgozásával, értékelésével kapcsolatos
feladatokat, a harcérték aktuális helyzetének megfelelõen
kidolgozza a vonatkozó HVKF intézkedéseket.

e) Az alkalmazói igények figyelembevételével ellátja a
logisztikai haditechnikai eszközök harcászati-technikai
követelményei kidolgozásának irányításával kapcsolatos
feladatokat.

f) Végzi a hadfelszerelési logisztikát érintõ élettartam
menedzsmentjének szakmai felügyeletével összefüggõ
feladatokat.

g) Tervezi és szervezi az ország területe honvédelmi
célú elõkészítésével kapcsolatos honvédségi szintû logisz-
tikai feladatokat.

h) Részt vesz az MH készenlétének fenntartása és foko-
zása, a különleges jogrendre vonatkozó logisztikai támo-
gatási feladatainak, követelményeinek és szükségleteinek
meghatározásában, a logisztikai erõk készenlétének ellen-
õrzésében, valamint a tapasztalatok elemzésében.

i) Szakmailag felügyeli a hazai, a nemzetközi két- és
többoldalú, valamint a NATO- és EU-gyakorlatok logisz-
tikai feladatait.

j) Végzi a logisztikai gazdálkodás informatikai rendsze-
reinek felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, azokra
vonatkozóan egyszerûsítésre, valamint költségcsökken-
tésre irányuló javaslatokat dolgoz ki.

7.3.0.6. Honvéd Vezérkar Haderõtervezési
Csoportfõnökség

1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a haderõ fejlesztésével kapcsolatos sza-

bályozást, ennek keretén belül a Hvt. 19. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti, az MH fõbb haditechnikai eszközeirõl
szóló országgyûlési határozat tervezetét.

b) Kidolgozza a védelmi képesség-fejlesztési feladatok
programozott tervezését és végrehajtását meghatározó
szabályozókat.

c) Elkészíti a szervezési feladatokkal kapcsolatos
HVKF parancsot. Részt vesz az MH Hadrendjének, a had-
renden kívüli szervezetek jegyzékének, továbbá az MH
Elhelyezési Könyvének összeállításában és karbantartásá-
ban, jóváhagyásra történõ elõkészítésében.

d) Elõkészíti az MH állománytábláival kapcsolatos sza-
bályozást.

2. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) A NATO Védelmi Tervezési Folyamatainak megfe-

lelõen katonai szakmai álláspontokat dolgoz ki, részt vesz
a bilaterális tárgyalásokon, valamint a szövetségi haderõ-
tervezési célok kialakításának részeként az Összevont
Konzultáción.

b) Részt vesz az EU képességfejlesztési folyamata fõ
dokumentumainak kidolgozásában és felülvizsgálatában,
napra készen tartja az EU fõcélkitûzések kérdõív megvála-
szolásával kapcsolatos nemzeti válaszokat, az érintett
szervekkel együttmûködve kialakítja és képviseli a nem-
zeti álláspontot.

c) Az EU képességfejlesztési tevékenységében végzi az
EU Katonai Bizottsága és az EDA által beazonosított ké-
pességhiányok felszámolásának kezelésére javasolt és in-
dított képességfejlesztési programok, projektek vizsgála-
tával és nyomon követésével, a nemzeti felelõsségek és ér-
dekek azonosításával és képviseletével kapcsolatos fel-
adatokat. Ellátja az EDA képességfejlesztési igazgatói
összetételû Irányító Testületi és annak Elõkészítõ Bizott-
sági ülésein a nemzeti álláspont képviseletét, melynek elõ-
készítése érdekében, a honvédelmi tárca érintett szerveivel
együttmûködve szakmai álláspontokat dolgoz ki. Figye-
lemmel kíséri, elemzi és értékeli a Képességigazgatóság
tevékenységét, koordinálja az érintett hazai szakértõk
munkáját.

d) Részt vesz a NATO/EU koncepcionális és stratégiai
jellegû dokumentumok kialakításának folyamatában,
kialakítja és érvényesíti a katonai-szakmai véleményt. A had-
erõ fejlesztése érdekében elõkészíti a koncepciók megva-
lósíthatóságára, a honvédelmi tárca stratégiai terveibe tör-
ténõ beillesztésére vonatkozó komplex javaslatokat.

e) Végzi a NATO/EU polgári-katonai képességfejlesz-
tés koncepcióinak nyomon követésével, feldolgozásával, a
nemzeti érdekek képviseletével kapcsolatos feladatokat,
beépíti az eredményeket a hazai képességtervezési rend-
szerbe. Ellátja a NATO és az EU képességfejlesztési rend-
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szerei közelítését célzó javaslatok nyomon követésével,
feldolgozásával, a nemzeti érdekek képviseletével kapcso-
latos feladatokat.

f) Figyelemmel kíséri és elemzi a NATO/EU szervezet-
fejlesztési elõterjesztéseket, véleményezi az átalakításo-
kat. Ellátja a NATO/EU által azonosított mûveleti tapasz-
talatok és az azokból eredõ képességfejlesztési trendek ha-
zai fejlesztési folyamatokba történõ transzformálásával és
beépítésével kapcsolatos feladatokat, és ezek alapján javas-
latot tesz a képességfejlesztési prioritások módosítására.

g) Kapcsolatot tart az USA haderõ Központi Parancs-
nokság irányítása alatt mûködõ Védelmi Együttmûködési
Hivatallal, koordinálja az Offices of Defense Cooperation
(a továbbiakban: ODC) keretei között biztosított képessé-
gek fejlesztését támogató forráskihelyezés tervezését.

h) Koordinálja a NATO Kiválósági Központokkal kap-
csolatos Honvéd Vezérkar szintû tevékenységet, figye-
lemmel kíséri a NATO Transzformációs Parancsnokság ez
irányú tevékenységét, biztosítja a kiválósági központoknál
született eredmények, produktumok hazai felhasználását.

i) Koordinálja az FMF és más amerikai támogatásokból
megvalósuló programokhoz kapcsolódó katonai képes-
ségigények összeállítását és priorizálását. Nyomon követi
a megvalósítással kapcsolatos feladatok végrehajtását.

3. Funkcionális feladatok
a) Ellátja az MH katonai szervezetei képességei helyze-

tének elemzésével, értékelésével kapcsolatos feladatokat,
kidolgozza a képesség- és feladatterveket. Haderõ-fejlesz-
tési program-elgondolásokat készít, javaslatot dolgoz ki a
beszerzett/modernizált eszközök elosztására, valamint az
MH perspektivikus makroszintû létszámgazdálkodására.

b) Végzi az MH katonai szervezetei mûködésének
elemzésével, értékelésével, a tapasztalatok feldolgozásá-
val kapcsolatos feladatokat, javaslatot fogalmaz meg a
szervezeti felépítéssel, a létszámmal, az állományarányok-
kal kapcsolatos korrekciók végrehajtására.

c) A munkaköri jegyzékekrõl és az állománytáblákról
szóló miniszteri utasítás alapján ellátja az állománytáblák-
kal és az állománytábla helyesbítõ ívekkel kapcsolatos
szakmai feladatokat. Tervezi és felterjesztésre elõkészíti
az MH katonai szervezeteire vonatkozó költségvetési lét-
számot.

d) Meghatározza a haderõ-szervezési tevékenységet tá-
mogató információs rendszer követelményeit, és kialakít-
ja, fejleszti, valamint mûködteti azt.

e) A honvédelmi tárca 10 éves hosszú távú stratégiai ter-
vének kidolgozásáról szóló miniszteri utasításban, a hon-
védelmi tárca 1 (+n) éves rövid távú tervének kidolgozásá-
val kapcsolatos miniszteri körlevélben és a védelmi képes-
ség-fejlesztési feladatok programozott tervezésérõl és
végrehajtásáról szóló 113/2007. (HK 20.) HM utasításban
meghatározottak szerint végzi a hatáskörébe tartozó fel-
adatokat, így különösen részt vesz a katonai feladatok és
azok erõforrás-szükségletei költségfedezetének kiegyen-
súlyozásában, tervezi a haderõfejlesztésre tervezett forrás-
keretek makroszintû elosztását, javaslatot tesz a fejlesztési
programok priorizálására, a képességek elérésének üteme-
zésére. Elemzi és egyezteti a programelgondolásokat és a

végrehajtási terveket, feldolgozza és értékeli a fejlesztési
programok megvalósítása helyzetével kapcsolatos adato-
kat.

f) Ellátja a TVTR és a Képesség Feladattervezõ Alrend-
szer (KEFTAR) adatgazdai és alkalmazói feladatokat.

g) A bélyegzõellátásról és a bélyegzõk használatáról
szóló 38/2013. (VII. 12.) HM utasításban meghatározottak
szerint szakmailag felügyeli a hivatalos bélyegzõkkel és a
pecsétnyomókkal történõ ellátást.

h) Ellátja a HM KGIR szakterületéhez tartozó rendszer-
gazdai feladatokat.

7.3.0.7. Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai
és Információvédelmi Csoportfõnökség

1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza az MH Biztonsági Szabályzatát és az MH

Egységes Iratkezelési Szabályzatát.
b) Kidolgozza az MH Informatikai Stratégiáját.
c) Kidolgozza az MH Kormányzati Célú Elkülönült

Hírközlõ Hálózata, az MH Vezetési Információs Rendszer
(a továbbiakban: MH VIR) szabályozó rendszerét.

d) Kidolgozza az MH Rejtjelszabályzatát.
e) Elõkészíti a szakterületéhez kapcsolódó, az a)–d)

pontban nem szereplõ egyéb szabályozókat.

2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Kezdeményezi az informatikai rendszerek biztonsági

auditját.

3. Funkcionális feladatok
a) A miniszter által átruházott jogkörben ellátja az MH

Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózat hálózat-
gazdai, az MH VIR szakmai irányítói és szakmai felügye-
leti feladatait.

b) A miniszter által átruházott jogkörben ellátja a HM
iratkezelést felügyelõ vezetõi feladatkört. Intézkedik az el-
veszett nyílt iratok, hivatalos bélyegzõk, valamint szemé-
lyi pecsétnyomók felkutatására, és amennyiben az ered-
ménytelen, jegyzõkönyv felvétele mellett engedélyezi az
elveszett irat iratnyilvántartásból történõ kivezetését.

c) Szakmailag irányítja a tábori-területi hírrendszer fej-
lesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

d) Szakmailag irányítja az MH Egységes Digitális Rá-
diórendszer és az MH Virtuális Magánhálózat fejlesztését
és üzemeltetését.

e) Szakmailag irányítja a híradó, informatikai és infor-
mációvédelmi stratégia és szolgáltatási rendszer kialakítá-
sát, az MH VIR tervezését, fejlesztését, a szolgáltatások
folyamatos biztosítását és fenntartását.

f) Szakmailag irányítja az MH MVR speciális mûködé-
sének infokommunikációs támogatását.

g) Szakmailag irányítja a híradó, informatikai, informá-
cióvédelmi, iratkezelési (ügyviteli) tevékenységet, a fel-
adat végrehajtásában érintett szakmai szervezeteket.
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h) Elbírálja a technikai beléptetõ-rendszerek telepítésé-
vel összefüggõ igényeket, elõterjeszti az engedélyezésre
és beszerzésre vonatkozó javaslatokat. Ellátja az MH ob-
jektumaiba telepített technikai beléptetõ-rendszerek háló-
zat-felügyeleti központjának rendszergazdai teendõivel, a
rendszer mûködésének felügyeletével kapcsolatos felada-
tokat. Kiadja az elveszett belépési engedélyek letiltására
vonatkozó intézkedéseket. Kialakítja a jelszámos állandó
belépési engedélyek jelszámrendszerét, elosztja azokat a
szervezetek között.

i) Szakmailag irányítja a NATO/NYEU Központi Nyil-
vántartó, a NATO/EU Központi Rejtjelelosztó és Kulcs-
gyártó Részleg és az Informatikai Projekttámogató Alosz-
tály tevékenységét.

j) Ellátja a Honvédelmi Minisztérium elektronikus ügy-
intézését támogató információs rendszer felépítésérõl, mû-
ködési rendjérõl, üzemeltetésérõl és fejlesztésérõl szóló
60/2008. (HK 13.) HM utasításban meghatározott rend-
szergazdai feladatokat. Végzi az MH Kormányzati Célú
Elkülönült Hírközlõ Hálózat hálózatgazdai, a HM Hitele-
sítés Szolgáltató vezetõ tisztségviselõi és az MH VIR-rel
kapcsolatos szakmai irányítói, felügyeleti feladatokat. El-
látja az MH Központi Rendszerbiztonsági Felügyelet, az
MH Központi Rejtjelfelügyelet és az elektronikus infor-
mációs rendszerek Központi Felügyelet feladatkörébe tar-
tozó feladatokat.

k) Végzi a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat
szabályairól szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasításban meg-
határozott feladatokat.

l) A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos
szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendeletben
meghatározottak szerint végzi a HM informatikai és infor-
mációvédelmi feladatokért felelõs szervezete hatáskörébe
tartozó feladatokat. Az MH részére meghatározza az érvé-
nyes Nyílt Parancs váltását.

7.3.0.8. Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfõnökség

1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza az MH Gyakorlatok és Kiképzési Ren-

dezvények Programját.
b) Kidolgozza a gép- és harcjármû vezetõk, tûzoltók ki-

képzésével kapcsolatos szabályozókat.
c) Kidolgozza az MH kiképzésére vonatkozó irányelve-

ket és követelményeket.

2. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Végzi a NATO és az EU kiképzési dokumentumainak

feldolgozásával, honosításuk feltételeinek megteremtésével
és honvédségi szintû bevezetésével kapcsolatos feladatokat.

b) Koordinálja a nemzetközi gyakorlatok és kiképzési
rendezvények programozását és tervezését. Végzi a nem-
zetközi gyakorlatokra tervezett költségvetéssel kapcsola-
tos keretgazdai feladatokat.

c) Ellátja a két- és többoldalú nemzetközi katonai sport-
kapcsolatok tervezésével és koordinálásával összefüggõ
feladatokat.

d) Kapcsolatot tart az ODC kétoldali ügyekért felelõs
tisztjével a Military-to-Military program kiképzési rendez-
vényei tekintetében, és koordinálja annak tevékenységét.

e) Végzi az MH NATO/EU kötelékbe felajánlott kato-
nai szervezetei, valamint a két- és többoldalú szerzõdések
alapján létrehozott többnemzeti kötelékek és más magyar
erõk kiképzésének koordinálásával összefüggõ feladatokat.

3. Funkcionális feladatok
a) Végzi az MH-nál folytatott kiképzés követelményei

kidolgozásának koordinálását, a kiképzés tervezésével,
szervezésével, végrehajtásával, ellenõrzésével, értékelésével
és felsõszintû irányításával kapcsolatos tevékenységeket.

b) Elõkészíti a kiképzés-technikai feltételrendszer biz-
tosításával kapcsolatos felsõszintû döntéseket, valamint
részt vesz a fejlesztési követelmények kidolgozásában és
szakterülete vonatkozásában felügyeli azt.

c) Kidolgozza a kiképzés szimulációs támogatásának
rendjét.

d) A HVK Logisztikai Csoportfõnökséggel együttmû-
ködve végzi a központi és a helyõrségi kiképzési bázisok,
létesítmények, lõ- és gyakorlóterek kiképzés-technikai
eszközök felügyeletével kapcsolatos tevékenységeket, va-
lamint kidolgozza az igénybevételükre, üzemeltetésükre
és fenntartásukra vonatkozó felsõszintû követelményeket.

e) Kidolgozza a kiképzést támogató alrendszer MH egé-
szére vonatkozó követelményeit, meghatározza a lõtéri
szolgáltatások körét, végzi a kiképzési bázisokkal és lõt-
erekkel, gyakorlóterekkel, sportlétesítményekkel és a ki-
képzés-technikai eszközökkel kapcsolatos igények érvé-
nyesítésével összefüggõ feladatokat.

f) Kidolgozza a gép- és harcjármû vezetõk kiképzésével
kapcsolatos követelményeket, végzi a végrehajtás fel-
ügyeletével összefüggõ feladatokat.

g) Végzi az MH légierõ felkészítéséhez, kiképzéséhez
kapcsolódó, valamint a légierõ osztályba sorolással kap-
csolatos feladatokat. Tervezi a JAS 39 Gripen típusú har-
cászati repülõgép vezetõk és kiszolgáló állomány pótlóla-
gos kiképzéséhez kapcsolódó erõforrásokat és költségve-
tési elõirányzatokat.

h) Ellátja a rögtönzött robbanóeszközök elleni tevé-
kenység és a különleges mûveleti kiképzés hazai feltételei-
nek további bõvítésével, nemzetközi jellegének erõsítésé-
vel, végrehajtásával, feladatainak felsõ szintû irányításá-
val kapcsolatos feladatokat.

i) Tervezi az MH kiképzési feladatai erõforrás- és költ-
ségszükségletét a TVTR-ben foglaltak szerint. Koordinál-
ja és összeállítja a kiképzés összesített erõforrástervét,
adatokat biztosít a TVTR-be történõ beépítés céljából.

j) Végzi a katonai testnevelés, a sportbajnokságok és a
túlélési versenyek felügyeletével összefüggõ feladatokat,
valamint kidolgozza a fizikai felkészítés követelményeit
és – az MH egészségügyi szervezetével együttmûködve –
a katonákkal szemben támasztott fizikai követelmény-
rendszert.

k) Végzi a Harcászati Értékelõ és Minõsítõ Programok
felsõszintû irányításával összefüggõ feladatokat.
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3. függelék a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

A HM szervek és azok létszámkereteinek megoszlása

Irányító Szervezeti egység
Létszám

(fõ)

7. Miniszter 1
7.0.0.1. Kabinetfõnök 29

7.0.0.1. HM Miniszteri Kabinet

7.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság

7.0.0.1.2. Miniszteri Kabinetiroda

7.0.0.1.3. Sajtó Osztály

7.0.0.1.4.Tartalomszolgáltató Osztály

7.1. Közigazgatási államtitkár 89

7.1.0.1. HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság

7.1.0.1.1. Közszolgálati Iroda

7.1.0.2. HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály

7.1.0.2.1. Mobil Vizsgálati és Belsõ Ellenõrzést Felügyelõ Osztály

7.1.0.2.2. Költségvetési Gazdálkodást Ellenõrzõ Osztály

7.1.0.2.3. Minõségbiztosítási és Koordinációs Osztály

7.1.0.3. HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály

7.1.0.3.1. Koordinációs és Kidolgozó Osztály

7.1.0.3.2. Szervezési és Létszámgazdálkodási Osztály

7.1.0.4. HM Humánpolitikai Fõosztály

7.1.0.4.1. Humánstratégiai és Személyzetfejlesztési Osztály

7.1.0.4.2. Személyi Juttatások és Munkakör-gazdálkodási Osztály

7.1.0.5. HM Kontrolling Fõosztály

7.1.0.5.1. Költségelemzõ és Programértékelõ Osztály

7.1.0.5.2. Költségvetés- és Gazdálkodás Monitoring Osztály

7.2. Parlamenti államtitkár

7.2.0.1. HM Parlamenti Államtitkári Titkárság

7.2.0.1.1. Parlamenti Iroda

7.2.0.2. HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fõosztály

7.2.0.2.1. Társadalmi Kapcsolatok Osztály

7.2.0.2.2. Katonai Hagyományõrzõ és Háborús Kegyeleti Osztály

7.1.1. Jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár 55

7.1.1.1. HM Jogi Fõosztály

7.1.1.1.1. Kodifikációs Osztály

7.1.1.1.2. Koordinációs Osztály

7.1.1.1.3. Nemzetközi Jogi Osztály

7.1.1.2. HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály

7.1.1.2.1. Igazgatási Osztály

7.1.1.2.2. Jogi Képviseleti Osztály

7.1.1.2.3. Peren Kívüli Ügyek Osztálya
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Irányító Szervezeti egység
Létszám

(fõ)

7.1.2. Védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár 52

7.1.2.1. HM Védelempolitikai Fõosztály

7.1.2.1.1. Védelempolitikai Osztály

7.1.2.1.2. Mûvelet-stratégiai Osztály

7.1.2.2. HM Védelmi Tervezési Fõosztály

7.1.2.2.1. Védelmi Tervezési Osztály

7.1.2.2.2. Stratégiai Elemzõ és Értékelõ Osztály

7.1.2.3. HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály

7.1.2.3.1. 1. Területi és Attasé-összekötõ Osztály

7.1.2.3.2. 2. Területi Osztály

7.1.3. Védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár 43

7.1.3.1. HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály

7.1.3.1.1. Erõforrás és Védelmi Költségvetés Tervezési Osztály

7.1.3.1.2. Gazdálkodás Felügyeleti és Szabályozási Osztály

7.1.3.2. HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály

7.1.3.2.1. Hadfelszerelés-fejlesztési Osztály

7.1.3.2.2. Vagyonfelügyeleti Osztály

7.3. Honvéd Vezérkar fõnöke 209

7.3.0.1. HVK Vezérkari Iroda

7.3.0.2. HVK Személyzeti Csoportfõnökség

7.3.0.2.1. Központi Elõmeneteli és Humánerõforrás Fejlesztési Osztály

7.3.0.2.2. Humánerõforrás Gazdálkodási Osztály

7.3.0.2.3. Toborzó és Humánszolgálati Osztály

7.3.0.3. HVK Felderítõ Csoportfõnökség

7.3.0.3.1. Felderítõ Osztály

7.3.0.3.2. Technikai Felderítõ Osztály

7.3.0.4. HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség

7.3.0.4.1. Hadmûveleti Osztály

7.3.0.4.2. Fegyvernemi Osztály

7.3.0.5. HVK Logisztikai Csoportfõnökség

7.3.0.5.1. Logisztikai Támogató Osztály

7.3.0.5.2. Logisztikai Forrás Felügyeleti Osztály

7.3.0.5.3. Logisztikai Ellátó Osztály

7.3.0.6. HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség

7.3.0.6.1. Haderõtervezési Osztály

7.3.0.6.2. Haderõszervezési Osztály

7.3.0.6.3. Haderõfejlesztési és Transzformációs Osztály
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Irányító Szervezeti egység
Létszám

(fõ)

7.3.0.7. HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség

7.3.0.7.1. Híradó Osztály

7.3.0.7.2. Informatikai Osztály

7.3.0.7.3. Elektronikus Információvédelmi Osztály

7.3.0.7.4. Dokumentumvédelmi Osztály

7.3.0.8. HVK Kiképzési Csoportfõnökség

7.3.0.8.1. Kiképzés Tervezõ és Szervezõ Osztály

7.3.0.8.2. Gyakorlattervezõ és Kiképzés Támogató Osztály

7.3.0.8.3. Kiképzés Ellenõrzõ és Értékelési Osztály

4. függelék a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

A HM szervezetek, a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezet,
a fenntartói irányítása alá tartozó közoktatási intézmény

és a HM tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok

A) HM szervezetek

Fsz. Szervezet megnevezése Miniszter hatásköre
A miniszter által átruházott
hatáskörben eljáró vezetõ

A miniszteri hatáskör
gyakorlásával összefüggésben

közremûködõ HM szerv

1. HM Hatósági Hivatal irányító közigazgatási államtitkár Közigazgatási
Államtitkári Titkárság

2. HM Védelmi Hivatal irányító közigazgatási államtitkár Miniszteri Kabinet,
Tervezési és

Koordinációs Fõosztály

3. HM Védelemgazdasági
Hivatal

alapító védelemgazdaságért
felelõs helyettes

államtitkár

Gazdasági Tervezési és
Szabályozási Fõosztály,

Hadfelszerelési és
Vagyonfelügyeleti

Fõosztály,
Kontrolling Fõosztály

4. HM Tábori Lelkészi
Szolgálat

költségvetési irányítási
jogkör

parlamenti államtitkár
(felügyeleti jogkör)

Parlamenti Államtitkári
Titkárság

5. HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum

alapító parlamenti államtitkár Parlamenti Államtitkári
Titkárság

6. Magyarország Állandó
NATO Képviselet,

Védelempolitikai Részleg

alapító védelempolitikáért és
védelmi tervezésért

felelõs helyettes
államtitkár

Védelempolitikai
Fõosztály,

Gazdasági Tervezési és
Szabályozási Fõosztály

7. Magyarország Állandó
EBESZ Képviselet,
Katonai Képviselet

alapító védelempolitikáért és
védelmi tervezésért

felelõs helyettes
államtitkár

Védelempolitikai
Fõosztály

B) A miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezet
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Fsz. Szervezet megnevezése Miniszter hatásköre
A miniszter által átruházott
hatáskörben eljáró vezetõ

A miniszteri hatáskör
gyakorlásával összefüggésben

közremûködõ HM szerv

1. Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat

közvetlen
irányító

– –

C) A miniszter fenntartói irányítása alá tartozó közoktatási intézmény

Fsz. Szervezet megnevezése Miniszter hatásköre
A miniszter által átruházott
hatáskörben eljáró vezetõ

A miniszter által átruházott
hatáskör gyakorlásával

összefüggésben közremûködõ
HM szerv

1. Gábor Dénes Elektronikai
Mûszaki Szakközépiskola

és Kollégium

alapító parlamenti államtitkár
(felügyeleti jogkör)

Társadalmi Kapcsolatok
és Háborús Kegyeleti

Fõosztály

D) A HM tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok:

1. HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság „v.a.”
2. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság
3. HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
4. HM Arzenál Elektromechanikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
5. HM CURRUS Gödöllõi Harcjármûtechnikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
6. HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

5. függelék a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

A minisztériumban alkalmazott miniszteri fõtanácsadói és a miniszteri tanácsadói munkakörök

HM szerv, szervezeti egység megnevezése
A munkakör HM Munkaköri Jegyzék

szerinti megnevezése
Megállapítható megbízás

Miniszteri Kabinet Miniszteri Kabinetiroda politikai fõtanácsadó miniszteri fõtanácsadó

politikai fõtanácsadó miniszteri fõtanácsadó

politikai tanácsadó miniszteri tanácsadó

politikai tanácsadó miniszteri tanácsadó

fõtanácsadó miniszteri fõtanácsadó

tanácsadó miniszteri tanácsadó
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6. függelék a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre

1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény vonatkozó elõírásaira figye-
lemmel vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek:

a) évente
aa) a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár,
ab) aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult közbeszerzési eljárás

során,
ac) aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre, illetve ellenõrzésre jogosult az állam, költségveté-

si intézmény, valamint többségi állami tulajdonban lévõ gazdasági társaság, továbbá az Országgyûlés, a Kormány, vala-
mint önkormányzat által alapított közalapítvány által lefolytatott közbeszerzési eljárásban,

b) kétévente
ba) aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult feladatai ellátása során

költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített álla-
mi pénzalapok, fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében,

bb) aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre, illetve ellenõrzésre jogosult állami támogatások
felhasználásának vizsgálata vagy felhasználással való elszámoltatás során,

bc) aki feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gaz-
dálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésû elõirányzatok, illetve az Országgyûlés, a Kormány,
valamint önkormányzat által alapított közalapítvány számára nyújtott támogatási pénzeszköz juttatásánál és az

bd) egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során,
c) ötévente
ca) aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult közigazgatási hatósági

ügyben,
cb) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó tábornoki vagy ezredesi rendfokozattal

rendszeresített beosztást tölt be,
cc) politikai tanácsadó és fõtanácsadó, miniszteri tanácsadó vagy fõtanácsadó, valamint vezetõi megbízással rendel-

kezõ kormánytisztviselõ,
cd) aki jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenõrzésre köteles fontos és bizalmas kormánytisztviselõi munkakört

tölt be, a jogszabályban meghatározott esetben.
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A honvédelmi miniszter
60/2013. (IX. 30.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség Kibervédelmi Szakmai

Koncepciójának kiadásáról

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. § (5) bekezdése alapján az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

(1) Az MH Kibervédelmi Szakmai Koncepcióját (a to-
vábbiakban: Koncepció) az 1. mellékletben foglaltak sze-
rint határozom meg.

(2) A Koncepció feladata az MH szervezetek kiberbiz-
tonságához szükséges elvi irányok, általános követelmé-
nyek meghatározása.

(3) Az erõforrás-tervezési feladatokat a Tárca Védelmi
Tervezõ Rendszerében megfogalmazott eljárásrend sze-
rint kell végezni, alap tervezési dokumentumként az MH
Informatikai Stratégiájára figyelemmel.

(4) A Koncepciót a gyakorlati tapasztalatok bedolgozá-
sa, a jogszabályok változásainak követése, a katonai mû-
veletekre vonatkozó követelmények változásainak figye-
lembe vétele érdekében évente felül kell vizsgálni.

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet
a 60/2013. (IX. 30.) HM utasításhoz

A Magyar Honvédség Kibervédelmi szakmai
koncepciója

1. Célmeghatározás

1) A technológiai fejlõdés és az információs igények
globalizálódása, az egyre nagyobb intenzitású és egyre ve-
szélyesebb – többek között a kritikus infrastruktúrákat is
érintõ – fenyegetések megkövetelik a honvédelmi felada-
tokhoz kapcsolódó kibervédelmi helyzet áttekintését és
a szükséges feladatok meghatározását és végrehajtását.

2) A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Kiber-
védelmi Szakmai Koncepció (a továbbiakban: Koncepció)
célja a honvédelem érdekében végzett mûveletek vezetési
és irányítási képesség biztonságához szükséges cselekvési
programot meghatározó stratégia és a megvalósítást támo-
gató programok elõkészítése.

3) A technikai és társadalmi fejlõdés, a gyorsuló innová-
ció miatt kiemelt fontosságú a Koncepció elfogadása és fo-
lyamatos továbbfejlesztése, szükség szerinti kiterjesztése
az aktuális jogi, technikai és katonai szempontok figye-
lembevételével. Emiatt a Koncepció évente felülvizsgált
és pontosított dokumentum.

2. Fogalmak (A koncepció alkalmazásában)

1) Honvédelmi ágazati kritikus információs infrastruk-
túra (KII): a honvédelmi feladatokhoz, a közigazgatási
szolgáltatások ellátásához, a veszélyes anyagok szállításá-
hoz szükséges létfontosságú vezetési és irányítási felada-
tokat biztosító elektronikus adatkezelõ képességek, vala-
mint a képességeket biztosító honvédelmi létesítmények,
eszközök, hálózatok.

2) Honvédelmi ágazati kritikus információs infrastruk-
túra védelem (KIIV): a honvédelmi ágazati kritikus infor-
mációs infrastruktúrák (KII) folyamatos mûködésének
fenntartására irányuló tervezõi, üzemeltetõi, alkalmazói
tevékenység, melynek célja a honvédelmi szervezetek és
együttmûködõk információs tevékenységének meghatáro-
zott minimum szinten történõ folyamatos biztosítása, illet-
ve kiesés esetén a helyreállítási tevékenység végrehajtása
és támogatása.

3) Kiberbiztonság: az az állapot, melyben a kibertérre
vonatkozóan az eszközök, politikák, irányelvek, kockázat-
menedzsment megközelítések, mûveletek, tréningek, be-
vált gyakorlatok, biztonsági megbízhatóságot szavatoló
eljárások és technológiák érvényesülnek.

4) Kiberfenyegetettség: kibertérbõl eredõ technológiai,
politikai, személyes, vagy egyéb indíttatású ellenséges te-
vékenységek, szándékok elõre nem meghatározható, fo-
lyamatosan változó összessége.

5) Kiberkörnyezet: felhasználók, valamint a kibertérben
lévõ hálózatok, eszközök és minden szoftver, folyamat, tá-
rolt vagy továbbított adat, alkalmazás, szolgáltatás, továb-
bá a hálózatokhoz közvetlenül vagy közvetetten csatlako-
zó hálózat.

6) Kibermûvelet: a kibertérben végzett elektronikus
adatkezelés és az adatkezelõ képességek mûködésével
kapcsolatos tevékenységek, illetve tágan értelmezve
az ezek védelmére és befolyásolására vagy támadására irá-
nyuló tevékenységek, folyamatok.

7) Kibertámadás: a kibertéren keresztül történõ táma-
dás, melynek célja egy információs környezet vagy infra-
struktúra üzemelésének megszakítása, kikapcsolása, meg-
semmisítése, felügyeleti jogának megszerzése, a kezelt
adat integritásának megsemmisítése, vagy a felügyelet
alatt álló adat megszerzése.

8) Kibertér: az elektromágneses spektrum használatával
meghatározható, dinamikusan változó tartomány, mely
az összekapcsolt hálózatok, eszközök és kiegészítõ fizikai
infrastruktúrák közötti adatok kezelésére szolgál.

9) Kibervédelem: a kiberbiztonság megteremtését célzó
védelmi rendszabályok alkalmazása a kijelölt kritikus in-
formációs infrastruktúra elemekre irányuló, szolgáltatás
megszakítást, megszüntetést vagy korlátozást, esetleg ille-
téktelen adatkezelést okozó szándékos, hálózaton keresz-
tül érkezõ vagy egyéb formában megjelenõ hatások ellen.
A védelem fontosabb feladatai a megelõzés, detektálás,
elemzés, értékelés, reagálás,
helyreállítás és a szolgáltatásjavítás.

3. Általános követelmények

3.1. EU és NATO követelmények
1) A kor kihívásainak megfelelõen az Európai Unió

(a továbbiakban: EU) különös figyelmet fordít a kritikus
információs infrastruktúrák védelmére, megindult az euró-
pai kritikus infrastruktúrák azonosítása és kijelölése, ezzel
2011-ben megkezdõdött a globális kiberbiztonság felé tör-
ténõ közelítés. Az EU Kiberbiztonsági Stratégiája [JOIN
(2013) 1 final] a nyílt, megbízható és biztonságos kibertér
szellemét képviseli. A virtuális teret meg kell védeni a biz-
tonsági eseményektõl, a rosszindulatú tevékenységektõl és
a visszaélésektõl; a kormányok fontos szerepet játszanak
a szabad és biztonságos kibertér biztosításában, ami egyér-
telmû irányt jelent a nemzeti katonai képességek megfo-
galmazása, kialakítása és biztosítása érdekében.

2) A NATO 2010-ben elfogadott Stratégiai Koncepció-
ja kiemelt fontosságúnak minõsíti a kibertérbõl eredõ tá-
madások elleni védelmi képességek kialakítását. Az ennek
megfelelõen 2011-ben átdolgozott NATO Kibervédelmi
Politika szerint a kiberfenyegetések közös védelmi fellé-
pést igényelhetnek. A NATO mûveletek szempontjából
kritikus fontosságú nemzeti tulajdonú információs infra-
struktúra védelme érdekében a NATO kibervédelmi mini-
mum követelményeket és irányelveket dolgoz ki.
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3.2. Nemzeti követelmények
1) A Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról

szóló 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozattal kiadott Nem-
zeti Biztonsági Stratégia megállapítja, hogy az állam és
a társadalom mûködése mind meghatározóbb módon az in-
fokommunikációs technológiára épül. Fokozott veszélyt
jelent, hogy a tudományos és technológiai fejlõdés szinte
mindenki számára elérhetõvé vált eredményeit egyes álla-
mok, vagy nem-állami – akár terrorista – csoportok arra
használhatják, hogy megzavarják az információs és kom-
munikációs rendszerek, kormányzati (gerinc)hálózatok
rendeltetésszerû mûködését. Emiatt a kibertérben növekvõ
mértékben jelentkezõ nemzetbiztonsági, honvédelmi,
bûnüldözési és katasztrófavédelmi vonatkozású kockáza-
tok és fenyegetések kezelésére, a megfelelõ szintû kiber-
biztonság garantálására, a kibervédelem feladatainak ellá-
tására és a nemzeti kritikus infrastruktúra mûködésének
biztosítására Magyarországnak is készen kell állnia.
A nemzeti szintû védelem az MH számára is iránymutató-
an kettõs feladatot jelent:

a) a tényleges vagy potenciális fenyegetések és kocká-
zatok rendszeres felmérése és priorizálása, a kormányzati
koordináció erõsítése, a társadalmi tudatosság fokozása,
valamint a nemzetközi együttmûködési lehetõségek kiak-
názása;

b) a nemzeti kritikus információs infrastruktúra védel-
mének erõsítése mellett a szövetségesekkel és EU-partne-
rekkel együtt az információs rendszerek biztonságának
erõsítése, a megfelelõ szintû kibervédelem kialakításában
való részvétel.

2) A Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiá-
járól szóló 1139/2013. (III. 21.) Korm. határozattal kiadott
Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia (a továbbiakban: Nem-
zeti Kiberbiztonsági Stratégia) egyik célja a globális kiber-
tér részét képezõ nemzeti kibertérben a nemzeti érdekek
védelme. A globális kibertérben a védelmet az azonos ér-
tékrendet valló szövetségesekkel, a lehetõ legszélesebb
körû kormányzati és nem kormányzati szereplõk közötti
együttmûködésben kell megvalósítani. A Nemzeti Kiber-
biztonsági Stratégiában az MH-ra is értelmezhetõ, megva-
lósítandó célként szerepel a hatékony megelõzési, észlelé-
si, reagálási, válaszadási és helyreállítási képességek ki-
alakítása a kiberfenyegetések és véletlen információszi-
várgás ellen. Cél továbbá a nemzeti adatvagyon szükséges
mértékû védelmének kialakítása és fenntartása, a létfon-
tosságú rendszerek üzembiztonságához szükséges külön-
leges jogrendben is alkalmazható helyreállítási képessé-
gek rendelkezésre állása. A termékek, szolgáltatások szín-
vonalát a nemzetközi bevált gyakorlat szintjére kell emel-
ni, beleértve a biztonsági tanúsítási szabványoknak való
megfelelés követelményét. Az oktatás és képzés, a kutatás
és fejlesztés színvonalának meg kell felelnie a nemzetközi
bevált gyakorlatnak. A Nemzeti Kiberbiztonsági Straté-
giában megtörtént az MH-t is érintõ területek azonosítása,
mint kormányzati koordináció, együttmûködés, szakosí-

tott intézmények, szabályozás, nemzetközi együttmûködé-
sek, tudatosság és oktatás és kutatás fejlesztés.

3) A Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájának el-
fogadásáról szóló 1656/2012. (XII. 20.) Korm. határozat-
tal kiadott Nemzeti Katonai Stratégia (a továbbiakban:
Nemzeti Katonai Stratégia) új kihívásként és potenciális
veszélyforrásként azonosítja a globális közjavak területén
a kibertér hozzáférhetõségét és használatát, negatív hatás-
ként értékeli az egyes állami és nem állami szereplõk által
alkalmazott modern infokommunikációs eszközök általi
biztonsági kockázatot. A Nemzeti Katonai Stratégia meg-
állapítja, hogy az aszimmetrikus kihívások miatt bõvült
a háború és a támadás fogalmainak jelentése. „A károko-
zás mértékétõl függõen egy nem fegyveres támadás – meg-
ítélését tekintve – akár egy fegyveres támadással is egyen-
értékû lehet. Ilyen fenyegetést jelent elsõsorban a kiber
hadviselés, amely anyagi kár okozásában és a közrend
megzavarásában potenciálját tekintve egyre kevésbé ma-
rad el a hagyományos fegyverektõl.” A Nemzeti Katonai
Stratégia fogalmi kérdések tisztázását és kibervédelmi ké-
pesség megteremtését is meghatározza, a következõk sze-
rint: „erõsíteni kell a Magyar Honvédség kibervédelmét,
amihez koncepcionálisan megalapozott rendszabályok ki-
dolgozása, modern eszközök beszerzése, valamint az állo-
mány megfelelõ felkészítése és kiképzése szükséges”.

4) A Magyar Honvédség Kibermûveleti Koncepciójá-
nak szemlélete szerint a kibertér azonos jelentõségre tett
szert, mint a hagyományos földrajzilag meghatározott
hadszínterek (szárazföld, légtér, tengerek, világûr). A ki-
ber-hadszíntéren különbözõ típusú – például hírszerzõ,
felderítõ, aktív vagy támadó jellegû – mûveletek folyhat-
nak. Emiatt a magas szintû kiberbiztonság szavatolására,
a katonai kritikus információs infrastruktúrák védelmére,
rendeltetésszerû használatuk biztosítására a szakmai fel-
ügyeleti szerveknek, az üzemeltetõ és a biztonságért fele-
lõs állománynak, valamint a felhasználóknak egyaránt ké-
szen kell állnia.

4. Az információs fenyegetések és jellemzõik

4.1. Információs fenyegetések
1) A napi életben tapasztalható események jelzik a ki-

berbiztonsági szempontok felértékelõdését. Az információs
fenyegetések súlyosságát, összetettségét mutatják az észt
és a grúz informatikai rendszereket ért támadások. Az iráni
nukleáris létesítményeket ért célzott vírustámadás már
számítógépes (kiber) háborúként is értelmezhetõ.

2) A fenyegetett célok változnak, egyre szélesebb körû
szolgáltatások veszélyeztethetõk. A támadó célja info-
kommunikációs eszközök alkalmazásával a vezetési és
irányítási rendszerek feletti irányítás megszerzése, a táma-
dott fél erõinek lekötése, reagáló képességének felmérése,
a nemzeti kritikus infrastruktúrák, a nemzeti adatvagyon
veszélyeztetése vagy a katonai mûveletek, katonai erõ ha-
tékony alkalmazásának blokkolása, befolyásolása. A tech-
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nikai vagy katonai jellegû kérdések mellett a hatalmi
szempontok – mint befolyásolás, megszerzés vagy megtar-
tás – érvényesülése egyre erõteljesebben jelentkezik. A tá-
madás forrása lehet hacker tevékenység, szervezett bûnö-
zés, ideológiai vagy politikai szélsõség, kormányzati tá-
mogatással rendelkezõ agresszió.

3) A rendszerhibák, sebezhetõségek, valamint egyéb in-
cidensek, és a függõségek kölcsönhatásaiból és együttha-
tásaiból a kritikus információs infrastruktúráknál kialakul-
hatnak nehezen felderíthetõ és elhárítható káresemények.

4) A sebezhetõség kihasználása az engedély nélküli
hozzáférés, a hagyományos kémkedés típusú fenyegeté-
sek, és a gazdasági, politikai elõnyszerzést célzó kémke-
dés mellett, a szolgáltatás túlterhelés és a szolgáltatás elér-
hetetlenné tétele is jelentõs mértékben jelen van. A táma-
dások megvalósítása is megváltozott. Sokszor a sérülé-
kenység kihasználása és a támadás végrehajtása között el-
telt hosszú idõ a támadó rejtve maradását eredményezheti,
illetve a sérülékenység felfedezése és kihasználása közötti
idõ nem ad lehetõséget a sérülékenységek kiküszöbölésé-
re. A kereskedelmi forgalomból nem ellenõrzött gyártótól
beszerzett eszközök, megoldások jelentõs kockázatokat
jelenthetnek a honvédelmi célú kritikus információs infra-
struktúrákra.

5) Az információs fenyegetések történhetnek:
a) külsõ hálózati csatlakozáson keresztül, vagy hálóza-

ton belülrõl. Mindkét esetben figyelembe kell venni a ve-
zeték nélküli adatátviteli eseteket;

b) adathordozón, vagy humán tényezõkön keresztül,
melyeknél a komoly támadások elõkészítéséhez, a nagy
károkozás eléréséhez már az adott hálózat ismerete is
szükséges.

6) Az információs fenyegetések negatív hatásait felerõ-
síti a felgyorsult tempójú technikai fejlõdés, a támadás cél-
jára is alkalmazható, elérhetõ áron beszerezhetõ modern
technika, az egyre könnyebben megszerezhetõ szakisme-
ret és automatizált szoftver eszközök, valamint a rövid fej-
lesztési ciklusidõkbõl és a teljes rendszerre vonatkozó
tesztelési mûveletek elhagyásából eredõ hiányosságok.
Ennek következtében az ismeretek naprakészen tartása
egyre nagyobb kihívást jelent, miközben a védelemre for-
dítható kiadások jelentõsen csökkennek.

4.2. Kibertámadás esetén bekövetkezõ, lehetséges ne-
gatív hatások

1) A széles skálán jellemezhetõ kibertámadások –
a honvédelmi célú kritikus információs infrastruktúrák,
ezen belül a katonai kritikus információs infrastruktúrák
esetében – az adatkezelõ szolgáltatások részleges, vagy
teljes kiesését, adatvagyon vesztését, illetõleg adatva-
gyon-integritás sérülését okozhatják. Ebbõl következõen
a kibertámadás a vezetési és irányítási képesség elveszté-
sét, a közigazgatási feladatok ellátásának akadályozását
vagy teljes ellehetetlenítését eredményezheti.

2) A fenyegetésekbõl adódó kockázatok eredménye-
képpen az MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Há-

lózat rendelkezésre állásának és szolgáltatásainak csökke-
nése vagy megszûnése, transzport hálózati végpontok le-
szakadása következhet be.

4.3. Következtetések
1) Az internet alapú fenyegetések az alkalmazott archi-

tektúra miatt az MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírköz-
lõ Hálózatnál és célrendszereinél nem közvetlenül, hanem
áttételesen jelentkeznek, míg az egyéb rendszereknél köz-
vetlen hatásokkal is számolni kell. A kiberfenyegetések
összetettsége miatt a hálózati fenyegetések mellett az adat-
szivárgás és a hálózati „belsõ” oldal egyéb sebezhetõségeit
is vizsgálni kell, mint:

a) szolgáltatások, rendszererõforrások illetéktelen
igénybevétele, illetéktelen hozzáférés;

b) eszközrongálás, eszközlopás, nem engedélyezett esz-
közök használata;

c) adatok illetéktelen módosítása, törlése, illetéktelen
hozzáférés;

d) nem szándékolt információs károkozás.
2) Az állandó telepítésû rendszerek mellett vizsgálni

kell a tábori katonai elektronikus adatkezelõ rendszerek
védelmét is a tábori rendszerek eltérõ sebezhetõségi pont-
jai, valamint a hatások központi szolgáltatásokra történõ
átterjedésének veszélye miatt.

3) Az elõzõ fejezetben átfogóan összegzett negatív ha-
tások kiküszöbölése vagy ellensúlyozása érdekében törté-
nõ hatékony és több negatív hatás együttes fellépése ese-
tén is megbízható kibervédelmi reagáló képesség kialakí-
tását az egymásra épülés logikája szerint lépcsõzetesen,
a rendelkezésre álló erõforrások figyelembevételével kell
megvalósítani.

5. A honvédelmi célú kibervédelmet igénylõ
szolgáltatások

1) A honvédelmi feladatok ellátásához a következõ kri-
tikus információs infrastruktúra elemeket kell megkülön-
böztetni:

a) EU vagy NATO tulajdonú EU vagy NATO adatot ke-
zelõ rendszer;

b) nemzeti tulajdonú EU vagy NATO adatot kezelõ
rendszer;

c) kormányzati rendszer;
d) honvédelmi ágazati állandó (stacioner) rendszer (MH

Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózat és hozzá
csatlakozó vagy önállóan üzemelõ helyi hálózat) vagy
honvédelmi ágazati tábori rendszer;

e) honvédelmi szervezettel együttmûködõ szervezet
rendszere;

f) nyilvános hálózat.
2) A szükséges védelmi szint meghatározásakor, illetve

a védelmi rendszabályok kialakításáért, fenntartásáért és
fejlesztéséért való felelõsség azonosításakor figyelembe
kell venni az alábbi függõségeket:
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a) a honvédelmi feladatok ellátása a katonai kritikus in-
formációs infrastruktúra szolgáltatások mellett igényelheti
más szervezetek által üzemeltetett elektronikus adatkezelõ
képességek igénybevételét is;

b) más szervezetek mûködéséhez szükség lehet honvé-
delmi szervezetek szolgáltatásaira;

c) a nem katonai kritikus információs infrastruktúra vé-
delme tekintetében meg kell határozni a Magyar Honvéd-
ség és más kormányzati szervek (egymástól független) fel-
adat- és hatásköreit, illetve ezek kapcsolódási pontjait.

6. Általános irányelvek

1) Az MH Kibervédelmi Képesség kialakítása során
az e fejezetben meghatározott általános irányelvek szerint
kell eljárni.

2) A képességkialakítás tervezési és szervezési feladatai
során az irányelvek alapján pontos követelményeket, majd
azok alapján kivitelezési, részletes üzemeltetési és bizton-
sági eljárásokat kell kialakítani.

6.1. A jogi és szabályozási környezet kialakítása
1) Azonosítani kell a kibervédelmi követelményeket,

ezen belül:
a) a kormányzati szintû és nemzetközi felelõs szerveze-

teket és a biztonsági követelményeket;
b) a kibervédelemben érintett nemzeti és nemzetközi

együttmûködõ szervezeteket, hatásköreiket és feladataikat.
2) Részletesen szabályozni kell a honvédelmi ágazati

kritikus információs infrastruktúrák egységes üzemeltetési
és biztonsági eljárásai érdekében az üzemeltetõ és felügye-
lõ, valamint a rendelkezésre álló forráskeretek elosztásáért
felelõs szervezetek hatásköreit, feladatait, továbbá ezek
külsõ-belsõ együttmûködését.

3) A kiberbiztonsági követelményeket és feladatokat
a honvédelmi ágazati specifikációk figyelembevételével
egységesen – a meglevõ jogszabályi környezet felülvizs-
gálatával, szükség esetén az összehangoláshoz szükséges
jogszabály-módosítások kezdeményezésével – kell kidol-
gozni.

4) A kibervédelmi követelmények és feladatok kidolgo-
zása során ki kell alakítani a különleges jogrend alkalma-
zásával kapcsolatos azon alapvetõ irányelveket, amelyek
segítik a Magyarország Alaptörvényében meghatározott
rendkívüli állapot, megelõzõ védelmi helyzet és váratlan
támadás esetén szükséges rendelkezések mielõbbi beveze-
tését.

6.2. Az elektronikus adatkezelõ hálózatok biztonsági
szintjének emelése

6.2.1. A hálózatok biztonságának növelése
1) Egységes védelmi rendszabályokat kell kialakítani:
a) szabvány és bevált gyakorlat alapú módszereket kell

alkalmazni a védelmi rendszabályok kialakítása, alkalma-
zása, felülvizsgálata és továbbfejlesztése során;

b) specializált módszertant kell kialakítani a védelmi
rendszabályok ellenõrzéséhez.

2) A honvédelmi kritikus információs infrastruktúra vé-
delem érdekében el kell végezni a következõ feladatokat:

a) egységes fogalmi környezetet kell létrehozni;
b) meg kell határozni a kritikus függõségeket;
c) meghatározott rend szerint vizsgálni kell a sebezhetõ-

séget;
d) elemezni és menedzselni kell a fenyegetésekkel és se-

bezhetõségekkel kapcsolatos kockázatokat;
e) kiegészítõ védelmi rendszabályokat kell meghatároz-

ni és alkalmazni a magas kockázatú szolgáltatások bizton-
sága érdekében.

6.2.2. Tanúsított termékek alkalmazása
1) A honvédelmi kritikus információs infrastruktúra

biztonsága érdekében a jogszabályi követelményeknek,
a hatósági ajánlásoknak, a nemzeti és nemzetközi szabvá-
nyoknak megfelelõ tanúsított termékeket kell alkalmazni.

2) A kiemelt fontosságú, vagy magas minõsítésû nem-
zeti elektronikus rendszerek esetében garantált biztonsá-
gú, nemzeti termékek alkalmazását kell elõtérbe helyezni.

6.2.3. A biztonságtudatosság növelése
1) Az elektronikus adatkezelés biztonsága érdekében

a biztonságtudatosságot célcsoportonként specializáltan
kell erõsíteni:

a) a felhasználóknál;
b) az üzemeltetõknél (beleértve a tervezést és az üze-

meltetés irányítást);
c) a biztonsági állománynál;
d) a kibervédelem kialakításában és fejlesztésében érin-

tett vezetõi és döntéshozó állománynál.
2) A biztonságtudatosság szinten tartása érdekében

a rendelkezésre álló kommunikációs lehetõségek kihasz-
nálásával figyelemfelhívó programokat, idõszakos tájé-
koztatásokat kell tartani.

6.2.4. A szolgáltatások életciklus kockázatának mene-
dzselése

1) Fel kell tárni a szolgáltatások életciklusa során
az üzemeltetéssel és fejlesztéssel kapcsolatos biztonsági
réseket.

2) Azonosítani kell a gyorsuló információs szolgáltatás
életciklusából – erkölcsi és technikai avulás –, illetve a be-
szerzési eljárások elhúzódásából eredõ veszélyeket, valamint
ellensúlyozni kell az azokból fakadó negatív hatásokat.

3) Kezelni kell a projektek egymásra hatásából adódó
függõségek negatív hatásait.

6.3. A kibertámadások elleni képességek kialakítása és
fejlesztése

A kibervédelmi képesség kialakítása és fejlesztése érde-
kében:

a) idõszakosan és változáshoz kötötten elemezni és érté-
kelni kell a kiberbiztonsággal kapcsolatos kockázatokat;

b) ki kell alakítani a szervezetek közötti és szervezeten
belüli információmegosztás szabályait (sebezhetõség, ri-
asztások);
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c) ki kell dolgozni és folyamatosan fejleszteni kell
a szervezeten belüli és a szervezetek közötti együttmûkö-
dés rendjét és feladatait;

d) meg kell határozni a kiberbiztonság aktuális állapotá-
nak megítéléséhez szükséges adatok körét, az adatok fel-
használóit és az adatcserére vonatkozó követelményeket;

e) azonosítani kell a biztonsági követelmények szerint
kialakított, rendszer- és szolgáltatásspecifikusan alkal-
mazható védelmi rendszabályokat, figyelembe véve a túl-
zott egységesítésbõl adódó esetleges veszélyeket;

f) ki kell alakítani a védelmi rendszabályokon belül
a detektálásra és jelzésre épülõ mechanizmusok mellett
a valós idejû döntéstámogatást és elõkészítést, a reagálást,
illetve a bizonyítékszolgáltatást és helyreállítást is támo-
gató eljárásokat;

g) ki kell használni az önkéntes szervezetekkel, oktatási
és kutatási intézményekkel kapcsolatos nemzeti és nem-
zetközi együttmûködési lehetõségeket (tanácsadás és kon-
zultáció);

h) ki kell alakítani a kritikus információs infrastruktúra
elemek rendszerbe állítása és üzemben tartása érdekében
elõre meghatározott jóváhagyási eljárásokat;

i) ki kell alakítani és fenn kell tartani az üzemeltetési,
biztonsági felügyeleti feladatokat ellátó, illetve a kibervé-
delmi eljárásokat irányító állomány számára specializált
képzési és továbbképzési rendszert;

j) a védelmi rendszabályok hatékonyságának, valamint
a kibervédelmi reagáló képesség értékelésének érdekében
komplex – váratlan ellenõrzéseket is tartalmazó – ellenõr-
zési módszertant kell kialakítani és fenntartani;

k) ki kell használni a honvédelmi érdekek érvényesítése
és a honvédelmi kritikus információs infrastruktúrák vé-
delmének kiterjesztése érdekében az üzemeltetési és biz-
tonsági adatok elemzésébõl és a bizonyítékszolgáltatásból
adódó lehetõségeket.

6.4. A szaktudás növelése
1) Az általános katonai képzésekbe integrálni kell az in-

formációbiztonsági ismereteket.
2) A vezetõi, üzemeltetõi és biztonsági állomány részé-

re a kibervédelmi ismeretek megszerzése és fejlesztése ér-
dekében specializált tanfolyamokat kell kialakítani.

3) A szükséges képességek kialakítása és fenntartása ér-
dekében a biztonsági és üzemeltetõ állomány számára spe-
cializált, valósághû gyakorlási lehetõségeket kell biztosí-
tani.

4) A biztonsági incidensek, üzemeltetési tapasztalatok,
gyakorlások alapján szerzett tudás hasznosítását a tapasz-
talat feldolgozási rendszeren keresztül kell hasznosítani.

6.5. Kutatás és fejlesztés
1) A kibervédelmi képességek fejlesztése érdekében ki

kell használni a központi kutatási programokban való rész-
vétel, valamint a nemzeti és nemzetközi – kiemelten az EU
által finanszírozott – programokban, projektekben, K+F

folyamatokban és feladatokban, illetve az ezeket megvaló-
sító szervezetekben való részvétel lehetõségét.

2) A napi élet során figyelemmel kell kísérni az adatke-
zelési igényeket, folyamatosan elemezni kell a rendelke-
zésre álló megoldásokat, és elemezni kell alkalmazhatósá-
gukat.

3) A kibervédelmi feladatok tervezését az újonnan fel-
bukkanó technológiák és azok hatásainak vizsgálatával,
a technológiai trendek elõrejelzésével kell támogatni.

6.6. Együttmûködés
1) A kibervédelmi feladatok érdekében a Nemzeti Ki-

berbiztonsági Koordinációs Tanáccsal, az illetékes tárcák-
kal, nemzeti hatóságokkal és kibervédelmi feladatokat el-
látó szervezetekkel szoros, specializált, szinergiát eredmé-
nyezõ együttmûködési kapcsolatokat kell kialakítani.
Az MH katonai képességeinek szakmai területû biztosítá-
sához szükséges kibervédelmi feladatokat a kormányzati
irányelveknek megfelelõen kell tervezni és végrehajtani.

2) NATO és EU direktívákon, irányelveken és külön
megállapodásokon nyugvó együttmûködéseket kell kiala-
kítani a NATO és EU szervezetekkel, valamint tagállama-
ikkal, a V4 csoport tagjaival, illetve a NATO partnerorszá-
gokkal.

3) Az oktatási és tudományos intézményekkel, szerve-
zetekkel szorosan együtt kell mûködni.

4) Figyelemmel kell kísérni a kritikus infrastruktúra vé-
delemben érintett szervezetek, információbiztonsági fóru-
mok és testületek, önkéntes, valamint civil szervezetek
munkáját, illetve ki kell használni az együttmûködésbõl
adódó elõnyöket.

5) A lehetséges együttmûködési kereteket felhasználva
kapcsolatokat kell tartani a kiberbiztonság szempontjából
jelentõs gyártókkal, forgalmazókkal, auditor- és tanácsadó
szervezetekkel.

6) Hatékonyan mûködõ kapcsolatokat kell fenntartani
a honvédelmi érdekbõl összekapcsolt nemzeti és nemzet-
közi hálózatok üzemeltetõ-, illetve menedzsment állomá-
nyával.

7. A Magyar Honvédség kibervédelmi feladatai

1) Az MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Háló-
zat – mint kritikus nemzeti információs infrastruktúra elem
– és szolgáltatásainak biztonsága egy reálisan megvalósít-
ható koncepcióban nem fogalmazható meg a kibervédelmi
képesség összetettsége, illetve az erõforrásokkal való ellá-
tottság miatt, így a NATO által is alkalmazott fokozatos,
folyamatjellegû képességkialakítási módszert kell alkal-
mazni.

2) Az egymásra épülõ képességkialakítási feladatok
a technológiai fejlõdés, valamint a szervezeti feladatok
változása miatt az elért eredmények és a környezeti válto-
zások elemzésén kell, hogy alapuljanak. Az MH Kibervé-
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delmi Képesség kialakítását három fõ lépésben kell végre-
hajtani:

a) Kezdeti Kibervédelmi Képesség;
b) Alap Kibervédelmi Képesség és
c) Teljes Kibervédelmi Képesség kialakítása.
3) Az MH Kibervédelmi Képesség kialakításával kap-

csolatos feladatokat hatásvizsgálatokkal kell alátámasztani.
A hatásvizsgálat eredményeit be kell dolgozni a rendszer-
tervekbe, a végrehajtást szabályozó dokumentumokba.

4) A képesség kialakítása során ki kell alakítani, majd
folyamatosan fejleszteni kell a szabályozási-, szervezeti-,
képzési-, technikai biztosítási-, irányítási-, személyi és inf-
rastrukturális keretrendszert. A kiberbiztonság soha nem
tekinthetõ teljesnek, így a „teljes kibervédelmi képesség”
megfogalmazás adott honvédelmi követelmények, infor-
mációs infrastruktúra és szolgáltatások ismeretében kiala-
kított, azok megfelelõ szintû védelméhez igazított képes-
séget jelent.

5) A fokozatosan kialakuló katonai kibervédelmi képes-
séget olyan irányba kell továbbfejleszteni, hogy alkalmas
legyen a szélesen értelmezett honvédelmi kritikus infor-
mációs infrastruktúra védelmi feladatait ellátni. E tovább-
fejlesztés során az elért eredményekre támaszkodva vizs-
gálni kell a kialakított szervezet, valamint a kibervédelmi
képesség megteremtése során felhalmozódott tapasztala-
tok hasznosításának nemzeti keretek között szélesen értel-
mezhetõ lehetõségeit is.

7.1. A Kezdeti Kibervédelmi Képesség
1) A Kezdeti Kibervédelmi Képesség a tervezett forrás-

keretek figyelembevételével, lehetõség szerint
2013–2014-ben megvalósítható képesség. A fontosság
szerinti célkitûzések:

a) a rendelkezésre álló technikai és szervezeti keretekre
támaszkodva a biztonság szempontjából kiemelt fontossá-
gú területeket célzó megoldások kidolgozása és alkalma-
zása (hálózati architektúra felülvizsgálat, egyszerûsítések,
hálózati kapacitások áttekintése);

b) a folyamatban lévõ beruházáshoz kapcsolódó lehetõ-
ségek kihasználása, mint detektálás, incidenskezelés;

c) az elektronikus hitelesítés szolgáltatás bevezetéséhez
kapcsolódó feladatok felgyorsítása;

d) az elektronikus iratkezelés bevezetéséhez szükséges
fejlesztési, fenntartási, üzemeltetési, képzési és informá-
cióvédelmi feladatok támogatása;

e) MH szintû, szabvány alapú elektronikus információ-
biztonsági követelményrendszer – benne az incidenskeze-
lésre vonatkozó követelmények – meghatározása és kiadása;

f) a centralizált incidenskezelés alapjainak megteremté-
se (típusba sorolható mûveletek, felelõsségek és feladatok,
együttmûködés);

g) a kompromittáló kisugárzás elleni védelemhez szük-
séges zónázási képesség kialakítása, fejlesztése a NATO
rendszabályok és a jogszabályok követelményeinek meg-
felelõen.

2) A Kezdeti Kibervédelmi Képesség nem biztosít háló-
zati szintû komplex megoldást, csak az alapképesség ki-
alakításáig végez biztonsági szint megerõsítési feladato-
kat, úgy mint:

a) az MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Háló-
zat központi szolgáltatásainak és erõforrásainak védelme;

b) a kiemelt fontosságú célrendszerek védelmének meg-
erõsítése.

3) A Kezdeti Kibervédelmi Képesség kialakításával
párhuzamosan el kell végezni:

a) a megvalósított beruházásokra építve a biztonsági
rendszertervek pontosítását és ennek megfelelõen a követ-
kezõ rövidtávú tervben foglalt feladatok meghatározását;

b) a fenyegetések és sebezhetõség területén a fontosabb
trendek azonosítását, kimutatását, valamint a tervezéshez
történõ felhasználását;

c) a technikai üzemeltetési feladatok pontosítását;
d) a képesség kialakításához szükséges humán erõfor-

rásra vonatkozó követelmények meghatározását, a védel-
mi tervezési rendszeren keresztül a szükséges szervezeti
változások megtervezését, beleértve az önkéntes tartalé-
kos rendszer igénybevételének vizsgálatát, továbbá az eb-
bõl adódó lehetõségek kihasználását.

4) A Kezdeti Kibervédelmi Képességhez szükséges mo-
dernizálási feladatok és folyamatok mellett – a meglévõ
erõforrásokra támaszkodva – az ország fegyveres védelmi
tervében ki kell dolgozni a honvédelmi érdekbõl szüksé-
ges mértékû kiberbiztonság eléréséhez szükséges felada-
tokat.

7.2. Az Alap Kibervédelmi Képesség
1) Az Alap Kibervédelmi Képességnek a 2013–2016

közötti idõszakra vonatkozó rövidtávú tervben tervezett
forráskeretek figyelembevételével meghatározott techni-
kai fejlesztések elindulása, az ehhez kapcsolódó eljárások,
szervezeti elemek, valamint szervezeti kapcsolatok kiala-
kítása, oktatási és képzési követelmények együttes teljesü-
lése esetén valósul meg. Általános célkitûzések:

a) a katonai kritikus információs infrastruktúrák elleni
támadás elhárítása;

b) a katonai kritikus információs infrastruktúrák sebez-
hetõségének csökkentése;

c) a katonai kritikus információs infrastruktúrák sérülé-
seinek helyreállításához szükséges idõk csökkentése;

d) a honvédelmi célú feladatvégrehajtás szempontjából
a kritikus információs infrastruktúrák védelmének biztosí-
tása kapcsán az ágazati együttmûködési feladatok végzé-
se, részvétel a nemzeti kritikus infrastruktúra védelmi
programokban és feladatokban, a katonai kritikus informá-
ciós infrastruktúra védelem továbbfejlesztése a honvédel-
mi kritikus információs infrastruktúra védelem irányába.

2) Általános követelmények:
a) az Alap Kibervédelmi Képességet az MH Kormány-

zati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózat központi szolgálta-
tásainak védelmére és a nem központi szolgáltatású, de
a kritikus információs infrastruktúra körébe tartozó, jog-
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szabályban meghatározott feladatvégrehajtáshoz szüksé-
ges képességekre kell értelmezni;

b) az Alap Kibervédelmi Képesség meghatározásakor
figyelembe kell venni a NATO Kibervédelmi Akcióterv
nemzeti infrastruktúrákra vonatkozó követelményeit és ja-
vaslatait, valamint az EU követelményeken alapuló nem-
zeti kritikus infrastruktúra védelmi feladatokat.

3) A kialakításkor az automatizált detektálás–elem-
zés–reagálás–helyreállítás képesség kialakítására kell tö-
rekedni a centralizált incidenskezelést célul tûzve.

4) A képességtervezés és kialakítás során menedzsment
szintû, valamint technikai jellegû együttmûködést kell ki-
alakítani a kormányzati eseménykezelõ szervezettel, ága-
zati eseménykezelõkkel, továbbá más kibervédelmi szer-
vezetekkel.

5) A kialakított eljárásokat, mûveleti terveket és együtt-
mûködési eljárásokat a technikai korszerûsítés függvényé-
ben folyamatosan pontosítani kell.

6) Humán szakterületen ki kell alakítani a szakállomány
képzésének és továbbképzésének rendjét, feladatait, ki-
emelt figyelmet kell fordítani a biztonságtudatosságra.

7) A technikai jellegû képzés, továbbképzés és gyako-
roltatás feladatait az éves tervezések során az üzemeltetési
és információvédelmi feladatok közé be kell illeszteni,
összehangolva a hivatásos, szerzõdéses és önkéntes tarta-
lékos állomány tevékenységét.

8) Az Alap Kibervédelmi Képesség részeként a nemzeti
követelmények szerint meg kell határozni az egymással
összefüggõ rendszerek azon eseteit, amelyek kritikus hon-
védelmi képességeket negatívan befolyásolhatnak, majd
a továbbiakban ellensúlyozni kell a kockázatokat.

7.3. A Teljes Kibervédelmi Képesség kialakítása
1) A Teljes Kibervédelmi Képességre vonatkozó pontos

követelmények a jelenlegi kidolgozói fázisban nem fogal-
mazhatók meg, csak átfogó jellegû irányelvek adhatók.
Az Alap Kibervédelmi Képesség megvalósulásával párhu-
zamosan a következõ rövidtávú tervek kialakításával, to-
vábbá az eljárások és követelmények pontosításával a je-
lenlegi Koncepciót dinamikusan tovább kell fejleszteni
a Teljes Kibervédelmi Képességre vonatkozó koncepcióvá.

2) A Teljes Kibervédelmi Képességre vonatkozó köve-
telmények meghatározásának alapjai:

a) a fejlõdõ és a megjelenõ új technológiákra, fenyege-
tésekre vonatkozó elõrejelzések;

b) az alap képességet biztosító technikai rendszer üze-
meltetésébõl származó tapasztalatok;

c) az aktuális EU, NATO és nemzeti követelmények,
szabványok és ajánlások.

8. Szükséges erõforrások, feladatok

1) Az MH kiberbiztonsági szakmai szemléletének fi-
gyelembevételével a kibervédelmi képesség kialakításá-
hoz szükséges feladatokat és az azok ellátásához kapcsoló-

dó erõforrásokat a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszerében
megfogalmazott eljárásrend szerint hosszú- és rövidtávú
tervekben kell azonosítani, illetve a tárgyévben végrehaj-
tásra tervezett feladatokat a rövidtávú terv alapján az éves
beszerzési tervben kell rögzíteni.

2) A kibervédelmi képesség kialakításához szükséges
források esetében a költségvetési támogatáson felül kie-
melten szükséges vizsgálni az EU forrásokból megvalósít-
ható fejlesztési lehetõségeket.

3) A Kezdeti Kibervédelmi Képesség kialakítását
– mint kiinduló feladatot – külön kell elrendelni a szüksé-
ges erõforrások azonosításával együtt.

4) Az ország fegyveres védelmi tervében a kibervédel-
mi feladatokat a meghatározott fejlesztési lépcsõk szerint
kialakított kibervédelmi képesség mindenkori szintjének,
a rendelkezésre álló erõforrásoknak és az elektronikus
adatkezelõ rendszerek szolgáltatásainak megfelelõen nap-
rakészen kell tartani.

A honvédelmi miniszter
61/2013. (X. 4.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség adatvédelmének

szakirányításáról és felügyeletérõl,
valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi,

Adatbiztonsági és Közérdekû adatok kezelésére
vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló
77/2012. (X. 27.) HM utasítás módosításáról

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. § (5) bekezdése alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításá-
ról és felügyeletérõl, valamint a Magyar Honvédség Adat-
védelmi, Adatbiztonsági és Közérdekû adatok kezelésére
vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012.
(X. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 4. § (3) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A miniszter által az SZI adatvédelmi szakállomá-
nyából kijelölt jogász végzettségû személy a HM belsõ
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adatvédelmi felelõseként ellátja az Infotv. 24. §-ában meg-
határozott feladatokat.”

2. §

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

„(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben, illetve amennyi-
ben az adatvédelmi ellenõrzést a (2) bekezdés alapján
az SZI folytatja le, az SZI állományából a konkrét adatvé-
delmi ellenõrzés elvégzésére kötelezett személyt az SZI
igazgatója jelöli ki. Az SZI állományába tartozó, adatvé-
delmi ellenõrzést végzõ személy jogosultságát az ellenõr-
zés megkezdésekor az MH Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság által kiállított igazolvány fel-
mutatásával igazolja. A (2) bekezdés a) és c) pontja szerin-
ti adatvédelmi ellenõrzést végzõnek ezen jogköre igazolá-
sa érdekében írásbeli kijelölését fel kell mutatnia.”

3. §

Az Ut. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az adatvédelmi vizsgálat alapjául szolgáló bejelen-
tést az SZI-nél kell megtenni. A honvédelmi szervezet ve-
zetõje a hozzá benyújtott bejelentést a beérkezését követõ
5 napon belül átteszi az SZI-hez.”

4. §

Az Ut. 14. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az SZI a vizsgálat befejezésérõl a bejelentõt a közigaz-

gatási államtitkár döntését követõ 10 napon belül értesíti.”

5. §

Az Ut. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § Az Infotv. 15. § (5) bekezdése és 29. § (3) bekez-

dése alapján a dokumentumokról készült egyes másola-
tokkal kapcsolatos költségtérítést a HM Védelemgazdasá-
gi Hivatal állapítja meg, és azt évente január 31-ig közzé-
tétel céljából megküldi a HM Miniszteri Kabinet Sajtó
Osztálynak.”

6. §

Az Ut. 1. melléklet 12. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„12. A HM belsõ adatvédelmi felelõse a miniszter által
az SZI adatvédelmi szakállományából kijelölt jogász vég-

zettségû személy. Az MH Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH
HKNYP) parancsnoka, az MH Egészségügyi Központ pa-
rancsnoka, a HM Hatósági Hivatal és a HM Védelemgaz-
dasági Hivatal fõigazgatója belsõ adatvédelmi felelõst je-
löl ki.”

7. §

Az Ut. 1. melléklet 20. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„20. Azon adatkezelések tekintetében, amelyeket az In-
fotv. szerint a NAIH-nak be kell jelenteni, kötelezõ adat-
kezelés esetén az adatkezelést elõíró törvény hatálybalépé-
sét követõ 10 napon belül, egyéb esetekben az adatkezelés
megkezdése elõtt a nyilvántartási célú adatállomány létre-
hozataláról az adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje
az 1. függelékben meghatározott adatlap kitöltésével érte-
síti az SZI-t. Ezt követõen az SZI a közigazgatási államtit-
kár nevében kiadmányozza a nyilvántartásba vételi kérel-
met, és megküldi a NAIH-nak.”

8. §

Az Ut. 1. melléklet 23. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„23. Az adatkezelõ honvédelmi szervezet a változásbe-
jegyzési kérelmet a 20. pontban meghatározott rendben
teljesíti.”

9. §

Az Ut. 1. melléklet 3. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.

10. §

Az Ut.
a) 2. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet

11. pontjában a „HM Hatósági Hivatal Adatvédelmi Fel-
ügyeleti Osztály (a továbbiakban: AFO)” szövegrész he-
lyébe a „HM Hatósági Hivatal Szakirányítási Igazgatóság
(a továbbiakban: SZI)”,

b) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés nyitó szö-
vegrészében és (2) bekezdésében, 6. §-ában, 8. § (1) be-
kezdésében, (2) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésé-
ben, 11. § (2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdés nyitó szö-
vegrészében, (3) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésé-
ben, 14. § (1) bekezdésében, 1. melléklet 19. pont a) al-
pontjában, 21., 22. pontjában, 30. pont b) alpontjában, 40.,
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45., 52., 55c., 56., 69a., 69b. és 70. pontjában az „AFO”
szövegrész helyébe az „SZI”,

c) 8. § (4) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében
az „igazgatója” szövegrész helyébe a „fõigazgatója”,

d) 12. § (4) és (6) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében,
1. melléklet 38., 43., 55a., 55b. és 69. pontjában
az „AFO” szövegrészek helyébe az „SZI”,

e) 1. melléklet 14. pontjában az „AFO osztályvezetõje”
szövegrész helyébe az „SZI igazgatója”,

f) 1. melléklet 15. pontjában az „AFO-t” szövegrészek
helyébe az „SZI-t”,

g) 1. melléklet 39., 44., 47., 66., 68., 70. pontjában
az „AFO-t” szövegrész helyébe az „SZI-t”,

h) 1. melléklet 18. pont b) alpontjában, az „AFO-val”
szövegrész helyébe az „SZI-vel”,

i) 1. melléklet 49. és 55. pontjában az „AFO-n” szöveg-
rész helyébe az „SZI-n”,

j) 1. melléklet 55a. pontjában az „AFO-tól” szövegrész
helyébe az „SZI-tõl”
szöveg lép.

11. §

Hatályát veszti az Ut. 16. § (2)–(4) bekezdése.

12. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 61/2013. (X. 4.) HM utasításhoz

„3. függelék

A honvédelmi tárca általános közzétételi listája

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

2. A honvédelmi szervezetek telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetõségei

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM SO

3. A honvédelmi szervezetek hivatalos neve,
székhelye, postai címe

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM Tervezési
és Koordinációs
Fõosztály
(a továbbiakban:
HM TKF)

4. A HM szervezeti felépítése szervezeti
egységek megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

HM TKF

5. A honvédelmi szervezetek vezetõinek neve,
beosztása, az egyes szervezeti egységek
vezetõinek neve, beosztása, elérhetõsége
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme)

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM TKF

6. A szervezeten belül illetékes
ügyfélkapcsolati vezetõ neve, elérhetõsége
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

HM IJKF

7. A honvédelmi miniszter irányítása alatt álló
vagy alárendeltségében mûködõ más
közfeladatot ellátó szervek megnevezése
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának
elérhetõségei)

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM SO

8. A honvédelmi miniszter irányítása alatt álló
vagy alárendeltségében mûködõ más
közfeladatot ellátó szervek megnevezése és
honvédelmi szervezetek hivatalos neve,
székhelye, postai címe

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM TKF

9. A honvédelmi miniszter tulajdonosi
joggyakorlói körébe tartozó gazdálkodó
szervezetek neve, székhelye, elérhetõsége
(postai címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme), tevékenységi köre,
képviselõjének neve, a gazdálkodó
szervezetben a Magyar Állam tulajdoni
részesedésének mértéke

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM Hadfelszerelési
és Vagyonfelügyeleti
Fõosztály

10. A HM által alapított közalapítványok neve,
székhelye, elérhetõsége (postai címe,
telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme), alapító okirata, kezelõ
szervének tagjai

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HVK Személyzeti
Csoportfõnökség
(a továbbiakban:
HVK SZCSF)
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A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

11. A HM által alapított költségvetési szervek
neve, székhelye, a költségvetési szervet
alapító jogszabály megjelölése,
a költségvetési szerv alapító okirata,
vezetõje, honlapjának elérhetõsége,
mûködési engedélye

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM TKF

12. A HM által alapított költségvetési szervek
honlapjának elérhetõsége, mûködési
engedélye

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM SO, érintett
honvédelmi szervezet

13. A honvédelmi szervezetek által alapított
lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve
és címe, valamint a fõszerkesztõ neve

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM SO

14. A honvédelmi szervezet felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági döntései
tekintetében a fellebbezés elbírálására
jogosult szervnek, ennek hiányában
a honvédelmi szerv felett törvényességi
ellenõrzést gyakorló szervnek az 1. pontban
meghatározott adatai

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM IJKF

II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

2. A HM hatáskörét és alaptevékenységét
meghatározó, a szervezetre vonatkozó
alapvetõ jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot 1
évig archívumban
tartásával

HM JF

3. A HM szervezeti és mûködési
szabályzatának hatályos és teljes szövege

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot 1
évig archívumban
tartásával

HM TKF

4. A HM adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat hatályos és teljes szövege

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot 1
évig archívumban
tartásával

HM HH

5. A HM feladatáról, tevékenységérõl szóló
tájékoztató magyar és angol nyelven

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

HM TKF,
együttmûködõ:
MH vitéz Szurmay
Sándor Budapest
Helyõrség Dandár
(a továbbiakban:
MH BHD)
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A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

6. Az országos illetékességû honvédelmi
szervezetek feladatáról, tevékenységérõl
szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

HM
Védelemgazdasági
Hivatal
(a továbbiakban:
HM VGH);
HM HH; HM
HKNYP;
MH Egészségügyi
Központ
(a továbbiakban:
MH EK),
együttmûködõ:
MH BHD

7. Államigazgatási és hatósági ügyekben
ügyfajtánként és eljárástípusonként
a hatáskörrel rendelkezõ honvédelmi
szervezet megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén
a ténylegesen eljáró szerv megnevezése,
illetékességi területe, az ügyintézéshez
szükséges dokumentumok, okmányok,
eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási
díjak meghatározása, alapvetõ eljárási
szabályok, az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye, ideje),
ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés
határideje, elintézési, fellebbezési határidõ,
az ügyek intézését segítõ útmutatók,
az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és
az ügyintézéshez használt letölthetõ
formanyomtatványok, az igénybe vehetõ
elektronikus programok elérése,
idõpontfoglalás, az ügytípusokhoz
kapcsolódó jogszabályok jegyzéke,
tájékoztatás az ügyfelet megilletõ jogokról
és az ügyfelet terhelõ kötelezettségekrõl

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

HM HH; HM VGH;
MH HKNYP;
MH EK;
ügytípusokhoz
kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke
tekintetében a HM JF

8. A honvédelmi szervezetek által nyújtott
vagy költségvetésébõl finanszírozott
közszolgáltatások megnevezése, tartalma,
a közszolgáltatások igénybevételének
rendje, a közszolgáltatásért fizetendõ díj
mértéke, az abból adott kedvezmények

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

Érintett honvédelmi
szervezet

9. A honvédelmi szervezetek által fenntartott
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró
adatai: név, formátum, az adatkezelés célja,
jogalapja, idõtartama, az érintettek köre,
az adatok forrása, kérdõíves adatfelvétel
esetén a kitöltendõ kérdõív. Az adatvédelmi
nyilvántartásba bejelentendõ
nyilvántartásoknak az Infotv. szerinti
azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv
által – alaptevékenysége keretében –
gyûjtött és feldolgozott adatok fajtái,
a hozzáférés módja, a másolatkészítés
költségei

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

Érintett honvédelmi
szervezet
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A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

10. A honvédelmi szervezetek nyilvános
kiadványainak címe, témája, a hozzáférés
módja, a kiadvány ingyenessége, illetve
a költségtérítés mértéke

Negyedévente Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM SO

11. Törvény alapján közzéteendõ
jogszabálytervezetek és kapcsolódó
dokumentumok

Törvény eltérõ
rendelkezése
hiányában
a benyújtás
idõpontját
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM JF; HM SO

12. A honvédelmi szervezetek által közzétett
hirdetmények, közlemények

Folyamatosan Legalább 1 évig
archívumban
tartásával

Érintett honvédelmi
szervezet

13. A honvédelmi szervezetek által kiírt
pályázatok szakmai leírása, azok
eredményei és indokolásuk

Folyamatosan Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

Érintett honvédelmi
szervezet;
HM SO

14. A honvédelmi szervezeteknél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos
vizsgálatok, ellenõrzések nyilvános
megállapításai

A vizsgálatról
szóló jelentés
megismerését
követõen
haladéktalanul

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

Az
alaptevékenységgel
kapcsolatos
vizsgálatokat,
ellenõrzéseket
végrehajtó
honvédelmi
szervezetek

15. A közérdekû adatok megismerésére
irányuló igények intézésének rendje,
az illetékes szervezeti egység neve,
elérhetõsége, s ahol kijelölésre kerül,
az adatvédelmi felelõs vagy az információs
jogokkal foglalkozó személy neve

Negyedévente Az elõzõ állapot
törlendõ

HM HH

16. A honvédelmi szervezetek tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon alapuló
statisztikai adatgyûjtés eredményei, idõbeli
változásuk

Negyedévente Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM VGH; HM HH;
HM SO; HM TKF

17. A közérdekû adatokkal kapcsolatos
kötelezõ statisztikai adatszolgáltatás adott
szervezetre vonatkozó adatai

Negyedévente Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM VGH; HM HH;
HM SO; HM TKF;
HM Gazdasági
Tervezési és
Szabályozási
Fõosztály
(a továbbiakban:
HM GTSZF);
HM Védelmi
Tervezési Fõosztály;
MH Vezetési és
Doktrinális Központ

18. Azon közérdekû adatok hasznosítására
irányuló szerzõdések listája, amelyekben
honvédelmi szervezet az egyik szerzõdõ fél

Negyedévente Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

Érintett honvédelmi
szervezet

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében
lévõ közérdekû adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános
szerzõdési feltételek

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

Érintett honvédelmi
szervezet
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A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

20. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó
különös és egyedi közzétételi lista

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

HM HH

III. Gazdálkodási adatok

A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

2. A HM éves költségvetése, számviteli
törvény szerinti beszámolója vagy éves
költségvetési beszámolója

A változásokat
követõen azonnal

A közzétételt
követõ 10 évig

HM VGH;
HM GTSZF

3. A HM-nél foglalkoztatottak létszámára és
személyi juttatásaira vonatkozó összesített
adatok, illetve összesítve a vezetõk és
vezetõ tisztségviselõk illetménye,
munkabére és rendszeres juttatásai,
valamint költségtérítése, az egyéb
alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája
és mértéke összesítve

Negyedévente A külön
jogszabályban
meghatározott ideig,
de legalább 1 évig
archívumban
tartásával

HM VGH

4. A honvédelmi szervezetek által nyújtott,
az államháztartásról szóló törvény szerinti
költségvetési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás
céljára, összegére, továbbá a támogatási
program megvalósítási helyére vonatkozó
adatok, kivéve ha a közzététel elõtt
a költségvetési támogatást visszavonják,
vagy arról a kedvezményezett lemond

A döntés
meghozatalát
követõ hatvanadik
napig

A közzétételt
követõ 5 évig

HM Társadalmi
Kapcsolatok és
Háborús Kegyeleti
Fõosztály
(a továbbiakban:
HM TKHKF)

5. Az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az államháztartáshoz
tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással
összefüggõ ötmillió forintot elérõ vagy azt
meghaladó értékû, a HM vonatkozásában
értékhatártól független árubeszerzésre,
építési beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni
értékû jog átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerzõdések
megnevezése, típusa, tárgya, a szerzõdést
kötõ felek neve, a szerzõdés értéke,
határozott idõre kötött szerzõdés esetében
annak idõtartama, valamint az említett
adatok változásai, a nemzetbiztonsági,
illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül
összefüggõ, így különösen haditechnikai
eszköznek és készletnek besorolt eszközök
és készletek, katonai feladatok ellátásához
szükséges speciális szolgáltatások,

A döntés
meghozatalát
követõ hatvanadik
napig

A közzétételt
követõ 5 évig

HM VGH
és az érintett
honvédelmi
szervezetek
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A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

nemzetközi szerzõdésben meghatározott
külön eljárás keretében történõ beszerzések
adatai, a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges
jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 38. §
(7) bekezdésében és 40. § (1) bekezdésében
foglalt adatok, valamint a minõsített adatok
kivételével. A szerzõdés értéke alatt
a szerzõdés tárgyáért kikötött – általános
forgalmi adó nélkül számított –
ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes
ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv
szerinti értéke közül a magasabb összeget
kell figyelembe venni. Az idõszakonként
visszatérõ – egy évnél hosszabb
idõtartamra kötött – szerzõdéseknél
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás
egy évre számított összegét kell alapul
venni. Az egy költségvetési évben
ugyanazon szerzõdõ féllel kötött azonos
tárgyú szerzõdések értékét egybe kell
számítani

6. A koncesszióról szóló törvényben
meghatározott nyilvános adatok: pályázati
kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról
készített emlékeztetõk, pályázat eredménye

Negyedévente A külön
jogszabályban
meghatározott ideig,
de legalább 1 évig
archívumban
tartásával

HM VGH

7. A honvédelmi szervezetek által nem
alapfeladatai ellátására, így különösen
egyesület támogatására, foglalkoztatottai
szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti
szervei számára, foglalkoztatottai, ellátottai
oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítõ szervezet
támogatására, alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggõ kifizetésre
fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések

Negyedévente A külön
jogszabályban
meghatározott ideig,
de legalább 1 évig
archívumban
tartásával

HM VGH;
HM TKHKF;
HM SO;
HVK SZCSF

8. Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra
vonatkozó szerzõdések

Negyedévente Legalább 1 évig
archívumban
tartásával

HM VGH

9. Közbeszerzési információk: éves terv,
összegzés az ajánlatok elbírálásáról,
a megkötött szerzõdésekrõl

Negyedévente Legalább 1 évig
archívumban
tartásával

HM VGH

”
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A honvédelmi miniszter
62/2013. (X. 4.) HM

utasítása
a honvédségi jármûvek fenntartásával kapcsolatos

feladatok végrehajtásáról szóló
97/2009. (XII. 11.) HM utasítás módosításáról

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. § (5) bekezdése alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A honvédségi jármûvek fenntartásával kapcsolatos fel-
adatok végrehajtásáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM utasí-
tás 14. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(3) C kategóriába sorolt honvédségi jármûvet is vezet-
het a szállító fegyvernemi (szakági) alcsoportba tartozó
munkakört betöltõ katona, közalkalmazott az állományil-
letékes parancsnok (munkáltatói jogkört gyakorló) eseti
javaslatára, az elöljáró parancsnok (vezetõ) engedélyével,
valamint a raktárvezetõ, raktáros, ellátó munkakört betöltõ
katona, ha a beosztásában a gépjármû-vezetõi engedély
megléte – az MH rendszeresített beosztás típusaira vonat-
kozó egységes, részletes követelményeket tartalmazó
jegyzék szerint – speciális munkaköri képzettségi követel-
mény, számára a jármû vezetése munkaköri feladat, és ren-
delkezik legalább 3. osztályú fokozattal, valamint a hon-
védségi jármû vezetésére jogosító igazolvánnyal.”

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
63/2013. (X. 4.) HM

utasítása
a Tábori Lelkészi Szolgálat felügyeletének

szabályozásáról szóló
34/1995. (HK 21.) HM utasítás hatályon kívül

helyezésérõl

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

utasítást

adom ki:

1. §

Hatályát veszti a Tábori Lelkészi Szolgálat felügyeleté-
nek szabályozásáról szóló 34/1995. (HK 21.) HM utasítás.

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
67/2013. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
az „ACTIVE GUARDIAN 2013”, egy moduljában

katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok
irányításával végrehajtott, számítógéppel támogatott

parancsnoki és törzsvezetési gyakorlattal
és az MH Mûveleti Vezetési Rendszer

rendszergyakorlásával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
69/2013. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a holland haderõ gyakorlatának végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel a hazai gyakorló-
és lõterek külföldiek által, térítés ellenében történõ igény-
bevételérõl szóló 83/2001. (V.18.) Korm. rendelet és a ha-
zai gyakorló- és lõterek külföldiek által, térítés ellenében
történõ igénybevételének egyes végrehajtási feladatairól
szóló 62/2008. (HK 13.) HM utasítás alapján az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya

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

2. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját a Royal Netherlands Army (a továbbiakban:

holland fél) által hazánkban tervezett zászlóalj harccsoport
szintû gyakorlat (a továbbiakban: Gyakorlat) nemzetbiz-
tonsági támogatásában való közremûködésre.

3. Felkérjük a HM Miniszteri Kabinet (a továbbiakban:
HM MK) kabinetfõnökét, hogy a HM MK Sajtó Osztály
tagjainak aktív közremûködése révén, a holland fél illeté-
kes kommunikációs szakembereivel egyeztetett módon,
biztosítsa a Gyakorlat széles hazai és nemzetközi sajtó-
nyilvánosságát és végezze a Gyakorlat média-kommuni-
kációs feladatait.

4. Felkérjük a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyon-
kezelõ Zrt. (a továbbiakban: HM EI Zrt.) vezérigazgatóját,
hogy biztosítsa a nemzetközi gyakorlatok, rendezvények
egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseirõl szóló
62/2008. (HK 13.) HM utasítás (a továbbiakban: 62/2008.
HM utasítás) alapján a holland féllel megkötendõ szerzõ-
dések teljesítését.

5. A Gyakorlat elõkészítése és támogatása, végrehajtá-
sának biztosítása a honvédségi szervezetek együttes fel-
adata.

2. A Gyakorlat általános adatai

6. A Gyakorlat térítéses. A holland fél az általa igénybe-
vett szolgáltatásokat, az MH Bakony Harckiképzõ Köz-
pont (a továbbiakban: MH BHK) Központi Gyakorló- és
Lõtér (a továbbiakban: Gyakorlótér) igénybevételi díja ki-
vételével fizeti. A bérleti költségek tervezetten egyéb for-
mában (magyar ellentételezés) kerülnek kiegyenlítésre.

7. A Gyakorlat helyszínei
a) MH BHK Gyakorlótér;
b) MH BHK Újdörögd Kiképzõ Bázis és Gyakorlótér;
c) MH Pápa Bázisrepülõtér (a továbbiakban: MH PBR).
8. A Gyakorlat 2014. március 17-tõl 2014. április 20-ig

kerül végrehajtásra.
9. A Gyakorlaton részt vevõ holland állomány áttelepí-

tése 2014 év 11. hetében, visszatelepítése 2014 év 17. he-
tében kerül végrehajtásra.

10. A Gyakorlat két fázisból áll. Az Elsõ Fázist a hol-
land 13. Királyi Gépesített Lövész Dandár részei, a Máso-
dik Fázist a holland 11. Királyi Légi-mozgékonyságú Dan-
dár részei és a Holland Királyi Légierõ helikopterei együtt
hajtják végre.

11. A Gyakorlat tervezett létszáma: A Gyakorlat mind
két fázisa zászlóalj harccsoport szintû erõkkel, mintegy
800–1000 fõ részvételével kerül végrehajtásra.

12. A Gyakorlat tárgya: A Gyakorlaton harcászati fog-
lalkozások, illetve szakasz, század és zászlóalj kötelékben
végrehajtott manõverek kerülnek begyakoroltatásra. A he-
likopterek szállítási, illetve légideszant feladatok támoga-
tására történnek betervezésre.

13. A Gyakorlaton éleslövészet nem kerül végrehajtásra.
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3. A Gyakorlat tervezésének rendje

14. Indító Tervezõ Konferencia (a továbbiakban: ITK)
a) idõtartama: 2013. szeptember 16-tól 20-ig;
b) helyszíne: az MH Összhaderõnemi Parancsnokság

(a továbbiakban: MH ÖHP), az MH BHK Gyakorlóterei és
az MH PBR.

15. Az ITK célja a holland fél gyakorlattal kapcsolatos
igényeinek felmérése, a végrehajtás helyszíneinek, a Gya-
korlótereknek a szemrevételezése, a nemzeti támogatás
feladatainak meghatározása, a felek közötti szerzõdések
elõkészítése.

16. A két fél által 2013. április 11-én elfogadott egyez-
mény alapján az ITK megrendezéséig a holland fél megha-
tározza a Gyakorlaton részt vevõ erõk és technikai eszkö-
zök számát, azok összetételét, valamit a befogadó nemzeti
logisztikai támogatási igényét.

17. Az ITK végrehajtását követõen az MH ÖHP az ille-
tékes honvédségi szervezetek bevonásával megkezdi a
Technikai Egyezmény (a továbbiakban: TE) elõkészítését.

18. A Gyakorlat végrehajtásához szükséges utak, hadi-
utak, ki- és berakó pontok, az MH ÖHP szervezésében, a
holland fél képviselõivel közös szemrevételezésének

a) idõtartama: 2013. szeptember 30-tól október 4-ig;
b) helyszíne: a Gyakorlótér és vonzáskörzete.
19. Fõ Tervezõi Konferencia (a továbbiakban: FTK)
a) ideje: 2013. november 4-tõl 8-ig;
b) helyszíne: az MH ÖHP kijelölt objektuma.
20. A FTK célja a holland féllel a TE véglegesítése, az

ITK során felmért igények alapján a szükséges szerzõdé-
sek pontosítása, megkötése.

21. A Végsõ Koordinációs Konferencia ideje és helye
késõbb kerül meghatározásra.

4. A Gyakorlat szervezésében érintett szervezeti elemek
feladatai

22. A HM Védelempolitikai Fõosztály fõosztályvezetõ-
je szakterülete vonatkozásában szakembereket biztosít a
Gyakorlat elõkészítõ értekezletek, konferenciák állomá-
nyába.

23. A HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási és Fõ-
osztály fõosztályvezetõje intézkedik a beérkezõ igények
alapján a Gyakorlat költségvetései forrásai biztosításának
a 2014. évi tervekben való megjelenítésre.

24. A HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály fõ-
osztályvezetõje:

a) felügyeli a nemzetközi levelezések katonai diplomá-
ciai szabályoknak történõ lebonyolítását;

b) a Gyakorlat elõkészítési és végrehajtási szakaszában
végzi a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 87/2010. (X. 6.) HM utasításban
meghatározott kapcsolattartó feladatait a Gyakorlat nem-
zetközi résztvevõi irányába.

25. A HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF) fõ-
osztályvezetõje:

a) közremûködik a Gyakorlat TE-jének kidolgozásá-
ban;

b) a közjogi és nemzetközi jogi kérdésekben szükség
szerint jogi szakértõt biztosít a Gyakorlat elõkészítéséhez;

26. A Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnöke szakmailag felügyeli a Gyakorlathoz a hol-
land fél által megjelölt befogadó nemzeti támogatás (a to-
vábbiakban: BNT) igényeinek teljesítését, ellenõrzi azok
végrehajtását.

27. A Honvéd Vezérkar Híradó Informatikai és Infor-
mációvédelmi Csoportfõnökség csoportfõnöke szakterü-
lete vonatkozásában felméri a holland fél híradó támogatá-
si igényeit, és intézkedik azok biztosítására.

28. A Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfõnökség
csoportfõnöke:

a) koordinálja a Gyakorlat elõkészítésével és végrehaj-
tásával kapcsolatos HM szintû feladatokat;

b) elõkészíti és koordinálja a Gyakorlat szervezési fel-
adataiban közremûködõ honvédségi és honvédségi szerve-
zeteken kívüli szervezetekkel történõ együttmûködést és
kapcsolattartást;

c) kapcsolattartót jelöl ki a holland féllel történõ straté-
giai szintû egyeztetések végrehajtására.

29. A HM Védelemgazdasági Hivatal fõigazgatója:
a) szakterületét illetõen kialakítja a holland féllel meg-

kötésre kerülõ TE pénzügyi és elszámolási feladatokkal
összefüggõ fejezeteit;

b) a nemzetközi gyakorlatok, rendezvények egyes költ-
ségvetési és pénzügyi kérdéseirõl szóló 98/2008. (HK 19.)
HM utasításban foglaltaknak megfelelõen a keretgazda-, a
végrehajtásért felelõs-, valamint a gyakorlat lebonyolítá-
sában érintett költségviselõ katonai szervezetekkel együtt-
mûködésben összesíti, jóváhagyásra felterjeszti a Gyakor-
lat Költségvetési Tervét, intézkedik a Gyakorlat érdeké-
ben jóváhagyott célelõirányzatok biztosítására;

c) felügyeli és koordinálja a Gyakorlat elõkészítése va-
lamint végrehajtása során a területre érvényes környezet-
védelmi szabályzók, elõírások betartását.

30. Az MH ÖHP parancsnoka:
a) saját parancsban szabályozza a Gyakorlat elõkészíté-

sét és biztosítását, valamint kijelöli a feladatban résztvevõ
állományt.

b) közremûködik a holland féllel megkötendõ TE kidol-
gozásában.

c) a Gyakorlat adataival összhangban pontosítja éves ki-
képzési, valamint a lõ- és gyakorlótér elosztási tervét.

d) szervezi a Gyakorlat elõkészítõ rendezvényeit, kon-
ferenciáit, szemrevételezéseit.

e) együttmûködik az MH Logisztikai Központtal (a to-
vábbiakban: MH LK) a Gyakorlat BNT-ának biztosításá-
ban.

10. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 1143



31. Az MH LK parancsnoka:
a) saját parancsban intézkedik a Gyakorlat logisztikai

biztosítására, valamint kijelöli a feladatban résztvevõ állo-
mányt;

b) A holland fél igényei alapján, együttmûködve a gya-
korlatban érintett katonai szervezetekkel elkészíti a Gya-
korlat BNT-i igényét;

c) kidolgozza, együttmûködve a HM JF-al és az MH
ÖHP-al a holland féllel megkötendõ TE-t.

32. Az MH Vezetési és Doktrinális Központ parancsno-
ka a Gyakorlatot során és azt követõen végrehajtja a ta-
pasztalat-feldogozás feladatait.

33. Az MH Egészségügyi Központ parancsnoka:
a) a holland féllel közösen részt vesz a közegészségügyi

ellenõrzési feladatok végrehajtásában;
b) szükség esetén segítséget nyújt a kiürítési feladatok

végrehajtásában;
c) a gyakorlaton résztvevõ holland katonák számára az

Európai Unió tagállamai egyezményében foglalt biztosítá-
si feltételeinek megfelelõen szükség esetén biztosítja a
ROLE-1 szintet meghaladó egészségügyi ellátást;

d) együttmûködik az MH LK-al a Gyakorlat BNT-ának
elkészítésében.

34. Az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfõnöke:
a) a Gyakorlatot végrehajtó állomány igényeinek meg-

felelõen biztosítja a „Nyílt” térképeket a Gyakorlat hely-
színeirõl;

b) igény esetén biztosítja a Gyakorlat meteorológiai tá-
mogatását.

35. Az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár parancsnoka igény esetén részt vesz a Gyakorlat
katonai rendész támogatásában.

5. A Gyakorlat tapasztalatainak feldolgozásával
kapcsolatos feladatok

36. A tapasztalat-feldolgozás a Gyakorlat elõkészítésé-
ben és végrehajtásában részt vevõ honvédségi szervezetek
együttes feladata.

37. A tapasztalat-feldolgozási tevékenység célja, hogy a
Gyakorlat tervezése, szervezése és végrehajtása során
gyûjtse a megfigyeléseket, majd azokat feldolgozva és ele-
mezve ajánlást tegyen a jövõben megtartásra kerülõ ha-
sonló típusú (térítéses) gyakorlatok gördülékeny elõkészí-
tése és hatékony levezetése érdekében.

6. Záró rendelkezések

38. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ napon
lép hatályba.*

39. A honvédségi szervezetek vezetõi és parancsnokai
2013. szeptember 13-ig kiadják az intézkedés végrehajtá-
sának rendjét meghatározó belsõ szabályzóikat.

40. Ez az együttes intézkedés 2014. december 31-én ha-
tályát veszti.

Dr. Dankó István s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2013. szeptember 6.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
72/2013. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá

nyilvánított ünnepek megtartásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII törvény 52. § (1) bekezdése, továbbá
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 1. pontja, illetve 11. § (3) bekezdése alapján a
nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ün-
nepek megtartásával kapcsolatos megemlékezések felada-
tairól, az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM), a miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együttesen: honvédelmi szervezetek) ter-
jed ki.

2. A honvédelmi szervezeteknél tartott ünnepi megem-
lékezések tartalmukban és külsõségeikben fejezzék ki az
MH nemzeti elhivatottságát, járuljanak hozzá a személyi
állomány hazaszeretetének erõsítéséhez, a csapatok életé-
nek, tevékenységének, a hazához való kötõdésének bemu-
tatásához.
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3. Az intézkedés alkalmazásában:
a) Haderõnemi nap: Az egyes haderõnemek a haderõne-

mi hagyományok megõrzése céljából haderõnemi napot
tarthatnak. A haderõnemi nap nem kiképzésmentes nap.
A haderõnemi napokat és azok idõpontját az intézkedés
1. melléklete tartalmazza.

b) Fegyvernemi nap: Egyéb honvédelmi szervezetek,
fegyvernemek, szolgálati ágak, szakcsapatok a személyi
állomány széles társadalmi nyilvánosság elõtti megjelené-
se, a védõszentek kultuszának és a fegyvernemek hagyo-
mányainak ápolása céljából – évente egyszer fegyvernemi
napot tarthatnak. Ezen szervezetek parancsnokai önállóan
kezdeményezhetik a fegyvernemi napokról történõ meg-
emlékezést, mely rendezvény azonban nem lehet kikép-
zésmentes nap. A fegyvernemi napokat és azok idõpontjait
az intézkedés 1. melléklete tartalmazza.

c) Csapatünnep: A dandár, ezred, önálló zászlóalj, vala-
mint az ezekkel azonos jogállású, önálló állománytáblával
rendelkezõ szervezetek, intézetek és intézmények évente
egyszer – a csapathagyományok ápolása, a csapatszellem
erõsítése céljából – csapatünnepet rendezhetnek. Ezen
szervezetek részére a csapatünnep kiképzésmentes nap.
A csapatünnepeket és azok idõpontjait az intézkedés
1. melléklete tartalmazza.

4. Az állami és nemzeti ünnepeket, valamint a Magyar
Honvédelem Napját megelõzõ munkanapon – a honvédel-
mi szervezet parancsnoka által meghatározott idõpontban
ünnepi állománygyûlésen kell méltatni az ünnepnap jelen-
tõségét, mához szóló tanulságait.

5. Az ünnepi megemlékezésekre, a haderõnemi és fegy-
vernemi napokra, valamint csapatünnepekre meghívhatók
az állami és társadalmi szervek vezetõi, a területileg illeté-
kes önkormányzatok, rendészeti szervek, valamint az egy-
házak képviselõi.

6. A honvédelmi szervezetek képviselõi – meghívás és
az állományilletékes parancsnok engedélye alapján – részt
vehetnek az állami, társadalmi szervek, önkormányzatok,
rendészeti szervek, valamint az egyházak ünnepi rendez-
vényein.

7. A haderõnemi és fegyvernemi napok, csapatünnepek
és nemzeti napok központi és helyi rendezvényeinek for-
mai követelményeit és belsõ tartalmát a honvédelmi szer-
vezetek parancsnokai szabályozzák annak figyelembevé-
telével, hogy ezek az ünnepnapok járuljanak hozzá a kato-
nai hagyományok ápolásához valamint a csapatszellem
erõsítéséhez.

8. Az állami, nemzeti vagy katonai ünnep idõpontjával
egybeesõ egyéb ünnepi eseményeket egy rendezvény ke-
retében kell megtartani.

9. Az állami, nemzeti ünnepek és a Magyar Honvéde-
lem Napja központi rendezvényeivel összefüggõ, illetve a

nyilvános tiszt- és altiszt-avatás, valamint az ünnepélyes
katonai eskü- és fogadalomtétel feladatait a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) külön parancsban
szabályozza.

10. A kiképzésmentes napok megállapításával kapcso-
latos szabályokat külön intézkedés vagy parancs tartal-
mazza.

11. A haderõnemi és fegyvernemi napok, valamint a
csapatünnepek változására vonatkozó javaslatot minden
év december l-jéig kell – a HM Társadalmi Kapcsolatok és
Háborús Kegyeleti Fõosztály útján – a HVKF-hez felter-
jeszteni.

12. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 5. napon lép
hatályba.

13. Hatályát veszti a nemzeti, katonai és munkaszüneti
nappá nyilvánított ünnepek megtartásáról szóló 46/2008.
(HK 10.) HM KF–HM HVKF együttes intézkedés, a nem-
zeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek
megtartásáról szóló 46/2008. (HK 10.) HM KF–HM
HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 9/2010.
(HK 4.) KF–HM HVKF együttes intézkedés, továbbá a
nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ün-
nepek megtartásáról szóló 46/2008. (HK 10.) HM KF–HM
HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 59/2011.
(HK 16.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés.

Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

1. melléklet
a 72/2013. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes

intézkedéshez

KATONAI ÜNNEPEK

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

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

III. Haderõnemi napok:
1. Légierõ napja: augusztus 15., Nagyboldogasszony

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

alkotmányosság fegyveres felszámolását célzó inváziós
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haderõt visszaverõ és a honvédsereg megszervezését lehe-
tõvé tevõ pákozdi gyõzelem (1848.) évfordulója;

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

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

a napon alakult meg az önálló magyar katonai térképezõ
csoport;

2. Rádiótechnikai csapatok napja: február 6., 1946-ban
Bay Zoltán professzor és a kísérletben részt vett tudós cso-
portja saját készítésû radarral ezen a napon mérte meg elõ-
ször a Föld–Hold közötti távolságot;

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

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

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

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

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

8. Katonai munkavédelem napja: április 30., a munka-
balesetben elhunyt munkavállalók emléknapja;

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

10. Katonai tûzvédelem napja: május 4., Szent Flórián,
a tûzoltók védõszentje napja;

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

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

ENSZ2002. december 11-i határozata értelmében ez a nap
az ENSZ Békefenntartók Nemzetközi Napja;

14. Katonai repülésirányítók napja: június 1., A katonai
repülésirányítók elsõ találkozójának napja.

15. Katonai környezetvédelem napja: június 5., a nem-
zetközi környezetvédelmi világnap;

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

17. Elhelyezési szolgálatok napja: június második
szombatja;

18. Lövészek napja: június 27., Szent László napja;
19. Honvédségi egészségügyi dolgozók napja: július l.,

Semmelweis Ignác születésnapja;
20. Védelmi igazgatás napja: július 1., a védelmi igaz-

gatás a közigazgatás része, ezen a napon ünnepelnek a
közigazgatásban dolgozók;

21. Repülõ-mûszakiak napja: július 2., Adorján János
repülõgép konstruktõr halálának napja;

22. Harckocsizók napja: július 25., Szent Kristóf napja;
23. Hadihajózás napja: július 25., a Mészáros Lázár ha-

digõzös vízre bocsátásának (1848.) évfordulója;

24. Fegyverzettechnikai szolgálat napja: augusztus 1., a
Tüzér Ellátó Csoportfõnökség megalakulásának (1950.)
évfordulója;

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

26. Katonai meteorológia napja: augusztus 14., Dr. Hil-
le Alfréd születésnapja;

27. Repülõk napja: augusztus 15., Nagyboldogasszony
ünnepe;

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

29. Haderõtervezés napja: szeptember 1., a HVK Had-
erõtervezési Csoportfõnökség jogelõd szervezetének meg-
alakulása;

30. Belsõ ellenõrök napja: szeptember 03., 2004-ben
ezen a napon került közzétételre a független belsõ ellenõri
szakma megteremtését jelentõ, a Honvédelmi Minisztéri-
um fejezet felügyeletét ellátó szerv egyes belsõ ellenõrzési
jogosítványainak átruházásáról szóló 23/2004. HM rendelet;

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

32. Légtérellenõrzõk napja: szeptember 23., a NATO
OPEVAL értékelés „MISSON CAPABLE” minõsítése ki-
hirdetésének napja;

33. Tûzszerészek napja: szeptember 28., az elsõ honvéd
aknász szakasz megalakulásának évfordulója;

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

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

ezen a napon vált önállóvá a pénzügyi szolgálat;
37. Tüzérek, légvédelmi rakétások napja: december 4.,

Szent Borbála napja;
38. Elektronikai hadviselés napja: december 16., az elektro-

nikai hadviselési szervek szervezeti feltételeinek kialakítá-
sát elrendelõ parancs kiadási napjának évfordulója
(1974.).

V. Csapatünnepek:
1. MH Ludovika Zászlóalj: február 1., a megalakulás

idõpontja;
2. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és

Honvédtisztképzõ Kar: február 2., az eszéki híd felgyújtá-
sának, a török csapatok megállításának évfordulója;

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

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

5. HM Hatósági Hivatal: március 29., a sajátos épít-
ményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezé-
si eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm.
rendelet hatályba lépésének napja.
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6. MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred: április
15., a jogelõd MH 7. Légvédelmi Rakétaezred megalaku-
lásának (1950.) évfordulója;

7. MH Anyagellátó Raktárbázis: április 17. a jogelõd
szervezet megalakulásának napja;

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

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

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

11.MH Összhaderõnemi Parancsnokság: május 18., a
csapatzászló adományozásának napja (2007);

12. MH Béketámogató Kiképzõ Központ: május 27., az
alakulat megalakulásának napja;

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

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

15. MH 54. Veszprém Radarezred: június 15., az alaku-
lat jogelõd szervezete megalakulásának napja;

16. MH Logisztikai Központ: június 24. a szervezet
megalakulásának napja;

17. MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár: június 25., Mária Terézia magyar királynõvé ko-
ronázásának (1741) évfordulója;

18. MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred: július 1.,
a katonai szervezet megalakulásának napja (2001);

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

20. MH Egészségügyi Központ: július 1., a jogelõd
megalakulásának évfordulója;

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

22. MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred: július 14.,
a tiszabecsi csata évfordulója;

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

24. MH 25/88. Könnyû Vegyes Zászlóalj: szeptember 1.,
a jogelõd szervezet megalakulásának évfordulója;

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

26. MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság: szeptember 1.; a jogelõd szervezet megala-
kulásának (1967) napja ;

27. MH Vezetési és Doktrinális Központ: szeptember 1., a
jogelõd szervezet megalakulásának évfordulója;

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

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

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

31. MH Altiszti Akadémia: november 15, a szervezet
megalakulásának napja;

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

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

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
74/2013. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
az ACTIVE GUARDIAN 13 katasztrófavédelmi
képességeket bemutató gyakorlattal kapcsolatos

feladatok végrehajtásáról szóló
2/2013. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés

hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 1. pontja és 11. § (3) bekezdése alapján az
alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Hatályát veszti az ACTIVE GUARDIAN 13 kataszt-
rófavédelmi képességeket bemutató gyakorlattal kapcso-
latos feladatok végrehajtásáról szóló 2/2013. (HK 2.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés.

2. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*, és a
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Dankó István s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2013. szeptember 19.
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A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
75/2013 (HK 10.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
az ONER-3-2013 gyakorlaton való részvételrõl

és a részvétellel kapcsolatos feladatokról

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 végrehaj-
tásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (3) be-
kezdés f) pontja és 11. § (3) bekezdése alapján az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

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

2. Az MH, mint az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási
Rendszer egyik ki emelt eleme részt vesz a 2013. évi
ONER-3-2013 országos nukleárisbaleset-elhárítási gya-
korlaton.

3. Az ONER-3-2013 gyakorlat elõkészítésével és vég-
rehajtásával kapcsolatos feladatok megszervezésére,
összehangolására és irányítására Tervezõcsoport (a továb-
biakban: TCS) kerül létrehozására.

4. A gyakorlat elõkészítése és végrehajtása során a TCS
vezetõje közvetlen együttmûködést valósít meg a gyakorlat
elõkészítésébe és végrehajtásába bevont szervezetekkel.

5. A gyakorlat elõkészítése és végrehajtása érdekében
szükséges költségvetési fedezetet a hazai gyakorlatok és
kiképzési rendezvények keret biztosítja.

6. Az ONER-3-2013 gyakorlaton az MH a nukleárisbal-
eset-elhárítási feladatokra kijelölt munkacsoportjaival, az
országos szervekhez kijelölt és biztosított ágazati szakér-
tõkkel, Ágazati Információs Központjával, a Védelmi és
Közigazgatási Csoportjával, a Katasztrófavédelmi Opera-
tív Törzsével, valamint a Katasztrófavédelmi Operatív
Csoportjaival vesz részt.

2. A Tervezõcsoport

7. A TCS vezetõje a HVK Hadmûveleti Csoportfõnök-
ség (a továbbiakban: HVK HDMCSF) csoportfõnöke.

8. A TCS munkájában tagként részt vesz:
a) a HM Védelmi Hivatal (a továbbiakban: HM VH) fõ-

igazgatója által kijelölt személy;
b) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály fõosz-

tályvezetõje által kijelölt személy;
c) a HVK HDMCSF csoportfõnöke által kijelölt sze-

mély;
d) a HVK Kiképzési Csoportfõnökség csoportfõnöke

által kijelölt személy;
e) az MH Vezetési és Doktrinális Központ (a továbbiak-

ban: MH VDK) parancsnoka által kijelölt személy;
f) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka

által kijelölt személy.
9. A TCS vezetõje jogosult a feladat végrehajtása érde-

kében saját hatáskörében egyeztetések kezdeményezésére,
végrehajtására az alábbi külsõ szervek képviselõivel:

a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság képviselõjével;

b) a HM VH-n keresztül az érintett Megyei Védelmi Bi-
zottságok és a helyi önkormányzatok képviselõjével.

3. A Tervezõcsoport kiemelt feladatai

10. Az Országos Felkészítési, Levezetési és Értékelési
Terv alapján a HVK HDMCSF az MH VDK-val együtt-
mûködve elkészíti a gyakorlat levezetési tervét, melyet a
gyakorlat kezdete elõtt 20 nappal jóváhagyásra felterjeszt
a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF)
részére.

11. A TCS vezetõje a gyakorlatot követõen 30 nappal
elkészíti a gyakorlatról szóló jelentést, melyet jóváhagyás-
ra felterjeszt a HVKF útján a HM közigazgatási
államtitkára részére.

4. Záró rendelkezések

12. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba.*

13. Ez az együttes intézkedés 2013. november 30-án ha-
tályát veszti.

Dr. Dankó István s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2013. szeptember 24.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
264/2013. (HK 10.) HVKF

parancsa
a HKR-be kijelölt erõknek

a NATO Katonai Bizottság kihelyezett
magyarországi ülése katasztrófavédelmi biztosítása

érdekében történõ kirendelésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
270/2013. (HK 10.) HVKF

parancsa
a koronaõr altiszti állomány altiszti alap-

és szakmai tanfolyamának végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
272/2013. (HK 10.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat

szolgálatfõnöki beosztás ideiglenes átadás-átvételérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
277/2013. (HK 10.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnoki beosztás

és a Székesfehérvár helyõrség-parancsnoki teendõk
átadás-átvételérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
262/2013. (HK 10.) HVKF

intézkedése
a Helyzetelemzõ Törzsértekezletrõl**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
266/2013. (HK 10.) HVKF

intézkedése
fõnökségi kiadványok intézkedéseinek

hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011 (XII. 22.) Korm. rendelet
10. § (1) bekezdés h) pontja alapján – figyelemmel a szol-
gálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasításban
foglaltakra – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Hatályát veszti
a) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Felderítõ

Doktrína 1. kiadás címû kiadvány hatályba léptetésérõl és
kiadásáról szóló 121/2004. (HK 3/2005.) HVK vezérkari
fõnöki intézkedés,

b) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Egészség-
ügyi Doktrína 1. kiadás címû kiadvány hatályba léptetésé-
rõl és kiadásáról szóló 703/2007. (HK 18.) MH Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi központ parancsnoki intéz-
kedés,

c) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Civil-katonai
Együttmûködési Doktrínája 1. kiadás címû kiadvány ha-
tályba léptetésérõl és kiadásáról szóló 85/2004. (HK 23.)
HVK hadmûveleti és kiképzési csoportfõnöki intézkedés.
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2. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
273/2013. (HK 10.) HVKF

intézkedése
az „Utasítás a repülõcsapatok mérnök-mûszaki

szolgálata részére I. rész” (Re/664) címû szolgálati
könyv hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint a szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok ki-
adásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás 15. §
(1) bekezdése alapján a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Hatályon kívül helyezem az 1974. november 30-án
Schmidt István ezredes Magyar Néphadsereg repülõ fõnök
által hatályba léptetett, Re/664 cikkszámú „Utasítás a re-
pülõcsapatok mérnök-mûszaki szolgálata részére I. rész”
címû szolgálati könyvet.

2. A hatályon kívül helyezett nyílt szolgálati könyvet a
katonai szervezetek az MH Egységes Iratkezelési Szabály-
zata (Ált/40) elõírásai szerint saját hatáskörükben semmi-
sítsék meg.

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

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

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
62/2013. (HK 10.) HVKFH

szakutasítása
az egyes NATO egységesítési egyezmények nemzeti

elfogadásáról és hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel az egységesítési, szabványosítási tevékeny-
ségrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgo-

zásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdés c) és d) pontjára, a következõ

szakutasítást

adom ki.

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a további-
akban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetekre, a miniszter irányítása alá tartozó központi hiva-
talokra, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kato-
nai szervezeteire és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgá-
latra (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek)
terjed ki.

2. A STANAG 2537 JINT (EDITION 2) – AJP-2.3
ALLIED JOINT DOCTRINE FOR HUMAN
INTELLIGENCE (HUMINT) – EDITION A VERSION 1 –
SZÖVETSÉGI ÖSSZHADERÕNEMI HARCÁSZATI
HÍRSZERZÕ DOKTRÍNA címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti hatályba léptetésre kerül a követke-
zõk szerint:

a) Témafelelõs: Honvéd Vezérkar (a továbbiakban:
HVK) Felderítõ Csoportfõnökség

b) Témakezelõ: HVK Felderítõ Csoportfõnökség
c) A bevezetés idõpontja: 2013. szeptember 1.
d) A bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) A NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél kerüljön bevezetésre.
db) Az egységesítési egyezmény teljes terjedelemben,

eredetiben angol nyelven kerüljön kiadásra.
e) Az MH 5/24. Bornemissza Gergely Felderítõ Zászló-

alj Harcászati hírszerzõ – HUMINT – század szakállomá-
nya a nemzetközi mûveletek során a kiadványban lévõ
ajánlások szerint kerül alkalmazásra, a nemzeti fenntartá-
sok figyelembevételével.

3. A STANAG 2586 (ED1RD1) – NATO GEOSPATIAL
METADATA PROFILE (NGMP)–NATO TÉRKÉPÉSZETI
META-ADAT – KÖVETELMÉNYEK címû NATO egysé-
gesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a követke-
zõk szerint:

a) Témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat
b) A bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül
c) A NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi had-

erõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre.

4. A STANAG 3817 (EDITION 6) NATO SUPPLEMENT
TO ICAO DOC 4444 ANNEX 2, DOC 4444 – ATM/501,
ANNEX 10 VOL II AND DOC 9432-AN/952 – NATO
RADIOTELEPHONY PHRASEOLOGY AATCP – 2(A) –
ATP-8(B) VOLUME II – RÁDIÓFÓNIA KIFEJEZÉSEK
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti hatályba
léptetésre kerül a következõk szerint:
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a) Témafelelõs: HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
b) Témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság,

Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési Fõnökség
c) A bevezetés idõpontja: 2013. november 28.
d) A bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) A NATO egységesítési egyezmény a légierõnél ke-

rüljön bevezetésre.
db) Az egységesítési egyezmény teljes terjedelemben,

eredetiben angol nyelven kerüljön kiadásra.

5. A STANAG 4670 (ED 2) GUIDANCE FOR THE
TRAINING OF (UAS) OPERATORS – ÚTMUTATÓ A
PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMÛ-RENDSZER KEZELÕK
KIKÉPZÉSÉHEZ címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: HVK Felderítõ Csoportfõnökség
b) Témakezelõ: HVK Felderítõ Csoportfõnökség
c) A bevezetés idõpontja: 2013. szeptember 1.
d) A bevezetésre vonatkozó követelmények:

da) A NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi
haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre.

db) Az egységesítési egyezmény teljes terjedelemben,
eredetiben angol nyelven kerüljön kiadásra.

6. Hatályát veszti a STANAG 2537 ALLIED JOINT
DOCTRINE FOR HUMAN INTELLIGENCE (HUMINT)
EDITION 1 NATO egységesítési egyezmény.

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

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

Érvényes 2013. január 15-tõl

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés

egy-egy szakma, ágazat képviselõinek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó

része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli.

A Magyar Közlöny Magyarország hivatalos lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a

Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos közleményeken kívül üzleti célú hirdetések is

elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt közlemények és hirdetmények díja megkezdett kézirat-

oldalanként 62 400 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái (áfával) a következõk:

1/1 belív (174 � 240 mm) 327 540

hátsó borító 408 630

1/2 fekvõ (174 � 120 mm) 173 310

álló (87 �240 mm) 173 310

1/4 álló (87 � 120 mm) 93 810

Hirdetmények, közlemények díja (áfával) a közlönyökben (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok stb.
érvénytelenítése egységesen 22 737

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 19 239

Hirdetmények, közlemények, valamint üzleti hirdetések közzétételének feltétele cégszerû aláírással ellátott meg-

rendelés kiadóba történõ megküldése (megrendeles@mhk.hu, agazati@mhk.hu, fax: +36 1 235-4548), valamint

10 000 Ft + áfa díjelõleg megfizetése.

Kérjük továbbá, hogy a Megrendelõ az adószámát a megrendelésen tüntesse fel.

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomda-

kész állomány hiányában 10% technikai költséget számítunk fel. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltozta-

tásának jogát. A kiadó fenntartja a jogot, hogy jogszabályba ütközõ hirdetéseket visszautasítson.

A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Fõosztály
1885 Budapest, Pf. 25, telefon: 474-1111/222-25, 474-1172
A szerkesztésért felelõs: dr. Dankó István
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ
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