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JOGSZABÁLYOK

2013. évi
XCVII. törvény

a honvédségi adatkezelésrõl,
az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével

kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról*

Az Országgyûlés Magyarország függetlenségének, te-
rületi épségének, nemzetközi szerzõdésekben rögzített ha-
tárainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, a Ma-
gyar Honvédség adatkezelésébe tartozó személyes adatok
védelmének biztosítása érdekében a következõ törvényt
alkotja:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmezõ rendelkezések

1. §

E törvény alkalmazásában
a) behívhatósági korhatár:
aa) a Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: Honvéd-

ség) hivatásos, szerzõdéses vagy önkéntes tartalékos kato-
nai szolgálatot teljesítettek esetén a katonai szolgálat felsõ
korhatára,

ab) más hadkötelesek és a potenciális hadkötelesek ese-
tén annak az évnek a december 31. napja, amelyben 40. élet-
évüket betöltik,

b) hadköteles: a hadkötelezettség bevezetését követõen
magyarországi bejelentett lakóhellyel rendelkezõ magyar
állampolgárságú férfi,

c) hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon,
a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbefogadott,
mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha
és a nevelõ szülõ, a testvér valamint az élettárs,

d) igénybevevõ: a Honvédség, a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrend-
ben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII.
törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § r) pontjában meghatá-
rozott rendvédelmi szervek és a Hvt. 18. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott honvédelemben közremûködõ szervek,

e) igénybevételi hatóság: a gazdasági és anyagi szolgál-
tatás Hvt. 14. §-a szerinti igénybevételét elrendelõ szerv
vagy személy,

f) katonai igazgatás: a közigazgatási szervek jogilag
szabályozott olyan tevékenysége, amely a haza fegyveres
védelme feltételeinek megteremtése és megvalósítása ér-

dekében a jogalanyok honvédelmi kötelezettségeinek és
önként vállalt honvédelmi feladatainak tervezésére, vala-
mint a kötelezettségek és a vállalt feladatok végrehajtására
irányul.

II. Fejezet
A KATONAI IGAZGATÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE,

FELADATAI

2. A katonai igazgatási szervek

2. §

(1) A Honvédség központi katonai igazgatási szerve
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó
szerve.

(2) A területi katonai igazgatási szervek
a) a katonai igazgatási központok,
b) a toborzó- és érdekvédelmi központok,
c) a katonai igazgatási és érdekvédelmi irodák.
(3) A területi katonai igazgatási szervek a Honvédség

katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének
alárendeltségébe tartoznak.

(4) A katonai igazgatási központok a hadkötelezettség
fennállása idején sorozó központokként mûködnek.

(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve és a katonai igazgatási központok e tör-
vényben meghatározott feladataik vonatkozásában hatósági
jogkört gyakorolnak.

3. A katonai igazgatási szervek feladatai

3. §

A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldol-
gozó szerve ellátja az alábbi tevékenységekkel összefüggõ
katonai igazgatási feladatokat:

a) az önkéntes tartalékosok, a potenciális hadkötelesek
és a kiképzett tartalékosok, a hadkötelezettség bevezetését
követõen az önkéntes tartalékosok és a hadkötelesek nyil-
vántartásával, katonai szolgálatával kapcsolatos feladatok
tervezése, vezetése és végrehajtása,

b) a meghagyásba bevont szervezeteknek a meghagyás
elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos tevékeny-
ségének ellenõrzése,

c) a Honvédség, a rendvédelmi szervek és a honvéde-
lemben közremûködõ szervek részére szükséges gazdasá-
gi és anyagi szolgáltatási kötelezettségek teljesítésének
tervezése, végrehajtásának irányítása, felügyelete és ellen-
õrzése,
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d) az önkéntes tartalékos állomány behívásának elõké-
szítéséhez és a behívás végrehajtásához szükséges nyil-
vántartás kezelése, az önkéntes tartalékosok munkáltatói-
val történõ kapcsolattartás,

e) az önkéntes tartalékos állomány behívása,
f) a Honvédség központi személyügyi nyilvántartásá-

nak vezetése,
g) a Honvédség központi hadköteles nyilvántartásának

vezetése,
h) a Honvédség központi toborzó és érdekvédelmi nyil-

vántartásának vezetése,
i) nyilvántartás vezetése a meghagyásba bevont szer-

vekrõl és a meghagyásra kijelölt munkakörökrõl békeidõ-
szakban is, valamint a hadkötelezettség fennállása idején
a meghagyásban részesült hadkötelesekrõl,

j) a veszteség-nyilvántartás vezetése és a nemzetközi
egyezmények szerinti tájékoztatás végrehajtása, és

k) a Honvédség személyi állománya részére szolgálati-,
ideiglenes szolgálati-, munkáltatói kormánytisztviselõi-,
közalkalmazotti-, katonai nyugdíjas-, hatósági- és ellen-
õri-, a hadkötelezettség bevezetését követõen a katonai
igazolványok kiadása, továbbá a katonák személyi igazoló
jeggyel és az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyez-
mények hatálya alá tartozó egyéb igazoló iratokkal történõ
ellátása.

4. §

A katonai igazgatási központok ellátják az alábbi kato-
nai igazgatási feladatokat:

a) békeidõszakban a 27. § szerinti nyilvántartás vezeté-
se a katonai szervezetek hadi beosztásai feltöltésének elõ-
készítése érdekében,

b) hadkötelezettség fennállása idején a hadköteles nyil-
vántartás vezetése, a Honvédség hadkötelesekkel történõ
hadkiegészítése,

c) a Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szük-
séges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség telje-
sítése érdekében az igénybevétel tervezéséhez szükséges
nyilvántartás vezetése,

d) szükségállapot, megelõzõ védelmi helyzet, rendkívü-
li állapot és váratlan támadás idején részvétel a Honvédség
és a rendvédelmi szervek részére szükséges gazdasági és
anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésének elõkészí-
tésében.

5. §

A toborzó- és érdekvédelmi központok, valamint a ka-
tonai igazgatási és érdekvédelmi irodák részt vesznek
a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosításának elõké-
szítésében, valamint a toborzó, érdekvédelmi és hadkiegé-
szítési szakfeladatok végrehajtásában.

III. Fejezet
A SZOLGÁLATI VISZONNYAL KAPCSOLATOS

NYILVÁNTARTÁSOK KÖRE

4. Általános szabályok

6. §

(1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vényben (a továbbiakban: Hjt.) meghatározott, a honvéd
jogállásával összefüggõ jogok érvényesítése és kötelezett-
ségek teljesítése céljából

a) toborzó nyilvántartást,
b) személyügyi nyilvántartást,
c) fegyelmi nyilvántartást,
d) érdekvédelmi nyilvántartást,
e) szolgálaton kívüliekre vonatkozó nyilvántartást, és
f) pénzügyi nyilvántartást

kell vezetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások elektroni-

kus nyilvántartások.

7. §

(1) Az e fejezet szerinti nyilvántartásban kezelendõ ada-
tokat valamint a kezelt adatokban bekövetkezett változá-
sokat – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – a nyilván-
tartást vezetõnek az a honvédségi szervezet jelenti be,
amelynek állományába az érintett tartozik. Az adatokra
vonatkozó bejelentést haladéktalanul meg kell tenni.

(2) Az érintett
a) a 2. melléklet a)-c) pontja, f) pont fd) alpontja,

n) pontja), p) pontja,
b) az 5. melléklet a) és b) pontja, d) pont dg) és dh) al-

pontja
szerinti adataiban bekövetkezett változást a nyilvántartást
vezetõnek 8 munkanapon belül köteles bejelenteni.

8. §

(1) A Honvédség a szolgálati viszony létesítéséhez,
fenntartásához, módosításához, megszüntetéséhez kap-
csolódóan az alkalmasság felmérése és minõsítése, vala-
mint az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági felté-
telek fennállásának megállapítása céljából kezeli

a) a szolgálati viszonyt létesíteni szándékozó személy,
valamint

b) a hivatásos állományú katonának, a szerzõdéses állo-
mányú katonának, a honvéd tisztjelöltnek, a honvéd al-
tiszt-jelöltnek és a rendelkezésre állás idõszakában az ön-
kéntes tartalékos katonának
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálat so-
rán keletkezett különleges személyes adatait.
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(2) Az adatok köre az egészségi, pszichikai és fizikai ál-
lapotra vonatkozó,

a) az alkalmasság felméréséhez és az alkalmassági mi-
nõsítéshez felhasznált, és
b) az alkalmasság minõsítését tartalmazó
különleges személyes adat.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az egész-
ségi, pszichikai és fizikai állapotra vonatkozó különleges
személyes adatokat, a vizsgálatok teljes egészségügyi do-
kumentációját az alkalmasság megállapításában részt
vevõ orvos valamint bizottság kezelheti, illetve azok kizá-
rólag a részükre továbbíthatók.

(4) A munkáltatói jogkört gyakorló és a honvédségi
szervezet személyügyi szerve részére – a fizikai felmérés
részletes eredményén kívül – kizárólag a (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott adat továbbítható. Ha az alkal-
massági vizsgálatot a munkáltatói jogkört gyakorló kezde-
ményezi, az alkalmassági vizsgálat megindulása elõtt tu-
domására jutott egészségügyi adatot is jogosult kezelni és
az egészségügyi adatot az eljárásban részt vevõ orvos, va-
lamint orvosi bizottság részére továbbíthatja.

(5) Az alkalmassági vizsgálat megállapításait a vizsgá-
latot végzõ a munkáltatói jogkört gyakorlónak és az alap-
ellátást végzõ orvosnak továbbítja.

(6) A vizsgálatok megállapításai a szolgálati viszony
megszûnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetõk. Ha
a szolgálati viszony egészségi vagy pszichikai alkalmat-
lanság alapján szûnt meg, az alkalmasság minõsítését tar-
talmazó adatok az állomány tagjának haláláig kezelhetõk.

5. A toborzó nyilvántartás

9. §

(1) A toborzó nyilvántartásban kell kezelni a hivatásos
állományú katonának, a szerzõdéses állományú katoná-
nak, a honvéd tisztjelöltnek, a honvéd altiszt-jelöltnek és
az önkéntes tartalékos katonának jelentkezõk (a továb-
biakban együtt: jelentkezõ) 1. melléklet szerinti adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles
nyilvántartásnak minõsül.

(3) A toborzó nyilvántartást a Honvédség katonai igaz-
gatási és központi adatfeldolgozó szerve vezeti.

(4) A toborzó nyilvántartásban történõ adatkezelés célja
a) a szerzõdéses,
b) a hivatásos,
c) a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti, és
d) az önkéntes tartalékos
állomány utánpótlásának biztosítása.
(5) A toborzó nyilvántartásba történõ bekerülés a jelent-

kezõ kérelmére történik. A toborzó nyilvántartás alapja
a jelentkezõ által kitöltött adatlap, a bûnügyi nyilvántartó
szerv által kiállított hatósági bizonyítvány és az egészségi,
pszichikai, fizikai alkalmasságot megállapító honvédségi
szervezet határozata.

(6) A toborzó nyilvántartásban kezelt adatokhoz a szol-
gálati viszony létesítésével kapcsolatos döntés elõkészíté-
se és meghozatala céljából elektronikus úton közvetlenül
hozzáférhet, és az annak alapjául szolgáló iratokba bete-
kinthet

a) a Honvédség központi személyügyi szerve,
b) annak a honvédségi szervezetnek a személyügyi szer-

ve, amelynek állományába a jelentkezõ bekerülhet, és
c) az egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizs-

gálatot végzõ szerv.
(7) A toborzó nyilvántartásban szereplõ adatokat

a (3) bekezdés szerinti adatkezelõ a szolgálati viszony lét-
rehozása érdekében átadja a szolgálati viszony létrehozá-
sáért felelõs honvédségi szervezet személyügyi nyilván-
tartást vezetõ szervének további kezelésre, vagy a szolgá-
lati viszony létrejötte hiányában haladéktalanul törli
azokat.

6. A személyügyi nyilvántartás

10. §

(1) A személyügyi nyilvántartásban kell kezelni a hon-
védek és a rendelkezésre állás idõszakában az önkéntes
tartalékos katonák valamint ezek társadalombiztosítási,
szociális vagy kegyeleti gondoskodásra jogosult hozzátar-
tozóinak a 2. melléklet szerinti adatait.

(2) A személyügyi nyilvántartást a Honvédség központi
személyügyi szerve vezeti.

(3) A személyügyi nyilvántartásban történõ adatkezelés
célja

a) a szolgálati viszonnyal összefüggõ munkáltatói dön-
tések, a jognyilatkozatok elõkészítésének és meghozatalá-
nak biztosítása,

b) a szolgálati viszonnyal összefüggõ jogok gyakorol-
hatóságának és kötelezettségek teljesíthetõségének bizto-
sítása,

c) a hozzátartozót megilletõ társadalombiztosítási, szo-
ciális és kegyeleti gondoskodás megállapításának és fo-
lyósításának biztosítása.

(4) A honvédek és a rendelkezésre állás idõszakában
az önkéntes tartalékos katonák adatai a szolgálati viszony
megszûnéséig vagy megszüntetéséig kezelhetõk. A hozzá-
tartozók adatai a honvédek és az önkéntes tartalékos kato-
nák szolgálati viszonyának megszûnéséig vagy megszün-
tetéséig kezelhetõk.

11. §

(1) A személyügyi nyilvántartásban kezelt adatokhoz
elektronikus úton közvetlenül hozzáférhetnek és az annak
alapjául szolgáló iratokba betekinthetnek a szolgálati vi-
szonnyal kapcsolatos döntések elõkészítése és meghozata-
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la, azok végrehajtása, ellenõrzési, felügyeleti jogaik gya-
korlása és vizsgálatok lefolytatása céljából

a) a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter), a miniszter által vezetett minisztérium állami
vezetõi, valamint a Honvéd Vezérkar fõnöke,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve,
c) a miniszter által vezetett minisztérium személyügyi

szerve,
d) a honvédségi szervezet saját állománya vonatkozásá-

ban a honvédségi szervezet személyügyi szerve,
e) az alárendeltjei vonatkozásában a teljesítményértéke-

lést végzõ személy, a szolgálati elöljáró és az állományil-
letékes parancsnok,

f) az állomány érintett tagjait illetõen a fegyelmi, vala-
mint a szociális ügyben eljáró személy,

g) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében el-
lenõrzést végzõ személy,

h) a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet,
i) a Honvédségnél munkaügyi ellenõrzését végzõ szerv,
j) a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését

végzõ szerv,
k) az önkéntes tartalékos katonák adatai tekintetében a ka-

tonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szervei,
l) az elöljáró parancsnok munkavédelmi szaktevékeny-

ségre feljogosított ügyintézõje,
m) a honvédelmi baleset és a honvédelmi úti baleset ki-

vizsgálására létrehozott bizottság tagjai, a baleseti naplót
vezetõ szolgálat, és

n) a Honvédségnél munkabiztonsági hatósági feladato-
kat ellátó szerv.

(2) A személyügyi nyilvántartásban kezelt adatokhoz
történõ hozzáférést és az azok alapjául szolgáló iratokba
történõ betekintést a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetõje írásban engedélyezi.

(3) A Kormány által rendeletben kijelölt honvédségi
szervezet a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) és s) pontja szerinti
rendelkezési állományba áthelyezettek Hjt. 59. § (2) be-
kezdés c) pontja szerinti áthelyezésének elõsegítése érde-
kében

a) a rendelkezési állományba áthelyezéssel egyidejûleg
a 7. melléklet szerinti adatokat továbbítja a kormányzati
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervnek (a to-
vábbiakban: személyügyi központ),

b) ellátja a tartalékállomány kezelésével kapcsolatos,
a Kormány rendeletében meghatározott feladatokat.

(4) A Hjt. 46. § (1) bekezdés r) és s) pontja szerinti ren-
delkezési állományba áthelyezettek adatai a Hjt. 59. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti áthelyezésig, illetve a szol-
gálati viszonynak a Hjt. 47. § (2) bekezdése szerinti meg-
szûnéséig kezelhetõk.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti személyek adatait
a személyügyi központ, a nyilvántartásban keresést kérõ
vagy üres álláshelyet bejelentõ közigazgatási szerv ismer-
heti meg.

12. §

(1) A honvéd tisztjelöltek esetén a szolgálati viszony-
hoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek telje-
sítése céljából a személyügyi nyilvántartást vezetõ a nem-
zeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. mel-
léklet I/B. pont 1. alpontja szerinti adatokat vehet át a hall-
gatók nyilvántartásából.

(2) A honvéd altiszt-jelöltek esetén a szolgálati viszony-
hoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek telje-
sítése céljából a személyügyi nyilvántartást vezetõ a nem-
zeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 41. §
(4) bekezdése szerinti adatokat vehet át a köznevelési in-
tézmény által vezetett nyilvántartásból.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti személyek adatai
a hivatásos vagy szerzõdéses szolgálati viszony létesítése
esetén a személyügyi nyilvántartásban tovább kezelhetõk.

13. §

(1) A kiképzett tartalékosnak nem minõsülõ személyek
esetén a Honvédség központi irattározásra kijelölt szerve-
zete a személyi iratokat a szolgálati viszonnyal kapcsola-
tos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, a kato-
nai szolgálat teljesítésével kapcsolatos hatósági bizonyít-
ványok kiállítása, valamint a tudományos kutatás elõsegí-
tése céljából a szolgálati viszony megszûnésétõl vagy
megszüntetésétõl számított ötven évig köteles megõrizni.
A megõrzési határidõ lejárta elõtt a Honvédség központi
irattározásra kijelölt szervének vezetõje a katonai szolgá-
lat teljesítésével kapcsolatos hatósági bizonyítványok ki-
állítása, valamint a tudományos kutatás elõsegítése céljára
figyelemmel javaslatot tehet a személyi iratok további
õrzésére.

(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a megõrzési határidõ le-
jártát követõen a levéltári törvényben foglalt feladatok
végrehajtása céljából – végleges megõrzésre – a Hadtörté-
nelmi Levéltárnak át kell adni azok iratait, akik

a) egység vagy azzal azonos, továbbá magasabb szintû
parancsnoki vagy vezetõi beosztást láttak el,

b) tábornoki rendfokozatot viseltek,
c) akiket Hõsi halottá, vagy a Magyar Honvédség ha-

lottjává minõsítettek,
d) állami díjasok, Kossuth- vagy Széchenyi-díjasok,
e) akadémikusok vagy a tudományok doktori fokozatával

rendelkeznek, vagy
f) olimpiai vagy világbajnoki címet szereztek.
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7. A fegyelmi nyilvántartás

14. §

(1) A fegyelmi nyilvántartásban kell kezelni a honvédek
és a rendelkezésre állás idõszakában az önkéntes tartalé-
kos katonák 3. melléklet szerinti adatait.

(2) A Honvédség központi fegyelmi nyilvántartását
a miniszter vezeti. A fegyelmi nyilvántartás alapjául szol-
gáló iratokat az honvédségi szervezet õrzi, amelynek állo-
mányába az (1) bekezdés szerinti személyek tartoznak.

(3) A fegyelmi nyilvántartásban történõ adatkezelés cél-
ja a fegyelmi eljárás lefolytathatóságának, a fegyelmi eljá-
rás során történõ döntés-elõkészítésnek és határozathoza-
talnak biztosítása, a kiszabott fenyítések és azok hatályá-
nak naprakész megállapíthatósága, továbbá a szolgálati vi-
szony létesítési, a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-je-
lölti szolgálati viszony létesítési akadály megállapítható-
ságának biztosítása.

(4) A fegyelmi nyilvántartásban szereplõ adatok a szol-
gálati viszony megszûnéséig vagy megszüntetéséig kezel-
hetõk. Ha a fegyelmi eljárás a szolgálati viszonyt vagy
rendfokozatot érintõ szankcióval zárult vagy a szolgálati
viszony megszüntetésére méltatlansági eljárás keretében
került sor, a fegyelmi nyilvántartásban szereplõ adatok
az érintett személyre irányadó – az eljárás befejezésekor
hatályos jogszabályok alapján megállapított – öregségi
nyugdíj korhatárig kezelhetõk.

15. §

(1) A fegyelmi nyilvántartásban kezelt adatokhoz a fe-
gyelmi határozat jogkövetkezményeinek megállapítása,
a fegyelmi fenyítés hatályának fennállása, felügyeleti és
ellenõrzési jogkör gyakorlása céljából elektronikus úton
közvetlenül hozzáférhet valamint az annak alapjául szol-
gáló iratokba betekinthetnek:

a) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetõi,
valamint a Honvéd Vezérkar fõnöke,

b) az alárendeltjei vonatkozásában az állományilletékes
parancsnok,

c) a honvédségi szervezet saját állománya vonatkozásá-
ban a honvédségi szervezet jogi és igazgatási szervezete,

d) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében el-
lenõrzést végzõ,

e) a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet,
f) az adott ügyben érintett személy tekintetében a fe-

gyelmi, a szabálysértési, a méltatlansági és a büntetõeljá-
rásban eljáró személy,

g) a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését
végzõ szervek, és

h) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve.

(2) A fegyelmi nyilvántartáshoz történõ hozzáférést, il-
letve az annak alapjául szolgáló iratokba történõ betekin-
tést a miniszter engedélyezi.

8. Az érdekvédelmi nyilvántartás

16. §

(1) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kell kezelni
a (4) bekezdés a)-d) pontja szerinti személyek 5. melléklet
szerinti adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles
nyilvántartásnak minõsül.

(3) Az érdekvédelmi nyilvántartást a Honvédség kato-
nai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a társada-
lombiztosítási, a szociális és a kegyeleti ellátásra való jo-
gosultság megszûnéséig vezeti.

(4) Az érdekvédelmi nyilvántartásban történõ adatkeze-
lés célja

a) a nyugállományú katonának,
b) a hivatásos, a szerzõdéses és az önkéntes tartalékos,

vagy a hadkötelezettség alapján történõ katonai szolgálat-
teljesítéssel összefüggõ baleset, betegség, sebesülés vagy
haláleset miatt társadalombiztosítási és szociális ellátásra
jogosultaknak,

c) a korábban hadkötelezettség alapján katonai szolgá-
latot teljesítetteknek, és

d) az a)-c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozói-
nak
társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai megál-
lapításának és folyósításának biztosítása.

(5) Az (1) bekezdés szerinti adatokat – ha ez a személy-
ügyi nyilvántartásban rendelkezésre áll – a személyügyi
nyilvántartásból kell átvezetni az érdekvédelmi nyilván-
tartásba.

(6) Az érdekvédelmi nyilvántartásban szereplõ adatokat
valamint az azok alapjául szolgáló iratokat a (3) bekezdés
szerinti idõ eltelte után megõrzésre a Honvédség központi
irattározásra kijelölt szervezetének kell átadni.

(7) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokhoz
társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátás megálla-
pításának és folyósításának céljából elektronikus úton
közvetlenül hozzáférhetnek és annak alapjául szolgáló ok-
mányokba betekinthetnek:

a) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetõi,
valamint a Honvéd Vezérkar fõnöke,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve,
c) az alárendeltjei vonatkozásában a minõsítést végzõ

személy és az állományilletékes parancsnok,
d) az állomány érintett tagjait illetõen a fegyelmi, vala-

mint a szociális ügyben eljáró személy,
e) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében el-

lenõrzést végzõ,
f) a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet,
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g) a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését
végzõ szervek,

h) az önkéntes tartalékos katonák adatai tekintetében a ka-
tonai igazgatás lakóhely szerint illetékes területi szervei,

i) a honvédelmi baleset és a honvédelmi úti baleset ki-
vizsgálására létrehozott bizottság tagjai, a baleseti naplót
vezetõ szolgálat.

9. A szolgálaton kívüliek nyilvántartása

17. §

(1) A szolgálaton kívüliek nyilvántartásában kell kezel-
ni a Hjt. szerinti szolgálaton kívüliek állományába tartozó
személyek 6. melléklet szerinti adatait. A szolgálaton kí-
vüliek nyilvántartásába az érintettet a kérelmére lehet fel-
venni.

(2) A szolgálaton kívüliek nyilvántartását a Honvédség
központi személyügyi nyilvántartó szerve vezeti.

(3) A szolgálaton kívüliek nyilvántartásának célja a hi-
vatásos állományba történõ visszavétel elõsegítése, továb-
bá a hivatásos állományból kiváló személy honvédségi kö-
tõdésének fenntartása.

(4) Szolgálaton kívüliek adatai a szolgálaton kívüliek
nyilvántartásában annak az évnek az utolsó napjáig kezel-
hetõek, amikor

a) a Hjt. 76. § (2) bekezdésében meghatározott idõtar-
tam letelik,

b) az érintett öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, vagy
c) az egyéb közszolgálati jogviszony keretében történõ

foglalkoztatása megszûnik.
(5) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a szolgálaton

kívüliek nyilvántartásából az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló törvényben
meghatározottakon túl adatszolgáltatás nem teljesíthetõ.

10. A szolgálatteljesítési idõ nyilvántartása

18. §

(1) Nyilvántartást kell vezetni
a) a szolgálatteljesítés,
b) az ügyeleti és a készenléti szolgálatok,
c) a Hjt. 109. és 110. §-a szerinti szabadság,
d) az egészségügyi szabadság, és
e) a szolgálatteljesítési idõ-kedvezmények
idõtartamáról.
(2) A szolgálatteljesítési idõ nyilvántartását a honvédségi

szervezet a saját állományáról vezeti.
(3) A szolgálatteljesítési idõ nyilvántartása
a) az állomány tagjára vonatkozóan az (1) bekezdés, és
b) az önkéntes tartalékos katonákra vonatkozóan

az (1) bekezdés a), c) és d) pontja
szerinti idõtartamot tartalmazza.

(4) A szolgálatteljesítési idõ nyilvántartásának célja
a szolgálati viszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlásának
és a kötelezettségek teljesítésének biztosítása.

(5) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a honvéd tiszt-
jelöltekre és a honvéd altiszt-jelöltekre azzal, hogy a mun-
káltatói jogkört gyakorló biztosítja a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
30. § (1) bekezdés a)-d), f) és g) pontjai szerinti szolgálati
feladatok idõtartamának megállapíthatóságát.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás tar-
talmazza a teljesített túlszolgálatot és annak ellentételezé-
sét is.

(7) A szolgálatteljesítési idõ nyilvántartásából a szolgá-
lati viszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezett-
ségek teljesítésének biztosítása céljából adatot igényelhet

a) saját állománya vonatkozásában a munkáltatói jogkör
gyakorlója, a szolgálati elöljáró,

b) az adott ügyben érintett személy tekintetében a fe-
gyelmi vagy méltatlansági ügyben eljáró személy,

c) a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet, és
d) a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését

végzõ szerv.

11. A pénzügyi nyilvántartás

19. §

(1) Pénzügyi nyilvántartásban kell kezelni a honvédek
és a rendelkezésre állás idõszakában az önkéntes tartalé-
kos katonák 14. melléklet szerinti személyes adatait.

(2) A pénzügyi nyilvántartást a Honvédség központi
pénzügyi és számviteli szerve vezeti.

(3) A pénzügyi nyilvántartás célja az (1) bekezdés sze-
rinti személyeket pénzben megilletõ járandóságok, juttatá-
sok és költségtérítések kifizethetõségének biztosítása.

(4) A pénzügyi nyilvántartásban szereplõ adatok a szol-
gálati viszony megszûnéséig vagy megszüntetéséig kezel-
hetõk.

(5) A pénzügyi nyilvántartásban szereplõ adatokhoz
a pénzbeli járandóságok, juttatások és költségtérítések fo-
lyósításával kapcsolatos döntések elõkészítése, meghoza-
tala, a kifizethetõség biztosítása és a törvényességi fel-
ügyelet gyakorlása céljából elektronikus úton közvetlenül
hozzáférhetnek és az azok alapjául szolgáló iratokba bete-
kinthetnek:

a) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetõi,
valamint a Honvéd Vezérkar fõnöke,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve,
c) a miniszter által vezetett minisztérium személyügyi

szerve,
d) a honvédségi szervezet állománya vonatkozásában

a honvédségi szervezet személyügyi szerve,
e) az alárendeltjei vonatkozásában a szolgálati elöljáró

és az állományilletékes parancsnok,
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f) a Honvédségnél az érintett szociális ügyében eljáró
személy,

g) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében el-
lenõrzést végzõ,

h) a Honvédség jogi képviseletét ellátó szervezet,
i) a Honvédségnél munkaügyi ellenõrzést végzõ szerv, és
j) a Honvédségnél az érintett illetmény számfejtését

végzõ szerv.
(6) A pénzügyi nyilvántartásban kezelt adatokhoz törté-

nõ hozzáférést és az azok alapjául szolgáló okmányokba
történõ betekintést a Honvédség központi pénzügyi és
számviteli szervének vezetõje írásban engedélyezi.

12. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
nyilvántartásaira vonatkozó sajátos szabályok

20. §

(1) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a további-
akban: KNBSZ) állományának tagjairól vezetett nyilván-
tartásokra a 4-11. alcím rendelkezéseit ebben az alcímben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A KNBSZ állományába tartozó személy a KNBSZ
törvényben meghatározott nemzetbiztonsági feladatainak
ellátása céljából a Honvédség valamennyi nyilvántartásá-
hoz közvetlenül hozzáférhet és az azok alapjául szolgáló
iratokba betekinthet, azokról másolatot készíthet.

(3) A KNBSZ állományáról a 6. § (1) bekezdés a)-d) és
f) pontja szerinti nyilvántartást, valamint a szolgálattelje-
sítési idõ nyilvántartását a KNBSZ vezeti. A KNBSZ
a Honvédség személyügyi nyilvántartása részére, a mi-
niszter által meghatározott adatokról csak számszerû,
összesített információk adására kötelezett.

(4) A KNBSZ állományáról vezetett nyilvántartásokba
betekinteni, onnan adatot átvenni a miniszter, valamint
a miniszter vagy a munkáltatói jogkört gyakorló által meg-
határozott, a miniszter irányítási feladatai ellátását segítõ
szervezetben, illetve a KNBSZ-nél dolgozó személyek jo-
gosultak.

(5) A KNBSZ-nél vezetett nyilvántartások vezetésének
rendjére a munkáltatói jogkört gyakorló saját hatásköré-
ben intézkedik.

13. Egyéb nyilvántartások

21. §

(1) A honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló ob-
jektumba történõ be- és kilépés ellenõrzése, az élet- és va-
gyonbiztonság, valamint a minõsített adatok védelme cél-
jából a beléptetési rendszer üzemeltetõje a Honvédség sze-
mélyi állományának és az alkalmi belépõknek az adatait
elektronikus beléptetési rendszerben vagy egyéb módon
rögzítheti és kezelheti.

(2) A Honvédség személyi állományának tagjáról a kö-
vetkezõ adatok kezelhetõk:

a) név, rendfokozat, jogviszony,
b) belépési engedély száma, személyazonosító igazol-

vány okmányazonosítója, és
c) be- és kilépés ideje.
(3) Az alkalmi belépõk következõ adatai rögzíthetõk és

kezelhetõk:
a) név, születési hely és idõ,
b) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, és
c) be- és kilépés ideje.
(4) Az adatok a keletkezésüktõl számított 6 hónapig ke-

zelhetõk.
(5) A beléptetõ rendszerben rögzített adat továbbítható
a) a honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objek-

tumban elkövetett bûncselekmény, szabálysértés, fegyel-
mi vétség miatt indult eljárásban bizonyítékként történõ
felhasználás, az érintett jogainak gyakorlása céljából az el-
járást lefolytató szervnek,

b) a nemzetbiztonsági érdek védelme céljából
a KNBSZ-nek, és

c) a szolgálatteljesítési idõ nyilvántartás valóságtartal-
mának megállapítása céljából a munkáltatói jogkört gya-
korlónak.

22. §

(1) A honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló ob-
jektum parancsnoka, vezetõje az élet- és vagyonbiztonság,
valamint a minõsített adatok védelme érdekében képrögzí-
tésre alkalmas elektronikus megfigyelõrendszer telepítését
rendelheti el, amelynek alkalmazásával a honvédségi szer-
vezet elhelyezésére szolgáló objektumban, valamint annak
közvetlen környezetében tartózkodó személyekrõl felvétel
készíthetõ.

(2) A honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló ob-
jektum parancsnoka, vezetõje jól látható helyen, jól olvas-
hatóan köteles figyelemfelhívó piktogramot alkalmazni,
valamint adatvédelmi tájékoztatást elhelyezni arról, hogy
a honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objektum-
ban vagy annak közvetlen környezetében képfelvétel rög-
zítésére alkalmas elektronikus megfigyelõrendszert alkal-
maznak. A tájékoztatásban ki kell térni arra, hogy az adat-
kezelést mely törvény rendeli el.

(3) A képfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus
megfigyelõ rendszer alkalmazásához a természetes sze-
mély hozzájárulása szükséges, amely úgy is megadható,
hogy a természetes személy a (2) bekezdés szerinti jelzés
megismerése után a honvédségi szervezet elhelyezésére
szolgáló objektumba vagy annak közvetlen környezetébe
bemegy.

(4) Nem alkalmazható képfelvétel rögzítésére alkalmas
elektronikus megfigyelõ rendszer öltözõben, mosdóban,
illemhelyen, illetve kórházi szobában.
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(5) A rögzített képfelvétel a rögzítéstõl számított 60 na-
pig tárolható, azt követõen haladéktalanul törölni kell.

(6) Az (5) bekezdés szerinti idõtartamon belül a rögzí-
tett képfelvétel a jogszabályban meghatározott szabálysér-
tési, bûnüldözési, igazságszolgáltatási és fegyelmi eljárás
lefolytatása céljából a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a fegyelmi ügyben eljáró szerv, az ügyészség,
a bíróság, a törvényben meghatározott nemzetbiztonsági
feladatok ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálatok
valamint az érintett jogainak gyakorlása céljából, az érin-
tett részére továbbítható.

(7) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel
rögzítése érinti, a (6) bekezdésben megjelölt eljárás lefoly-
tatásához kérheti, hogy az adatot annak kezelõje az adat to-
vábbításáig ne törölje. A kérelem benyújtására a képfelvé-
tel rögzítésétõl számított 60 napon belül van lehetõség. Bí-
róság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfel-
vételt haladéktalanul meg kell küldeni. Ha a kérelem be-
nyújtásától számított 60 napon belül nem kerül sor megke-
resésre, a rögzített képfelvételt törölni kell.

23. §

(1) A Honvédség központi személyügyi szerve a kivá-
lasztási eljárás lefolytatása céljából kezeli a Hjt. szerinti
pályázati eljárásokkal kapcsolatos, a pályázó által szolgál-
tatott adatokat. A pályázati eljárás lezárását követõen
az adatokat a nyilvántartásból törölni kell, kivéve, ha a pá-
lyázó az adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul an-
nak érdekében, hogy a késõbbi pályázati lehetõségekrõl
tájékoztatást kapjon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban a pályázó
következõ adatai kezelhetõk:

a) a természetes személyazonosító adatok,
b) az önéletrajz adatai,
c) a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó,

a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatok.
(3) A pályázati nyilvántartásba a pályázati eljárás le-

folytatása, a pályázó alkalmasságának megítélése céljából
jogosult betekinteni, illetve abból adatokat kérni

a) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetõi
és a Honvéd Vezérkar fõnöke, továbbá

b) a pályázat elbírálásban résztvevõ személy.

24. §

(1) A honvédségi szervezet személyi állományának
kiértesíthetõsége céljából a honvédségi szervezet veze-
tõje a honvédségi szervezet személyi állományának ki-
értesítésére és kiértesíthetõségére vonatkozó adatokat
kezelheti.

(2) A honvédségi szervezet személyi állományának tag-
járól a következõ adatok kezelhetõk:

a) név, rendfokozat, beosztás,
b) lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, valamint
c) a jelenlétre, illetve távollétre vonatkozó adatok (je-

len, szolgálatban, vezényelve, szolgálati úton, egészség-
ügyi, illetve beteg szabadságon, kórházban, szabadságon,
pihenõ napon, engedély nélkül távol, egyéb okból távol).

(3) A honvédségi szervezet személyi állományának tag-
ja a (2) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett válto-
zást haladéktalanul köteles bejelenteni a honvédségi szer-
vezet vezetõjének. Az adatokat a bejelentést követõen
a honvédségi szervezet vezetõje által meghatározott rend-
ben azonnal pontosítani kell.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott adatok a honvédségi
szervezet személyi állománya tagjának a honvédségi szerve-
zettel fennálló szolgálati viszonyának idejéig kezelhetõk.

(5) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatok csak
a kiértesítés végrehajtása céljából használhatók fel.

IV. Fejezet
A HADKÖTELES ÁLLOMÁNY NYILVÁNTARTÁSA

14. A hadköteles nyilvántartás

25. §

(1) A hadkötelezettség bevezetésének biztosítása céljá-
ból a kiképzett tartalékosokról és potenciális hadkötele-
sekrõl már békeidõszakban, valamint a hadkötelezettség
bevezetését követõen a hadkötelesekrõl a katonai szolgá-
latra történõ behívás elõkészítése és végrehajtása céljából
hadköteles nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles
nyilvántartásnak minõsül.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba történõ be-
tekintést, az abból történõ adatszolgáltatást a honvédségi
szervezetek részére az állományba vétel végrehajtása cél-
jából a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szervének vezetõje engedélyezhet.

26. §

(1) A hadköteles nyilvántartásban kezelhetõ adatokat
a 4. melléklet határozza meg.

(2) A hadköteles nyilvántartást a Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve vezeti.

(3) A 4. melléklet j)–m) pontjaiban meghatározott ada-
tok kizárólag a hadkötelezettség fennállása idején kezelhe-
tõk a hadköteles nyilvántartásban, és azokat a kényszerin-
tézkedés megszüntetése napjának hatályával vagy a fegy-
ver nélküli katonai szolgálat teljesítésére vonatkozó hatá-
rozat jogerõre emelkedésének napjával törölni kell.
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(4) A 29. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint szolgálta-
tott adatok alapján a Honvédség katonai igazgatási és köz-
ponti adatfeldolgozó szerve a potenciális hadkötelest, va-
lamint a hadkötelest abban az évben, amelyben a 18. élet-
évét betölti, hadköteles nyilvántartásba veszi. A honosí-
tott, visszahonosított 18. életévét már betöltött kiképzett
tartalékost, potenciális hadkötelest és hadkötelest a rá vo-
natkozó adatszolgáltatást követõen utólagosan kell hadkö-
teles nyilvántartásba venni.

(5) Békeidõszakban annak az évnek a december 31-éig,
melyben a kiképzett tartalékos és a potenciális hadköteles
a rá vonatkozó behívhatósági korhatárt eléri, az adatait
a hadköteles nyilvántartásban kizárólag a Honvédség ka-
tonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, azt kö-
vetõen a Honvédség központi irattározásra kijelölt szerve-
zete kezeli.

27. §

(1) Azon kiképzett tartalékosok adatait, akiknek a Hon-
védséggel fennálló hivatásos, szerzõdéses, vagy önkéntes
tartalékos szolgálati viszonya 2011. január 1-jét követõen,
legalább 6 hónap tényleges katonai szolgálat teljesítését
követõen szûnt meg, valamint életkoruk nem érte el a kato-
nai szolgálat felsõ korhatárát és a szolgálati viszony meg-
szûnésekor katonai szolgálatra alkalmas minõsítéssel ren-
delkeztek, a Honvédség katonai szervezetei hadi beosztá-
sába történõ elõzetes tervezése céljából a Honvédség kato-
nai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve aláren-
deltségébe tartozó, az érintettek lakóhelye szerint illetékes
katonai igazgatási központ már békeidõszakban is kezeli.

(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a hadi beosztásba betervezett kiképzett tar-
talékosok 4. melléklet a) pont aa)–ae) alpontja, f) pont
fc) alpontja és r) pont ra)–re) alpontja szerinti adatait a ter-
vezett beosztás megjelölésével, a hadi beosztások feltölté-
sének tervezése céljából békeidõszakban továbbítja a ka-
tonai szervezet részére.

(3) A katonai igazgatási központ és a katonai szervezet
az (1) és (2) bekezdés szerinti adatkezelésre

a) a kiképzett tartalékosnak a hivatásos, szerzõdéses
vagy önkéntes tartalékos szolgálati viszonya megszûnését
követõ 10. év december 31-éig, de legfeljebb a katonai
szolgálat felsõ korhatárának eléréséig,

b) a hivatásos, szerzõdéses, önkéntes tartalékos szolgá-
lati viszony létesítéséig, vagy

c) jogszabály alapján a katonai szolgálat teljesítése alóli
mentesítésig
jogosult.

(4) A katonai szervezet a (2) bekezdés szerinti adatkeze-
lésre – a (3) bekezdésben meghatározottak figyelembevé-
telével – legfeljebb a tervezett hadi beosztás megszûnéséig
jogosult.

28. §

(1) A hadkötelezettség fennállása idején a hadkötelesek
adatait

a) a szükséges létszám biztosítása érdekében a rájuk vo-
natkozó behívhatósági korhatárig a Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és illetékes-
ségi területe vonatkozásában a sorozó központ,

b) a rájuk vonatkozó behívhatósági korhatár betöltését
követõen a Honvédség központi irattározásra kijelölt szer-
vezete
kezeli.

(2) A hadkötelezettség fennállása idején a Honvédség
katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve
a hadkötelesek adatairól a katonai szolgálat idõtartamára
a hadköteles nyilvántartásból annak a katonai szervezet-
nek is adatot szolgáltat, amelynél a hadköteles a katonai
szolgálatát teljesíti. A katonai szolgálat ellátásával össze-
függõ nyilvántartás vezetésére és adatok kezelésére a kato-
nai szervezet is jogosult.

15. Automatikus adatszolgáltatás a hadkötelesek
nyilvántartásához

29. §

(1) A 40. életévüket a tárgyév december 31-éig be nem
töltõ potenciális hadkötelesekrõl, kiképzett tartalékosok-
ról és hadkötelesekrõl a Honvédség katonai igazgatási és
központi adatfeldolgozó szerve részére az e §-ban megha-
tározott szervek szolgáltatnak adatot.

(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi
szerve a 8. mellékletben meghatározott adatokról a hadkö-
teles nyilvántartásba vételhez és a nyilvántartott adatok
pontosításához adatot szolgáltat

a) a hadköteles korba lépõkrõl a hadköteles nyilvántar-
tásba vétel évének január 31. napjáig,

b) a magyar állampolgárságot a magyar állampolgárság-
ról szóló törvény alapján megszerzõkrõl, ha magyarorszá-
gi lakóhellyel rendelkeznek, haladéktalanul, valamint
a külföldrõl hazatérõ magyar állampolgárokról a magyar-
országi lakóhelyük bejelentését követõ 8 napon belül,

c) az (1) bekezdés szerinti személy elhalálozásáról min-
den év január 31. napjáig, és

d) a hadköteles nyilvántartásban lévõkrõl a 8. melléklet
szerinti adataik megváltozását követõ 8 napon belül.

(3) A Honvédség központi személyügyi szerve a hivatá-
sos, szerzõdéses és önkéntes tartalékos állományban szol-
gálatot teljesítõkrõl minden hónap 5. napjáig a 4. melléklet
a), f), s) és t) pontjában, valamint az r) pont ra)–rf) alpont-
jában meghatározott adataikra vonatkozóan szolgáltat
adatot.

(4) A rendvédelmi szervek az állományukban hivatásos
szolgálatot teljesítõkrõl minden év december 31. napjáig
a 4. melléklet a) pontjában és az r) pont ra)–re) alpontjában
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meghatározott adataikra vonatkozóan szolgáltatnak ada-
tot.

(5) A rehabilitációs szakértõi szerv az (1) bekezdés sze-
rinti személy legalább 36%-ot elérõ munkaképesség-csök-
kenésérõl, valamint a legalább 29%-ot elérõ egészségkáro-
sodásáról minden év január 31. napjáig szolgáltat adatot.

(6) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állam-
polgárságról való lemondásról minden év január 31. nap-
jáig szolgáltat adatot.

(7) A Honvédség központi személyügyi nyilvántartó
szerve, valamint a rendvédelmi szervek a hivatásos, szer-
zõdéses vagy önkéntes tartalékos állományba felvettekrõl,
valamint szolgálati viszonyuk megszûnésérõl a hadkötele-
zettség fennállása idején a rájuk vonatkozó behívhatósági
korhatárig minden hónap 5. napjáig szolgáltatnak adatot.

(8) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állomá-
nya vonatkozásában a (4) és a (7) bekezdés szerinti adat-
szolgáltatási kötelezettséget és az adatok védelméhez
szükséges különös biztonsági követelményeket a nemzet-
biztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
28. § (2) bekezdése szerinti együttmûködési megállapodás
határozza meg.

30. §

(1) A hadkötelezettség bevezetése esetén, a hadkötele-
zettség fennállása idejéig a 40. életévüket tárgyév decem-
ber 31-ig be nem töltõ hadkötelesekre vonatkozóan a Hon-
védség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szer-
ve számára az e §-ban meghatározott szervek szolgáltat-
nak adatot. Az e §-ban meghatározott adatszolgáltatási kö-
telezettség – a (4) és az (5) bekezdésben meghatározottak
kivételével – nem érinti a 29. §-ban meghatározott adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítését.

(2) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi
szerve minden hónap 5. napjáig adatot szolgáltat az (1) be-
kezdés szerinti, Magyarországon lakóhellyel vagy – ennek
hiányában – tartózkodási hellyel rendelkezõ személyekrõl.

(3) A választási szerv adatot szolgáltat azokról
az (1) bekezdés szerinti személyekrõl, akiket országgyûlé-
si, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képvise-
lõjelöltként, polgármesterjelöltként, kisebbségi önkor-
mányzati képviselõjelöltként nyilvántartásba vettek vagy
annak megválasztottak, illetve megbízatásuk megszûnt
a hadkötelezettség elrendelésétõl számított 5 napon belül,
valamint a hadkötelezettség fennállásának idején a nyil-
vántartásba vételt, a megválasztást vagy a megbízatás
megszûnését követõ 8 napon belül.

(4) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi
szerve a hadköteles nyilvántartásban nyilvántartott adatok
pontosításához adatot szolgáltat az (1) bekezdés szerinti
személy elhalálozásáról minden hónap 5. napjáig.

(5) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állam-
polgárságról való lemondásról minden hónap 5. napjáig
szolgáltat adatot.

(6) Az (1) bekezdés szerinti személyek közül a szabad-
ságvesztés büntetésüket töltõ személyek esetén a szabad-
ságvesztés büntetés megkezdésének idõpontjáról, a szaba-
dulás várható idejérõl és a szabadulás idõpontjáról a Bün-
tetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának illetékes
szerve minden hónap 5. napjáig szolgáltat adatot.

16. Megkeresésre történõ adatszolgáltatás
a hadköteles nyilvántartáshoz

31. §

A fõvárosi és a megyei kormányhivatal járási, fõvárosi
kerületi hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) veze-
tõje közremûködik

a) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szervének megkeresésére az illetékességi terüle-
tén bejelentett lakóhellyel rendelkezõ kiképzett tartaléko-
sok és potenciális hadkötelesek lakcím- és anyakönyvi
adatainak pontosításában,

b) a hadkötelezettség fennállása idején a sorozó központ
megkeresésére az illetékességi területén bejelentett lakó-
hellyel rendelkezõ hadkötelesek személyazonosító, lak-
cím- és anyakönyvi adatainak pontosításában.

32. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve megkeresésére a megkeresésben szereplõ
személyekrõl 8 napon belül adatot szolgáltat a hadköteles
nyilvántartás pontosításához

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szer-
ve a 29. § (2) bekezdésében meghatározott adatokról,

b) a rendvédelmi szerv az állományában hivatásos szol-
gálatot teljesítõk a 29. § (4) bekezdésében meghatározott
adatairól,

c) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a 29. §
(6) bekezdésében meghatározott adatokról,

d) a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó
szerve valamint a rendvédelmi szerv a 29. § (7) bekezdése
szerinti adatokról,

e) a választási szerv a 30. § (3) bekezdése szerinti ada-
tokról,

f) a jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet
a meghagyásban érintett személyek 33. § (6) bekezdés
b) pontjában meghatározott adatairól,

g) a kezelést végzõ orvos a katonai szolgálatra való al-
kalmasság megállapítása érdekében a 4. melléklet f) pont
fa) és fc) alpontja, g), h), i) és s) pontja szerinti adatokról, és

h) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
a 30. § (6) bekezdése szerinti adatokról.

(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve megkeresésére, a megkeresésben szereplõ
hadkötelesekrõl 8 napon belül adatot szolgáltat a szemé-
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lyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a 30. §
(2) bekezdésében meghatározott adatokról.

17. A meghagyással kapcsolatos nyilvántartások

33. §

(1) A behívás illetve a meghagyásba helyezés tervezése
és végrehajtása céljából a meghagyásba jogszabály alap-
ján kijelölt szervekrõl és személyekrõl, a jogszabály alap-
ján meghagyásba vont szervekrõl és meghagyásra jogsza-
bály alapján kijelölt munkakört betöltõ hadköteles szemé-
lyekrõl a Honvédség katonai igazgatási és központi adat-
feldolgozó szerve a 9. melléklet szerinti és a 4. melléklet
a) pont aa)–ae) alpontjában, valamint u) pontjában megha-
tározott adattartalommal nyilvántartást vezet.

(2) A meghagyásba jogszabály alapján kijelölt szervek-
rõl és személyekrõl, valamint a jogszabály alapján megha-
gyásba vont szervekrõl a meghagyásba tartozás idõtartama
alatt kezelhetõek az adatok.

(3) A jogszabály alapján meghagyásra kijelölt munka-
kört betöltõ hadköteles személyekrõl kizárólag a hadköte-
lezettség fennállása idején, a meghagyásra kijelölt munka-
kör betöltésének idõtartama alatt kezelhetõek az adatok.

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles
nyilvántartásnak minõsül.

(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba történõ be-
tekintést, az abból történõ adatszolgáltatást a behívás ter-
vezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladataik végre-
hajtása céljából a honvédségi szervezetek részére a Hon-
védség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szer-
vének vezetõje engedélyezhet.

(6) A jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgo-
zó szerve részére szolgáltatja

a) békeidõszakban 3 évente január 31-éig a 9. melléklet-
ben meghatározott adatokat,

b) a hadkötelezettség bevezetését követõ 5 napon belül
a 9. mellékletben meghatározott adatokat, valamint a meg-
hagyásban érintett hadköteles 4. melléklet a) pont
aa)–ae) alpontjában és u) pontjában meghatározott adatait.

(7) Ha a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást érintõ
adatokban változás történik, teljes adatszolgáltatást kell
teljesíteni a változást követõ 8 napon belül.

18. Az adatszolgáltatás költsége, azonosító adatai

34. §

(1) A 14-17. alcímben meghatározott adatszolgáltatá-
sok térítésmentesek.

(2) A 14-17. alcímben szolgáltatott adatokat
a) a személyi azonosító alkalmazásával, annak hiányá-

ban a természetes személyazonosító adatokkal szolgáltatja

az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, a személyiadat-
és lakcímnyilvántartás központi szerve és a Honvédség
központi személyügyi szerve, és

b) a természetes személyazonosító adatokkal szolgáltat-
ja minden további adatszolgáltató.

V. Fejezet
A VESZTESÉG-NYILVÁNTARTÁS

35. §

(1) A veszteség-nyilvántartásban a (3) bekezdés
a)-c) pontja szerinti személyeknek a 13. melléklet szerinti
adatait kell kezelni.

(2) A veszteség-nyilvántartást a katonai szolgálat felsõ
korhatáráig a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szerve, azt követõen a Hadtörténeti Levél-
tár a rá vonatkozó törvényi rendelkezések szerint vezeti.

(3) A veszteség-nyilvántartásban történõ adatkezelés
célja a Honvédség fegyveres konfliktusok következtében

a) meghalt,
b) eltûnt, vagy
c) idegen hatalom által fogvatartott

tagjainak azonosítása.
(4) A veszteség-nyilvántartásba betekintést a (3) bekez-

dés a)-c) pontja szerinti személyek vagy ezek hozzátarto-
zói jogainak gyakorlása céljából a Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetõje
engedélyezhet

a) a Magyar Vöröskereszt háborús események, fegyve-
res konfliktusok, valamint természeti katasztrófák során
eltûnt személyek felkutatása érdekében létrehozott szerve,
valamint

b) a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti személyek hozzá-
tartozója
részére az erre vonatkozó írásbeli kérelem alapján.

(5) A veszteség-nyilvántartásból adatszolgáltatást
a (3) bekezdés szerinti személyek vagy a hozzátartozóik
jogai gyakorlásának biztosítása céljából a Honvédség ka-
tonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve vezetõ-
je engedélyezhet

a) a Magyar Vöröskereszt háborús események, fegyve-
res konfliktusok, valamint természeti katasztrófák során
eltûnt személyek felkutatása érdekében létrehozott szerve,

b) a társadalombiztosítási szerv,
c) a miniszter által vezetett minisztérium állami vezetõi

és a Honvéd vezérkar fõnöke,
d) a honvédségi szervezetek,
e) a (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti személyek hozzá-

tartozója, valamint
f) a nemzetközi segélyszervezetek háborús események,

fegyveres konfliktusok, valamint természeti katasztrófák
során eltûnt személyek felkutatása érdekében létrehozott
szerve
részére az erre vonatkozó írásbeli kérelem alapján.
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(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a (3) bekezdés szerinti személyek azonosí-
tása céljából adatokat kérhet

a) a Magyar Vöröskereszttõl,
b) a közigazgatási szervezetektõl,
c) a honvédségi szervezetektõl,
d) a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan

Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény 122. cik-
ke alapján felállított Nemzeti Tájékoztató Irodától,

e) külföldi állam katonai szerveitõl,
f) külföldi államok által felállított nemzeti tájékoztató

irodáktól, valamint
g) nemzetközi szervezetektõl.

VI. Fejezet
A KATONAI SZOLGÁLATI KÖTELEZETTSÉG

JÁRULÉKOS KÖTELEZETTSÉGEI

19. Személyes adatszolgáltatási kötelezettség

36. §

A hadkötelezettség bevezetését követõen a rá vonatko-
zó behívhatósági korhatárt be nem töltött hadköteles
a nyilvántartott adatok pontosításához a lakóhelye szerint
illetékes járási hivatal vezetõjének és a katonai igazgatási
központnak – azok megkeresésére – köteles adatot szol-
gáltatni a katonai szolgálat tervezését és teljesítését befo-
lyásoló, a 4. melléklet a)–f) és t) pontjában meghatározott
adatairól.

20. Bejelentési kötelezettség

37. §

(1) A hadköteles a 36. § szerinti adatszolgáltatást köve-
tõen az abban foglalt adatokat érintõ változást a rá vonat-
kozó behívhatósági korhatár betöltéséig bejelenti, vala-
mint haladéktalanul bejelenteni köteles a 4. melléklet
r) pont rg) alpontja szerinti félbeszakítási ok megszûnését.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség
nem terheli azt a hadkötelest, aki a szolgálat teljesítése aló-
li felmentésérõl értesítést kapott.

(3) A hadköteles az (1) bekezdésben meghatározott ada-
tokat a sorozó központnak jelenti be a változást követõ
8 napon belül írásban vagy – személyes megjelenés esetén
– szóban. A változások bejelentéséhez csatolni kell, sze-
mélyes megjelenés esetén pedig be kell mutatni a megfele-
lõ okiratot vagy annak hiteles másolatát.

21. Megjelenési kötelezettség

38. §

(1) A hadkötelesnek a sorozó központ felhívására
a megjelölt helyen és idõben meg kell jelennie adatainak
ellenõrzése és egyeztetése, katonai alkalmasságának meg-
állapítása, orvosi vizsgálat, valamint gyógykezelés céljá-
ból.

(2) A rá vonatkozó behívhatósági korhatárt be nem töl-
tött hadköteles a katonai szolgálatra való egészségi alkal-
masság elbírálásával összefüggõ orvosi, szakorvosi vizs-
gálatnak köteles magát alávetni, és e célból a sorozó köz-
pont, a sorozóbizottság vagy a járási hivatal vezetõje által
meghatározott gyógyintézetben és idõpontban megjelenni.

(3) A hadköteles a sorozó központ felhívására köteles
megjelenni a katonai okiratok átvétele illetve visszaadása
céljából. A hadköteles az okiratok átvételét, megõrzését és
visszaadását nem tagadhatja meg.

(4) Aki megjelenési kötelezettségének önhibájából nem
tesz eleget, azt a sorozó központ vezetõjének határozata
alapján a rendõrség elõvezeti.

22. Személyes kötelezettség teljesítése a kötelezett
akadályoztatása esetén

39. §

Ha a hadköteles a 36. § vagy a 38. § (1)–(3) bekezdése
szerinti kötelezettség teljesítésében akadályoztatva van,
helyette közeli hozzátartozója a rokonsági fok igazolásá-
val, törvényes képviselõje vagy meghatalmazottja is telje-
sítheti – az akadályoztatás okának megjelölésével – a beje-
lentési kötelezettséget.

VII. Fejezet
A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN HASZNÁLT

IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

23. A katonai igazolvány kiadásával kapcsolatos
adatkezelés

40. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a hadköteles katonák szolgálati viszonyá-
nak és személyazonosságának igazolására szolgáló kato-
nai igazolványának kiadása céljából a 10. melléklet szerin-
ti adatokat kezeli a hadkötelezettség bevezetésétõl a had-
kötelezettség megszûnését követõ 5 évig.
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(2) A hadköteles katonák igazolványa tartalmazza:
a) a katonai igazolvány birtokosa nevét és a 10. mellék-

let c)–h) pontja szerinti adatokat,
b) a hadköteles katona katonai szervezetének megneve-

zését, a szervezet bélyegzõlenyomatát,
c) a katonai igazolvány egyedi azonosítóját és érvényes-

ségi idejét,
d) a katonai igazolvány kiállításának idõpontját,
e) a kiállító katonai szervezet megnevezését, bélyegzõ-

lenyomatát, vezetõjének aláírását, és
f) a katonai igazolvány megnevezést.
(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-

dolgozó szerve a katonai igazolványokról
a) az (1) bekezdésben meghatározott idõtartam alatt

nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekez-
dés c)–e) pontja szerinti adatokat tartalmazza,

b) a hadkötelezettség megszûnését követõ 5 év eltelté-
vel a (2) bekezdés b)-f) pontja szerinti adatokról – a kiállí-
tó katonai szervezet bélyegzõlenyomata és vezetõjének
aláírása kivételével –, valamint az igazolvány megsemmi-
sítésének, érvénytelenítésének idõpontjáról nyilvántartást
vezet.

(4) A hadköteles katona szolgálati beosztása szerint ille-
tékes katonai szervezet a kiadott katonai igazolványokról
a hadkötelezettség fennállása idején nyilvántartást vezet,
amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés c)–e) pontja sze-
rinti adatokat tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles
nyilvántartásnak minõsülnek.

24. A honvédségi szolgálati, kormánytisztviselõi
és közalkalmazotti igazolvány kiadásával kapcsolatos

adatkezelés

41. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a honvédek szolgálati viszonya fennállásá-
nak igazolására szolgáló szolgálati igazolványának, vala-
mint a Honvédség személyi állományába tartozást igazoló
kormánytisztviselõi és közalkalmazotti igazolvány kiadá-
sa érdekében a 10. melléklet szerinti adatokat kezeli
a Honvédséggel fennálló szolgálati, kormánytisztviselõi
és közalkalmazotti jogviszony létrejöttétõl a jogviszony
megszûnését vagy megszüntetését követõ 5 évig.

(2) A szolgálati igazolvány, a kormánytisztviselõi és
a közalkalmazotti igazolvány tartalmazza

a) az igazolvány megnevezését,
b) az igazolvány birtokosa nevét és a 10. melléklet

e)–h) pontjai szerinti adatokat,
c) az igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi

idejét,
d) az igazolvány kiállításának dátumát,
e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,
f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját, és
h) a „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot.
(3) A (2) bekezdés a), b), e) és h) pontja szerinti adatokat

az igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.
(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-

dolgozó szerve az igazolványokról
a) az (1) bekezdésben meghatározott idõtartam alatt

nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekez-
dés a), c) és d) pontja szerinti adatokat tartalmazza,

b) a jogviszony megszûnését követõ 5 év elteltével nyil-
vántartást vezet, amely a (2) bekezdés a), c) és d) pontja
szerinti, valamint az igazolvány megsemmisítésének, ér-
vénytelenítésének idõpontjára vonatkozó adatokat tartal-
mazza.

(5) A honvédségi szervezet a saját állományába tartozók
tekintetében az igazolványokról a jogviszony fennállása
alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és
a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti adatokat tartal-
mazza.

(6) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles
nyilvántartásnak minõsülnek.

25. A katonai nyugdíjas igazolvány kiadásával
kapcsolatos adatkezelés

42. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a tényleges állományból nyugállományba
helyezett személyek a Honvédség által biztosított ellátá-
sok igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására
szolgáló katonai nyugdíjas igazolványának kiadása céljá-
ból e személyek a 10. melléklet szerinti adatait kezeli a jo-
gosultság fennállása kezdetétõl annak megszûnését követõ
5 évig.

(2) A katonai nyugdíjas igazolvány tartalmazza
a) a katonai nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és

a 10. melléklet e)–i) pontja szerinti adatokat,
b) a katonai nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóját

és érvényességi idejét,
c) a katonai nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,
d) a katonai nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet

megnevezését,
e) Magyarország címerét,
f) a Honvédség emblémáját, és
g) a katonai nyugdíjas igazolvány megnevezést.
(3) A (2) bekezdés a), d) és g) pontja szerinti adatokat

a katonai nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is
tartalmazza.

(4) A szolgálati járandóságban részesülõ nyugállomá-
nyú katona jogállásához kapcsolódó jogosultságait a kato-
nai nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.
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(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a katonai nyugdíjas igazolványokról

a) az (1) bekezdésben meghatározott idõtartam alatt
nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekez-
dés b), c) és g) pontja szerinti adatokat tartalmazza,

b) az (1) bekezdés szerinti jogosultság megszûnését kö-
vetõ 5 év elteltével nyilvántartást vezet, amely a (2) bekez-
dés b), c) és g) pontja szerinti, valamint a katonai nyugdí-
jas igazolvány megsemmisítésének, érvénytelenítésének
idõpontjára vonatkozó adatokat tartalmazza.

(6) A katonai igazgatás területi szervei az illetékességi
területükön lakóhellyel rendelkezõk tekintetében a kato-
nai nyugdíjas igazolványokról a jogosultság fennállása
alatt nyilvántartást vezetnek, amely az (1) bekezdés és
a (2) bekezdés b), c) és g) pontja szerinti adatokat tartal-
mazza.

(7) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles
nyilvántartásnak minõsülnek.

26. Az ideiglenes szolgálati igazolvány kiadásával
kapcsolatos adatkezelés

43. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a Honvédség hivatásos, szerzõdéses és ön-
kéntes tartalékos katona állománya részére kiadott, a szol-
gálati viszony igazolására szolgáló ideiglenes szolgálati
igazolványok központi nyilvántartása céljából e személy
a 10. melléklet a), b), e), f) és j) pontja szerinti adatait keze-
li az ideiglenes szolgálati igazolvány kiadásától a szolgá-
lati viszony megszûnését vagy megszüntetését követõ
5 évig.

(2) Az ideiglenes szolgálati igazolvány tartalmazza:
a) az ideiglenes szolgálati igazolvány birtokosa nevét és

a 10. melléklet e)–g) pontja szerinti adatokat,
b) Magyarország címerét,
c) a Honvédség emblémáját,
d) az ideiglenes szolgálati igazolvány megnevezést,
e) a „hivatásos, szerzõdéses vagy önkéntes tartalékos

katona” feliratot,
f) az ideiglenes szolgálati igazolvány egyedi azonosítóját,
g) az ideiglenes szolgálati igazolvány érvényességének

idejét,
h) az ideiglenes szolgálati igazolvány kiállításának

dátumát,
i) a kiállító szervezet megnevezését, és
j) a kiállító személyügyi szerv bélyegzõlenyomatát.
(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-

dolgozó szerve az ideiglenes szolgálati igazolványról
a) az (1) bekezdésben meghatározott idõtartam alatt

nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekez-
dés d)-i) pontja szerinti adatokat tartalmazza,

b) a szolgálati viszony megszûnését vagy megszüntetését
követõ 5 év elteltével nyilvántartást vezet, amely a (2) be-

kezdés d)-i) pontja szerinti adatokat, valamint az ideigle-
nes szolgálati igazolvány megsemmisítésének, érvénytele-
nítésének idõpontjára vonatkozó adatokat tartalmazza.

(4) A honvédségi szervezet a saját állományába tartozók
tekintetében, valamint a katonai igazgatás területi szervei
az ideiglenes szolgálati igazolványról a szolgálati viszony
fennállása alatt nyilvántartást vezetnek, amely az (1) be-
kezdés és a (2) bekezdés d)-i) pontja szerinti adatokat tar-
talmazza.

(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles
nyilvántartásnak minõsülnek.

27. Hatósági és ellenõri igazolvány kiadásával
kapcsolatos adatkezelés

44. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a hatósági és ellenõri tevékenységek vég-
rehajtására kijelölt állomány ez irányú jogosultságának
igazolására szolgáló igazolványának kiadása céljából
a 10. melléklet szerinti adatokat kezeli a jogosultság kez-
detétõl a jogosultság megszûnését követõ 5 évig.

(2) A hatósági és ellenõri igazolvány tartalmazza
a) a hatósági és ellenõri igazolvány megnevezést,
b) a hatósági és ellenõri igazolvány birtokosa nevét és

a 10. melléklet f)–h) pontjai szerinti adatokat,
c) a hatósági és ellenõri igazolvány egyedi azonosítóját

és érvényességi idejét,
d) a hatósági és ellenõri igazolvány kiállításának dátu-

mát,
e) a hatósági és ellenõri igazolványt kiállító szervezet

megnevezését,
f) Magyarország címerét,
g) a Honvédség emblémáját,
h) a hatósági vagy ellenõrzési jogkört gyakorló személy

hatáskörét megalapozó jogszabályi hivatkozást,
i) a hatáskör megnevezését, és
j) a hatáskör gyakorlójának megnevezését.
(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-

dolgozó szerve a hatósági és ellenõri igazolványról
a) az (1) bekezdésben meghatározott idõtartam alatt

nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekez-
dés a), c), d), e) és h)-j) pontja szerinti adatokat tartalmazza,

b) a hatósági és ellenõri tevékenység végrehajtására vo-
natkozó jogosultság megszûnését követõ 5 év elteltével
nyilvántartást vezet, amely a (2) bekezdés a), c), d), e) és
h)-j) pontja szerinti adatokat, valamint a hatósági és ellen-
õri igazolvány megsemmisítésének vagy érvénytelenítésé-
nek idõpontjára vonatkozó adatokat tartalmazza.

(4) A honvédségi szervezet a szolgálati viszony fennál-
lása alatt, valamint a hatáskör gyakorlója a jogosultság
idõtartama alatt a hatósági és ellenõri igazolványról nyil-
vántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés
a), c), d), e) és h)-j) pontja szerinti adatokat tartalmazza.
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(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles
nyilvántartásnak minõsülnek.

28. A személyi igazolójegy kiadásával kapcsolatos
adatkezelés

45. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve a honvédek részére a katonai cselekmé-
nyek idõszakában, valamint Magyarország területén kívüli
szolgálat teljesítése és nemzetközi szerzõdés alapján telje-
sített szolgálat idõszakában az azonosítás és segítségnyúj-
tás biztosítása érdekében a személyi igazolójegy kiadása
céljából e személyek 10. melléklet b), f) és j) pontja szerin-
ti adatait, továbbá társadalombiztosítási azonosító jelét,
vércsoportját és RH faktorát kezeli a szolgálati viszony
kezdetétõl annak megszûnését vagy megszüntetését követõ
5 évig.

(2) A személyi igazolójegy tartalmazza
a) a személyi igazolójegy birtokosa nevét és a 10. mel-

léklet j) pontja szerinti adatot,
b) a HUNGARY feliratot, és
c) a személyi igazolójegy birtokosa vércsoportját és RH

faktorát.
(3) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-

dolgozó szerve a személyi igazolójegyrõl annak kiadásától
a szolgálati viszony megszûnését vagy megszüntetését kö-
vetõ 5 évig nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés
szerinti adatokat valamint a személyi igazolójegy kiállítá-
sának dátumát tartalmazza.

(4) Az állományilletékes katonai szervezet a saját állo-
mányába tartozóknak kiadott személyi igazolójegyrõl an-
nak kiadásától a szolgálati viszony megszûnéséig vagy
megszüntetéséig nyilvántartást vezet, amely az (1) bekez-
dés szerinti adatokat valamint a személyi igazolójegy kiál-
lításának dátumát tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles nyil-
vántartásnak minõsül.

29. Adatszolgáltatás a honvédelmi ágazatban használt
igazolványokkal kapcsolatos nyilvántartásokból

46. §

(1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szerve – erre vonatkozó írásbeli kérelemre –
az e fejezetben meghatározott nyilvántartásokból adatot
szolgáltat a honvédségi szervezetek részére az igazolvá-
nyok igénylésével, biztosításával kapcsolatos feladataik
végrehajtása céljából a Honvédség központi személyügyi
szervének vezetõje engedélyével.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatások to-
vábbi feltétele, hogy az adatszolgáltatást kérõ szerv iga-
zolja az általa kért adatok tekintetében az adatkezelés cél-
ját és adatkezelési jogosultságát.

VIII. Fejezet
A GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI

KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS
NYILVÁNTARTÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS

30. Gazdasági és anyagi szolgáltatás adatainak
nyilvántartása

47. §

(1) A honvédelem feladatainak végrehajtása körében
az igénybevevõ igényének teljesítése érdekében az igény-
bevétel tervezéséhez szükséges adatokról a Honvédség ka-
tonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, vala-
mint a katonai igazgatási központ nyilvántartást vezet
a Kormány rendeletében meghatározott ingatlanokról,
technikai eszközökrõl és szolgáltatásokról. Az ingatlanok-
ról és szolgáltatásokról nyilvántartható adatokat a 11. mel-
léklet, a technikai eszközökrõl nyilvántartható adatokat
a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások közhiteles
nyilvántartásnak minõsülnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokba történõ
betekintést, az azokból történõ adatszolgáltatást a honvéd-
ségi szervezetek részére a honvédelmi feladataik végrehaj-
tásához szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási köte-
lezettség tervezése, igénylése, igénybevétele céljából
a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgo-
zó szervének vezetõje engedélyez.

31. Adatszolgáltatás a gazdasági
és anyagi szolgáltatások nyilvántartásához

48. §

(1) A honvédelem feladatainak végrehajtása érdekében
az igénybevétel tervezéséhez a Honvédség katonai igazga-
tási és központi adatfeldolgozó szervének megkeresése
alapján a törvényben meghatározott adatkörben adatszol-
gáltatást teljesít a központi közúti közlekedési nyilvántar-
tó szerv és a hajózási hatóság.

(2) A katonai igazgatási központ megkeresése alapján
adatszolgáltatást teljesít a 11. és a 12. mellékletben megha-
tározott adatokról

a) a gazdasági és anyagi szolgáltatásra törvényben meg-
határozottak szerint kötelezett ingatlan, szolgáltatás, tech-
nikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, az azzal rendelkezni
jogosult, és
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b) a járási hivatal vezetõje az illetékességi területén lévõ
ingatlanokra és szolgáltatásokra vonatkozóan a gazdasági
és anyagi szolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása alap-
ján.

49. §

Az adatszolgáltatás során – a rendkívüli állapot és szük-
ségállapot idõszakán kívül – nem kérhetõ a szolgáltatásra
kötelezettõl az üzletvitelével kapcsolatos olyan adat,
amely nem függ össze a szolgáltatás teljesítésével. Nem
kérhetõk különösen

a) a vállalkozás gazdaságossági mutatóira vonatkozó,
b) a hitel- és tõkekapcsolatokra vonatkozó,
c) az adózással összefüggõ pénzügyi mutatókra vonat-

kozó,
d) a jogvédelem alá esõ szellemi alkotásokra vonatkozó,
e) a szerzõdéssel lekötött kapacitásokra vonatkozó, és
f) a kártalanítással össze nem függõ bér- és társadalom-

biztosítási
adatok.

50. §

(1) A nyilvántartott adatokat a nyilvántartásból törölni
kell, ha a honvédelmi feladat végrehajtásához az adatszol-
gáltatásra kötelezett ingatlanra, szolgáltatásra, technikai
eszközre a továbbiakban már nincs szükség.

(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett bejelentése alapján
kell törölni az adatokat, ha

a) az ingatlannal, szolgáltatással már nem rendelkezik,
vagy

b) a technikai eszközt idõközben forgalomból kivonták
vagy azzal már nem rendelkezik.

51. §

Az e fejezet szerinti adatszolgáltatást térítésmentesen
kell biztosítani.

IX. Fejezet
ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS

52. §

(1) A III-V. fejezet, valamint a VII. és VIII. fejezet sze-
rinti nyilvántartásokból teljesített valamennyi adatszolgál-
tatásról az adattovábbítások jogszerûségének ellenõrzése,
valamint az érintett tájékoztatása céljából a nyilvántartást
vezetõ szerv nyilvántartást vezet

a) a szolgáltatott adatok körének,

b) az adatigénylõ nevének és címének,
c) az adatigénylésben feltüntetett adatigénylési jogalap-

nak és adatkezelési célnak, valamint az adatszolgáltatás
idõpontjának, továbbá

d) az adatszolgáltatást végzõ azonosító adatainak
feltüntetésével.
(2) Az adattovábbítási nyilvántartásból adatokat igé-

nyelhet:
a) az adatkezelés jogszerûségének ellenõrzése céljából

a nyilvántartást vezetõ szervének irányításáért felelõs
szerv,

b) a törvényességi felügyelet gyakorlása során az adatke-
zelés jogszerûségének ellenõrzése céljából az ügyészség,

c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ha-
tóság,

d) az adatokkal való visszaélésre utaló bûncselekmé-
nyek megelõzése, felderítése, valamint büntetõeljárás le-
folytatása céljából a bíróság, az ügyészség, a nyomozó ha-
tóság, és

e) szakmai irányítási és ellenõrzési feladatainak teljesí-
tése céljából a Honvédség adatvédelmi szakmai irányítását
és felügyeletét ellátó szerve.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás térítésmentes.

X. Fejezet
KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ EGÉSZSÉGI

ALKALMASSÁG

32. Elõzetes alkalmasság megállapítása

53. §

A hadköteles nyilvántartásban a kiképzett tartalékos
egészségi alkalmassága a hivatásos, a szerzõdéses vagy
az önkéntes tartalékos szolgálati viszony megszûnésekor
vagy megszüntetésekor érvényes, a személyügyi nyilván-
tartásban szereplõ egészségügyi alkalmassága alapján kerül
folyamatosan rögzítésre.

54. §

(1) A sorozás elõkészítése érdekében a sorozó szak-fõ-
orvos már békeidõszakban

a) a behívhatósági korhatárt be nem töltött kiképzett tar-
talékosok és potenciális hadkötelesek elõzetes egészségi
alkalmasságát

aa) a sorkatonai szolgálatból leszerelés idõpontjában ér-
vényes egészségi alkalmasság alapján,

ab) ha a hadköteles korú katonai szolgálatra tervezhetõ
személy egészségi alkalmassága 2005. január 1. elõtti so-
rozás alkalmával megállapításra került, annak eredménye
alapján, valamint
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ac) a 32. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatszolgálta-
tás alapján, és

b) a katonai szolgálatra tervezhetõ hadkötelesek elõze-
tes egészségi alkalmasságát a 29. § (5) bekezdése, a 32. §
(1) bekezdés g) pontja, a 36. §, a 37. § (1) bekezdése és
az 53. §-a szerint rendelkezésre álló adatok alapján

állapítja meg.
(2) Az elõzetes egészségügyi alkalmasság vizsgálata so-

rán megállapítható fokozatok:
a) sorozásra tervezhetõ,
b) katonai szolgálatra várhatóan alkalmatlan, vagy
c) sorozás alól mentes.
(3) Békeidõszakban az elõzetes alkalmasság megállapí-

tásához a Honvédség katonai igazgatási és központi adat-
feldolgozó szerve kizárólag saját bázisán biztosít hozzáfé-
rést a hadköteles nyilvántartáshoz a sorozó szak-fõorvos
részére.

33. Sorozás alóli mentesítés

55. §

(1) A hadkötelezettség bevezetését követõen a sorozó
szak-fõorvos – szakorvosi igazolás alapján – az 54. §
(2) bekezdés c) pontja szerint tett javaslatára a Honvédség
katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve hatá-
rozatban állapítja meg a sorozás alóli mentesítését annak
a hadkötelesnek, aki

a) mozgásképtelen,
b) önmaga ellátására képtelen,
c) szellemi fogyatékossága vagy elmebetegsége miatt

magatehetetlen,
d) siket, néma vagy siketnéma, nagyothalló vagy be-

szédfogyatékos,
e) vak, vagy egyik szeme hiányzik, vagy
f) akinek bármelyik végtagja teljesen mûködésképtelen

vagy hiányzik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatot a hadkötelesnek

írásban kézbesíteni kell.

34. Sorozás

56. §

Sorozásra kell tervezni azt a hadkötelest,
a) akinek a katonai szolgálatra történõ behívását terve-

zik és egészségi alkalmassága még nem került megállapí-
tásra, vagy

b) aki fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése
iránti kérelmet nyújtott be és nem töltötte be a rá vonatko-
zó behívhatósági korhatárt.

57. §

(1) A hadkötelesnek – az 55. és a 60. §-ban foglalt esetet
kivéve – sorozás céljából meg kell jelennie a sorozó köz-
pont felhívásában megjelölt helyen és idõben.

(2) A sorozáson megjelenõ hadköteles az egészségi al-
kalmasságának megállapításához a sorozó központ felhí-
vásában meghatározott orvosi igazolást köteles magával
vinni és a sorozóbizottságnak bemutatni.

58. §

(1) A sorozást elsõ- és másodfokú sorozóbizottság végzi.
(2) Az elsõfokú sorozóbizottság elnöke a Honvédség

katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének
vezetõje által kijelölt katona, tagja

a) a 60. §-ban foglalt esetben a belgyógyász sorozó
szakorvos,

b) a hadköteles személyes megjelenéssel történõ soro-
zása esetén a belgyógyász és a sebész sorozó szakorvos,
valamint a pszichológus.

(3) Az elsõfokú sorozóbizottság munkájában a sorozó
központ vezetõje igényének megfelelõen a sorozás helye
szerinti település alapján illetékes járási hivatal vezetõje
által határozatban kijelölt kisegítõ személyek vesznek
részt.

(4) Az elsõfokú sorozóbizottság orvos tagjait a sorozó
központ vezetõjének megkeresése alapján az orvost fog-
lalkoztató egészségügyi intézet vezetõje, illetve a sorozás
helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szerv
jelöli ki.

(5) Az elsõfokú sorozóbizottság munkájában a beosztás
tervezésével kapcsolatos véleményezési joggal részt vesz-
nek a hadköteleseket fogadó katonai szervezetek képvise-
lõi, valamint véleményezési joggal részt vehet a hadköte-
les bejelentett lakóhelye szerinti polgármester képviselõje.

(6) A másodfokú sorozóbizottság elnöke a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke által kijelölt katona, tagja a Honvédség köz-
ponti egészségügyi szervezetének alkalmasság-vizsgáló
orvosa, pszichológusa és a sorozó központ sorozó szak-fõ-
orvosa.

(7) A másodfokú sorozóbizottság munkájában a Hon-
védség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szer-
vének vezetõje által kijelölt kisegítõ személyek vesznek
részt.

59. §

(1) A sorozóbizottság az egészségi állapot alapján dönt
a hadköteles katonai alkalmasságának fokozatáról, a sze-
mélyi adottságok és a képzettség figyelembevételével
megállapítja a tervezett beosztását, a behívás tervezett ide-
jét és helyét.
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(2) A sorozáskor megállapítható katonai alkalmassági
fokozatok: „katonai szolgálatra alkalmas”, „katonai szol-
gálatra ideiglenesen alkalmatlan” és „katonai szolgálatra
alkalmatlan”.

(3) Ha a sorozáskor a hadköteles katonai alkalmassági
fokozatát múló jellegû fogyatékossága vagy betegsége mi-
att nem lehet megállapítani, a sorozóbizottság a gyógyulás
várható idõpontjáig, de legfeljebb egy év idõtartamra
a „katonai szolgálatra ideiglenesen alkalmatlan” fokozat-
ba helyezi.

(4) Az ideiglenesen alkalmatlanná minõsítés legfeljebb
két egymást követõ esetben ismételhetõ meg, ezt követõen
a hadköteles katonai alkalmasságát véglegesen el kell bí-
rálni.

60. §

(1) Az elsõ fokú sorozóbizottság a sorozó szak-fõorvos
54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti javaslata, valamint
a 29. § (5) bekezdése, a 32. § (1) bekezdés g) pontja,
a 36. §-a, a 37. § (1) bekezdése és az 53. §-a szerint rendel-
kezésre álló adatok alapján, személyes megjelenés nélkül
sorozza a 27. § szerinti hadkötelest.

(2) Az alkalmasság-megállapítás idõpontja elõtt 8 nap-
pal az (1) bekezdés szerinti hadkötelest a sorozóbizottság
írásban tájékoztatja a sorozás tervezett idõpontjáról.

61. §

(1) A sorozóbizottság a sorozás eredményérõl határoza-
tot hoz, amelyet a hadkötelesnek írásban is kézbesíteni
kell.

(2) Az elsõfokú sorozóbizottság határozata ellen a Hon-
védség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szer-
véhez benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést
a határozat hadköteles részére való kézbesítésétõl számí-
tott 8 napon belül lehet benyújtani. E határidõ jogvesztõ.
Fellebbezésnek csak a határozat katonai szolgálatra való
alkalmasság megállapítására vonatkozó része ellen van
helye.

(3) A fellebbezést a másodfokú sorozóbizottság bírálja
el. A jogerõs másodfokú határozat bírósági felülvizsgála-
tára irányuló keresetlevél benyújtásának a katonai szolgá-
lat teljesítésére nincs halasztó hatálya, de a hadköteles
a keresetlevélben a behívás elhalasztását kérheti.

(4) A sorozóbizottság jogerõs határozata a hadkötele-
zettség megszûnésével vagy a hadköteles katonai szolgá-
latteljesítési kötelezettsége felsõ korhatárának elérésével
veszíti hatályát.

(5) Besorozott az a hadköteles, akinek a katonai szolgá-
latra való alkalmasságát megállapították és katonai szolgá-
latra alkalmas fokozatot kapott.

62. §

A hadköteles a rá vonatkozó behívhatósági korhatár el-
éréséig kérheti a katonai szolgálatra való egészségi alkal-
masságának újbóli megállapítását, ha egészségi állapotá-
ban az alkalmasságát érintõ változás állt be. A kérelemhez
csatolni kell az egészségi állapot megváltozását tanúsító
orvosi igazolást. A kérelmet a Honvédség katonai igazga-
tási és központi adatfeldolgozó szerve bírálja el a sorozó
szak-fõorvos javaslatának ismeretében.

63. §

A sorozó központ ismételten sorozásra rendeli azt a ka-
tonai szolgálatra tervezhetõ hadkötelest,

a) akinek a katonai szolgálatát egészségi okból félbe-
szakították, a szolgálat folytatásának megkezdése elõtt,

b) aki az egészségi állapotában történt változás miatt
a katonai szolgálatra való alkalmasságának újbóli megál-
lapítását kérte és a csatolt orvosi igazolás alapján a sorozó
központ parancsnoka a kérelmének helyt adott,

c) aki a sorozáson „katonai szolgálatra ideiglenesen al-
kalmatlan” minõsítést kapott és a minõsítéstõl számított
legalább 1 év elteltével,

d) aki a sorozásról távol maradt, és
e) akit egészségi okból a bevonulás napján a bevonulási

helyrõl elbocsátottak.

64. §

A sorozás lebonyolításához, a hadköteles nyilvántartás
egyeztetéséhez és ellenõrzéséhez megfelelõen berendezett
helyiséget a sorozó központ megkeresése alapján a polgár-
mester biztosítja.

XI. Fejezet
HONVÉDELMI BÍRSÁG

65. §

(1) A fõvárosi és a megyei kormányhivatal (a további-
akban: kormányhivatal) honvédelmi bírságot szab ki,

a) ha valaki a hadkötelezettség teljesítésével összefüg-
gésben elrendelt orvosi vizsgálatnak nem veti alá magát,

b) ha a hadköteles a katonai igazolványát vagy a behívó
parancsát másra átruházza, más õrizetére bízza, biztosíté-
kul adja vagy külföldre viszi, az arra jogosult személy fel-
szólítására nem mutatja fel,

c) ha valaki a talált katonai igazolványt vagy behívó pa-
rancsot a katonai igazgatás szervének vagy a rendõrségnek
5 napon belül nem szolgáltatja be,
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d) ha a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett
a kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a technikai esz-
köz igénybevételérõl szóló határozat átvételét megtagadja,

e) ha valaki a honvédelmi célból kijelölt ingatlannal, in-
góval, szolgáltatással kapcsolatban elrendelt adatszolgál-
tatási kötelezettségének nem vagy nem megfelelõen tesz
eleget, vagy azokkal kapcsolatos karbantartási kötelezett-
ségét elmulasztja, vagy

f) ha valaki a nála lévõ hadiruházatot, katonai felszere-
lési tárgyat a rendeltetésétõl eltérõ célra használja vagy
másnak használatra átadja.

(2) A kormányhivatal a honvédelmi bírság kiszabásával
kapcsolatos eljárást a Honvédség katonai igazgatási és
központi adatfeldolgozó szervének, a megyei védelmi bi-
zottság elnökének vagy a polgármesternek a kezdeménye-
zése alapján folytatja le.

(3) A honvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás
a (2) bekezdés alapján kezdeményezésre jogosult indítvá-
nyára a kormányhivatalhoz történt megérkezésétõl számí-
tott negyvenöt napon belül, de legkésõbb a jogsértés bekö-
vetkezését követõ egy éven belül indítható meg.

66. §

(1) A honvédelmi bírság legkisebb összege százezer fo-
rint, legmagasabb összege hárommillió forint, természetes
személy esetében háromszázezer forint.

(2) A honvédelmi bírság összegét a kormányhivatal
a törvényi keretek között a honvédelmi érdek sérelmének
vagy veszélyeztetettségének nagyságával arányosan,
a jogsértés súlyához és ismétlõdéséhez igazodva állapítja
meg.

(3) A honvédelmi bírság kiszabása nem mentesít a köte-
lezettség teljesítése alól.

(4) A honvédelmi bírság ugyanazon kötelezettség ismé-
telt megszegése esetén újra kiszabható.

(5) A kormányhivatal az eljárás kezdeményezésére jo-
gosult értesítése alapján a honvédelmi bírság megfizetése
alól mentesíti azt, aki a kötelezettségének az annak kisza-
bását elrendelõ határozat jogerõre emelkedéséig önként
eleget tett. Ebben az esetben a kormányhivatal a határoza-
tot visszavonja.

67. §

(1) A honvédelmi bírság összegét a kiszabását elrendelõ
határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül
kell befizetni.

(2) A honvédelmi bírság megfizetésére a kormányhiva-
tal a teljesítési határidõ lejárta elõtt elõterjesztett kérelem-
re legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet, ha
a megfizetésre kötelezett hitelt érdemlõen igazolja, hogy
számára a teljesítés aránytalan nehézséget jelent. Egy rész-

let megfizetésének elmaradása esetén a teljes összeg meg-
fizetése azonnal esedékessé válik.

(3) A honvédelmi bírság befizetési határidejének elmu-
lasztását követõ nyolc napon belül a kormányhivatal
a végrehajtás érdekében megkeresi a hatáskörrel és illeté-
kességgel rendelkezõ adóhatóságot. Ha a bírságfizetésre
kötelezett a végrehajtás elrendelését követõen a honvédel-
mi bírság befizetését hitelt érdemlõen igazolja, a hatóság
nyolc napon belül intézkedik a végrehajtás megszüntetésérõl.

(4) A jogerõsen kiszabott és be nem fizetett honvédelmi
bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül.

XII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. Felhatalmazások

68. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) jelölje ki a Honvédség központi irattározásra kijelölt

szervezetét valamint állapítsa meg annak feladat- és hatás-
köreit,

b) állapítsa meg a katonai szolgálattal összefüggõ ható-
sági bizonyítvány kiadásának szabályait,

c) állapítsa meg a meghagyással kapcsolatos eljárásnak
és a meghagyásba bevont szervek besorolásának a szabá-
lyait,

d) jelölje ki a Honvédség katonai igazgatási és központi
adatfeldolgozó szervét, és

e) állapítsa meg a 11. § (3) bekezdés szerinti feladatokra
és azok ellátására vonatkozó szabályokat.

(2) Felhatalmazást kapnak a Kormány tagjai, hogy
a honvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben rende-
letben jelöljék ki az ágazatukban meghagyásba bevonható
szerveket, valamint határozzák meg ágazatuk meghagyás-
sal kapcsolatos feladatait.

36. Hatálybalépés

69. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – 2013. június 30-án lép hatályba.

(2) Az 1-68. §, a 70-75. §, a 78. § (1) és (2) bekezdése,
a 80. § és az 1–14. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

37. Átmeneti rendelkezés

70. §

(1) A meghagyással kapcsolatos elsõ adatszolgáltatást
a meghagyásba kormányrendeletben kijelölt szervezetek
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e törvény hatálybalépését követõ 6 hónapon belül,
az egyedileg kijelölt szervezetek a kijelölésrõl szóló hatá-
rozat kézhezvételét követõ 30 napon belül teljesítik.

(2) Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésérõl,
az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról,
a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi
szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendõ adatszol-
gáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazol-
ványokkal kapcsolatos adatkezelésrõl szóló 2011. évi
CLXXVII. törvény szerint vezetett nyilvántartásokat
2013. július 1-jétõl e törvény rendelkezései szerint kell ve-
zetni.

(3) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény alapján 2013. június 30-án kezelt személyes adato-
kat, vezetett nyilvántartásokat 2013. július 1-jétõl e tör-
vény rendelkezéseinek megfelelõen kell kezelni, nyilván-
tartani.

38. Módosító rendelkezések

71. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény (a továbbiakban: Szja.) 1. számú melléklet
1. pontja a következõ 1.11. alponttal egészül ki:

(A szociális és más ellátások közül adómentes:)
„1.11. a honvédek jogállásáról szóló törvényben meg-

határozott kiegészítõ rokkantsági támogatás és kiegészítõ
hozzátartozói támogatás.”

72. §

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdé-
seirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 16. §-a a követke-
zõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A (4) bekezdésben foglaltakon túl a Hjt. hatálya alá
tartozók esetében a 15/A. §-ban foglaltakat is alkalmazni
kell.”

73. §

(1) A Hvt. 14. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A szolgáltatások igénybevételét elrendelheti)
„c) a törvényben meghatározott esetben és feltételek

szerint a katonai igazgatás területi szervének vezetõje, to-
vábbá a (6) bekezdés szerinti esetben a lõtér és a gyakorló-
tér mûködtetéséért felelõs parancsnok [a továbbiakban
az a)-c) pontban felsoroltak együtt: igénybevételi hatóság].”

(2) A Hvt. 14. § (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére biz-
tosított technikai eszközökkel kapcsolatos szolgáltatás el-
rendelésére a katonai igazgatás területi szervének vezetõ-
je, lõterek és gyakorlóterek biztonságos használatához
szükséges korlátozások elrendelésére pedig a lõtér és gya-
korlótér mûködtetéséért felelõs parancsnok jogosult.”

(3) A Hvt. 27. § (4) bekezdése a következõ e) ponttal
egészül ki:

[A helyi védelmi bizottság testületi szerv. A helyi védel-
mi bizottság elnöke a fõvárosi és megyei kormányhivatal
járási (fõvárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási
hivatal) vezetõje, elnökhelyettesei a katasztrófák elleni vé-
dekezés tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
területi szervének vezetõje által kijelölt személy, a honvé-
delmi feladatok tekintetében a Honvédség állományából
szükség esetén vezényelt tényleges állományú katona.
Tagjai az elnökön és az elnökhelyettesen kívül:]

„e) a helyi védelmi bizottság titkára.”
(4) A Hvt. 40. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Honvédség hadrendje szerinti szervezeteknél

munkavállaló kizárólag közhatalmi, irányítási, ellenõrzési
és felügyeleti hatáskör-gyakorlással közvetlenül össze
nem függõ munkakörben foglalkoztatható. Nem Magyar-
országon települõ honvédségi szervezet szolgálati vagy
kormányzati szolgálati jogviszonyt nem igénylõ munka-
körében közalkalmazott is foglalkoztatható.”

(5) A Hvt. 42. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A honvédelemért felelõs miniszter által vezetett

minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingatlannal határos,
az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó jogi sze-
mély vagy ennek többségi befolyásával mûködõ gazdálko-
dó szervezet tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévõ
közterületi ingatlan honvédelmi érdekkel összefüggõ,
honvédségi szervezet általi, indokolt és szükséges mértékû
használatát a honvédségi szervezet erre irányuló igénybe-
jelentése alapján – a nemzeti vagyonról szóló törvény ren-
delkezéseivel összhangban – ingyenesen kell biztosítani.”

(6) A Hvt. 55. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) Ha a (3) bekezdés szerinti mûveletet folytató több-
nemzeti katonai szervezet mûveleti utasítása, harctevé-
kenységi elõírásokat tartalmazó dokumentuma és az ezek
alapján kiadott parancsok szerint harctevékenységet kell
végezni, a fegyverhasználat és más kényszerítõ eszközök
alkalmazása során ezen dokumentumoknak a hazai jog-
szabályokban nem szabályozott elõírásait is érvényesíteni
kell. A fegyverhasználat kilátásba helyezését tartalmazó
szóbeli és írásbeli figyelmeztetést – céljától függõen – le-
hetõleg az ellenség vagy a helyi lakosság nyelvén kell
megtenni.”

(7) A Hvt. 39. alcíme a következõ 61/A. §-sal egészül ki:
„61/A. § (1) Mûveleti területen végzett katonai tevé-

kenység során a katona, amennyiben azt a mûveletet foly-
tató többnemzeti katonai szervezet mûveleti utasítása,
harctevékenységi elõírásokat tartalmazó dokumentuma
megengedi, az abban foglaltak szerint, a nemzetközi jog
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normáival összhangban testi sérülés okozására alkalmas
kényszerítõ eszközt is használhat, azonban annak haszná-
lata nem irányulhat az emberi élet kioltására.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során nem minõsül lõ-
fegyverhasználatnak a gumilövedék, a pirotechnikai esz-
köz, a könnygázgránát, az elfogó háló lõfegyverrel vagy
az e célra szolgáló egyéb kilövõ eszközzel történõ célba
juttatása.”

(8) A Hvt. 81. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter,
hogy rendeletben szabályozza)

„f) a honvédségi munkavállalók munkabérének folyósí-
tását, jutalmazását, a honvédségi munkavállalóknak és kö-
zeli hozzátartozóiknak nyújtható juttatások, költségtéríté-
sek, kedvezmények, támogatások rendszerét és feltételeit,
továbbá a honvédségi munkavállalóknak és a kormány-
tisztviselõknek nyújtott üdültetés, pihentetés, szociális és
a kegyeleti gondoskodás, az étkezési, valamint a lakhatási
támogatások körét, a jogosultság feltételeit és rendjét, to-
vábbá a külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi képzésben
részt vevõ honvédségi munkavállalók és kormánytisztvi-
selõk részére nyújtható juttatások, költségtérítések megál-
lapításának, kifizetésének és elszámolásának rendjét,”

(9) A Hvt. 81. § (2) bekezdése a következõ q) ponttal
egészül ki:

(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter,
hogy rendeletben szabályozza)

„q) a lõ- és gyakorlóterek biztonságos használatához
szükséges korlátozások elrendelésének és az e körben fel-
merülõ károk megtérítésének részletes szabályait.”

74. §

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény a következõ 16/A. §-sal egé-
szül ki:

„16/A. § A honvédségi szervezetnél beosztást betöltõ,
az Egyetemen megbízási szerzõdéssel foglalkoztatott óra-
adó oktatókat az Egyetem katonai alap- és mesterképzési
szakjainak akkreditációja során teljes munkaidõben fog-
lalkoztatott oktatóként kell figyelembe venni.”

75. §

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
41. § (7) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

(A gyermek, tanuló adatai közül)
„h) a Magyar Honvédség központi személyügyi szerve

részére a honvédelemért felelõs miniszter által fenntartott
köznevelési intézményben tanuló honvéd altiszt-jelöltek
adatai közül az õket megilletõ jogok gyakorlása és kötele-

zettségek teljesítése céljából a (4) bekezdés d) és e) pontja
szerinti adat,”

(továbbítható.)

76. §

(1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátá-
sairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 23. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal
egészül ki:

(A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen
kívül kell hagyni)

„e) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó hivatásos és szerzõdéses katonát.”

(2) A megváltozott munkaképességû személyek ellátá-
sairól és egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CXCI. törvény 38. § (3) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A 25. § alkalmazásában megváltozott munkaképes-
ségûnek kell tekinteni

a) azt a személyt is, aki a 30. § (4)–(5) bekezdése vagy
a 32. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban
vagy rokkantsági ellátásban részesül, a felülvizsgálat alap-
ján hozott döntés jogerõre emelkedésének napjáig, de leg-
késõbb a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig,

b) a rokkantsági járadékban részesülõ személyt is a rá
irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséig,

c) a 33. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban
részesülõ személyt is a felülvizsgálat alapján hozott döntés
jogerõre emelkedésének napjáig, de legkésõbb a rá irány-
adó nyugdíjkorhatár betöltéséig,

d) azt az a)–c) pont alá nem tartozó személyt is, akinek
a foglalkoztatása alapján a munkáltató 2012 decemberé-
ben megváltozott munkaképességû munkavállalók foglal-
koztatásához nyújtott költségvetési támogatásban része-
sült, a 26/A. § szerinti hatósági bizonyítvány kiállításának
napjáig, de legkésõbb 2013. december 31-éig.”

(3) A megváltozott munkaképességû személyek ellátá-
sairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény a következõ 38/A. §-sal egészül ki:

„38/A. § E törvénynek a honvédségi adatkezelésrõl,
az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kap-
csolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi
XCVII. törvénnyel megállapított 23. § (2) bekezdés
e) pontját 2013. január 1-jétõl kell alkalmazni.”

77. §

(1) A Hjt. 7. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép
hatályba:

„(4) A jogorvoslat módjára és határidejére a munkálta-
tói döntésben utalni kell. Ha törvény alapján bírósági eljá-
rásnak van helye, a jogorvoslatról való tájékoztatásnak tar-
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talmaznia kell az eljáró bíróság és az alperes megnevezé-
sét, a jogorvoslat elõterjesztésére nyitva álló határidõt, va-
lamint azt a felhívást, hogy a keresetlevelet vagy a bírósági
felülvizsgálat iránti kérelmet a határidõ végéig postára kell
adni. Ha a határidõ jogvesztõ, a felhívásnak arra is ki kell
terjednie, hogy a keresetlevélnek a határidõ végéig a bíró-
sághoz vagy az intézkedésre jogosult elsõ fokú hatósághoz
meg kell érkeznie.”

(2) A Hjt. 31. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép
hatályba:

„(3) Az öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban
vagy szolgálati járandóságban részesülõ személy állo-
mányba vételérõl a munkáltatói jogkört gyakorló –
az öregségi nyugdíjnak, korhatár elõtti ellátásnak vagy
a szolgálati járandóságnak a társadalombiztosítási nyugel-
látásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tny. tv.) 83/C. § (1) bekezdése, illetve a korhatár elõtti
öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti el-
látásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi
CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenytv.) 11. § (1) be-
kezdése szerint történõ szüneteltetés érdekében, az érintett
személy nevének és társadalombiztosítási azonosító jelé-
nek megküldésével – haladéktalanul értesíti a nyugdíjfo-
lyósító szervet.”

(3) A Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja a következõ szö-
veggel lép hatályba:

(Az állomány tagja)
„d) az NKE-n vagy a miniszter fenntartása alá tartozó,

honvédségi szervezetnek nem minõsülõ köznevelési intéz-
ményben (a továbbiakban együtt: nem katonai oktatási in-
tézmény) történõ szolgálatteljesítésre,”

(vezényelhetõ.)
(4) A Hjt. 48. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép

hatályba:
„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeg megálla-

pítása során alkalmazni kell a Kenytv. 20. §-át.”
(5) A Hjt. 53. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„53. § (1) Az állomány tagja nem katonai oktatási intéz-

ményben vezényléssel teljesít szolgálatot. Az állomány
tagja oktatói, tudományos kutatói vagy pedagógus munka-
körbe akkor vezényelhetõ, ha megfelel a nemzeti felsõok-
tatásról vagy a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben
meghatározott feltételeknek, továbbá az oktatáshoz, neve-
léshez szükséges naprakész ismeretekkel és gyakorlati ta-
pasztalatokkal rendelkezik.

(2) A rektor vagy az intézményvezetõ hatáskörébe tarto-
zó kinevezés, vezetõi megbízás a vezényléssel válik érvé-
nyessé.

(3) A vezénylés indokolás nélkül a rektor vagy az intéz-
ményvezetõ elõzetes értesítése mellett megszüntethetõ.
Meg kell szüntetni a vezénylést, ha az állomány tagja
az oktatói, a tudományos kutatói vagy a pedagógus mun-
kakörben nem foglalkoztatható tovább.

(4) A vezénylésre alkalmazni kell az 50. § (2)-(6) bekez-
dését. A miniszter az 50. § (2) bekezdésének NKE-t érintõ

alkalmazása elõtt kikéri az NKE Fenntartói Testületének
véleményét.”

(6) A Hjt. 62. § (2) bekezdés e) pontja a következõ szö-
veggel lép hatályba:

(A szolgálati viszonyt felmentéssel meg kell szüntetni,
ha)

„e) a tiszti vagy az altiszti állománycsoport legalacso-
nyabb szintû, általános elõmeneteli rendbe tartozó beosz-
tásában (a továbbiakban: kezdõ beosztás) szolgálatot telje-
sítõ hadnagy vagy õrmester a kötelezõ várakozási idõ le-
teltekor teljesítményértékelése alapján nem léptethetõ
elõ,”

(7) A Hjt. 68. § (1) bekezdés n) pontja a következõ szö-
veggel lép hatályba:

(E törvény erejénél fogva szûnik meg az állomány tagjá-
nak szolgálati viszonya)

„n) az a)–m) pontban nevesített eseteken kívül, ha e tör-
vény azt kifejezetten elrendeli.”

(8) A Hjt. 73. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép
hatályba:

„(3) A szerzõdéses állomány tagja köteles visszafizetni
az utolsó szerzõdés módosításkor kifizetett szerzõ-
dés-hosszabbítási díj teljes összegét, ha szolgálati viszo-
nya a vállalt szolgálati idõ letöltése elõtt az 59. § (1) bekez-
dés c) pontja, (2) bekezdés a) vagy e) pontja, a 62. § (1) be-
kezdés c) vagy e) pontja, (2) bekezdés a), c), g) pontja,
vagy a 68. § (1) bekezdés b)-n) pontja szerint megszûnik.
Az utolsó szerzõdés módosításkor kifizetett szerzõ-
dés-hosszabbítási díj teljes összegét köteles visszafizetni
az a korábbi szerzõdéses katona is, akit az 59. § (1) bekez-
dés e) pontja szerint hivatásos állományba vettek, azonban
a hivatásos szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés
c) pontja, (2) bekezdés a) vagy e) pontja, a 62. § (1) bekez-
dés c) vagy e) pontja, (2) bekezdés a), c), g) pontja vagy
a 68. § (1) bekezdés b)-n) pontja szerint szûnik meg úgy,
hogy a hivatásos szolgálati viszonyának idõtartama nem
éri el az utolsó szerzõdés-hosszabbításakor vállalt szolgá-
lati idõ kétszeresét.”

(9) A Hjt. 77. § (1)-(3) bekezdése a következõ szöveg-
gel lép hatályba:

„(1) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, az állo-
mány tagja szolgálati beosztásban teljesít szolgálatot.
A szolgálati beosztásokat, az azokhoz kapcsolódó elõme-
neteli rendet és a rendszeresített rendfokozatot jogszabály
állapítja meg. A kezdõ beosztásokat valamint az általános
elõmeneteli rendbe tartozó, jogszabályban meghatározott
szolgálati beosztásokat kettõs rendfokozattal rendszeresí-
tett beosztásként kell rendszeresíteni. Ahol e törvény rend-
szeresített rendfokozatot említ, azon a kettõs rendfokozat-
tal rendszeresített beosztások esetén a magasabb rendfo-
kozatot kell érteni. A kettõs rendfokozattal rendszeresített
beosztások esetén az állomány tagja által viselt és a rend-
szeresített rendfokozat eltérhet egymástól. A szolgálati be-
osztásokat, a szolgálati beosztáshoz kapcsolódó alapvetõ
követelményeket munkaköri jegyzékben, állománytáblá-
ban rögzíteni kell.
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(2) A Honvédség állományába tartozó, de a Honvédség-
nél szolgálati beosztást be nem töltõ személy a 46-48. §
szerinti feltételeknek való megfelelés esetén a 42. § (1) be-
kezdés b) pontja szerint rendelkezési állományba áthe-
lyezhetõ és meghatározott idõre rendelkezési állományban
tartható.

(3) Szolgálati beosztás betöltése és rendelkezési állo-
mányba helyezés nélkül is a Honvédség állományába tar-
tozik a szerzõdéses pályakezdõ.”

(10) A Hjt. 81. §-a a következõ (7) bekezdéssel kiegész-
ülve lép hatályba:

„(7) Az (1)-(3) és az (5) bekezdés szerinti elõzetes enge-
dély megadásáról vagy elutasításáról a munkáltatói jog-
kört gyakorló a szolgálati érdeket mérlegelve dönt. Nem
adható engedély, ha a más keresõ tevékenység ellentétes
a Honvédség feladataival vagy a szolgálat kötelességsze-
rû, pártatlan ellátását, illetve a Honvédség tekintélyét ve-
szélyezteti.”

(11) A Hjt. 83. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„83. § (1) A belátható, tervszerû elõmeneteli lehetõség

a hivatásos állománynál életpályát, elõmenetelt, a szerzõ-
déses állománynál pedig kiszámítható elõmenetelt jelent.
Az állomány elõmenetelének tervezését és rangsorolásá-
nak módját miniszteri rendelet határozza meg.

(2) Az elõmenetel feltétele
a) a megfelelõ betölthetõ magasabb beosztás,
b) a viselt rendfokozathoz elõírt kötelezõ várakozási idõ

letöltése,
c) a magasabb beosztáshoz, valamint az ehhez kapcso-

lódó rendfokozathoz meghatározott iskolai végzettségi,
szakképzettségi, szakképesítési és egyéb munkaköri köve-
telménynek való megfelelés, az egészségi, a pszichikai és
a fizikai, valamint a nemzetbiztonsági alkalmasság,

d) az elméleti és a gyakorlati teljesítmények alapján ma-
gasabb beosztás betöltésére való alkalmasság, valamint
a vezetõi gyakorlati tapasztalat, és

e) az állomány tagjának elõmeneteli rangsorolása.
(3) Ha az állomány kettõs rendfokozattal rendszeresített

beosztást betöltõ tagjának a viselt rendfokozata eltér a be-
osztáshoz rendszeresített rendfokozattól, a viselt rendfo-
kozatához elõírt kötelezõ várakozási idõ leteltét követõen
léptethetõ elõ.

(4) A miniszter egy alkalommal az állomány tagját a kö-
telezõ várakozási idõ letelte elõtt eggyel magasabb rendfo-
kozatba elõléptetheti, vagy kinevezheti, ha

a) az állomány tagja rendelkezik a (2) bekezdés a), c),
d) pontja szerinti feltétellel vagy

b) az állomány tagja által viselt rendfokozat alacso-
nyabb, mint az általa betöltött szolgálati beosztáshoz rend-
szeresített rendfokozat.”

(12) A Hjt. 86. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„86. § (1) Általános elõmeneteli rendbe tartozó beosztá-

soknál az egyes rendfokozatokban eltölthetõ kötelezõ és
maximális, speciális elõmeneteli rendbe tartozó és a le-

génységi beosztásoknál az egyes rendfokozathoz tartozó
kötelezõ várakozási idõket a 4. melléklet határozza meg.

(2) A várakozási idõt a rendfokozatba kinevezést vagy
elõléptetést tartalmazó jognyilatkozatban meghatározott
naptól kell számítani. A várakozási idõbe a 30 napot meg-
haladó illetmény nélküli szabadság idõtartama nem számít
be. A maximális várakozási idõ meghosszabbodik a 46. §
(1) bekezdés b) és m) pontja szerinti rendelkezési állo-
mány és az 57. § szerinti magasabb rendfokozatba elõlép-
tetés, kinevezés vagy alacsonyabb rendfokozattal történõ
vezénylés idejével.

(3) A Honvéd Vezérkar fõnöke
a) a tiszti állomány legalább fõhadnagy rendfokozatot

elért,
b) az altiszti állomány legalább törzsõrmesteri rendfo-

kozatot elért,
általános elõmeneteli rendbe tartozó beosztást betöltõ

tagjának viselt rendfokozata szerinti maximális várakozási
idejét, annak leteltekor – az érintett beleegyezésével –
rendfokozatonként legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként
legfeljebb 3 évvel szolgálati érdekbõl meghosszabbíthatja.
A meghosszabbítás idõtartama alatt az állomány tagja to-
vábbi értékelése alapján tervezhetõ elõmenetelre.”

(13) A Hjt. 102. §-a a következõ (4) bekezdéssel ki-
egészülve lép hatályba:

„(4) A foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által
évenként kiadott, az általános munkarendben foglalkozta-
tott munkavállalók munkaidõ-beosztásának a munkaszü-
neti napok miatti változtatását szabályozó rendeletet az ál-
lomány tagjára is alkalmazni kell.”

(14) A Hjt. 113. § (3) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(3) Ha az állomány tagja szolgálati viszonya megszû-
néséig vagy megszüntetéséig több szabadságot vett igény-
be annál, mint ami idõarányosan megilletné, a különbözet-
re kifizetett távolléti díjat köteles visszafizetni. Nem köve-
telhetõ vissza a túlfizetés az 59. § (1) bekezdés a) pontja,
a 62. § (2) bekezdés g) pontja és a 68. § (1) bekezdés
a) pontja esetén.”

(15) A Hjt. 123. § (2) bekezdés a) pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:

[Az (1) bekezdéstõl eltérõen]
„a) a kezdõ beosztást betöltõ hadnagy vagy õrmester be-

osztási illetményét a viselt rendfokozatának megfelelõen
kell megállapítani,”

(16) A Hjt. 123. § (5) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(5) Ha az állomány tagját alacsonyabb beosztásba he-
lyezik, részére az új beosztására meghatározott besorolási
kategória szerinti beosztási illetmény, valamint a viselt
rendfokozatához igazodó honvédelmi pótlék jár.”

(17) A Hjt. 123. §-a a következõ (8) bekezdéssel ki-
egészülve lép hatályba:
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„(8) A miniszter irányítása alá tartozó központi hivatal
vezetõjének és helyettesének illetményét és juttatásait
e törvény alapján kell megállapítani.”

(18) A Hjt. 124. § (1) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(1) Az állomány tagja illetménykiegészítésre jogosult,
ha

a) a miniszter által vezetett minisztérium vagy a minisz-
ter irányítása alá tartozó központi hivatal állományában,

b) a minisztérium hivatalának vagy igazgatóságának,
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Tábori Lelkészi
Szolgálat, a középszintû vezetõ szerv és más magasabb
szintû parancsnokság besorolású honvédségi szervezet ál-
lományában, az NKE-n vagy

c) az a) és a b) pont alá nem tartozó, Magyarországon te-
lepülõ honvédségi szervezet állományában, vagy a minisz-
ter fenntartása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem
minõsülõ köznevelési intézményben, továbbá a 46. §
(1) bekezdés a), l) vagy q) pontjának hatálya alatt

teljesít szolgálatot. A szerzõdéses pályakezdõ a terve-
zett beosztása szerint jogosult illetménykiegészítésre.”

(19) A Hjt. 127. § (1) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(1) Idegennyelv-tudási pótlékra jogosult az állomány
tagja, ha olyan szolgálati beosztást tölt be, amelyben
az idegen nyelv használata szükséges. Nem fizethetõ ide-
gennyelv-tudási pótlék az állomány nyelvtanár, tolmács,
a fordító vagy revizor-fordító beosztást betöltõ tagjának
a beosztása ellátásához szükséges idegen nyelv használata
alapján.”

(20) A Hjt. 133. § (1) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(1) Az állomány tagja a belföldi szolgálati kiküldetése
esetén az illetményalap 1 munkanapra esõ összegének
25%-ában megállapított mértékû napidíjra jogosult. Ha
a kiküldetésben töltött idõ a 8 órát nem érte el, a napidíj
fele jár, ha a 4 órát nem érte el, napidíj nem jár. Amennyi-
ben a belföldi szolgálati kiküldetés alatt a folyamatos tá-
vollét idõtartama a 24 órát meghaladja, akkor a 8 órát el
nem érõ töredék idõre félnapi, a 8 órát meghaladó idõtar-
tamra egész napi napidíjat kell megállapítani.”

(21) A Hjt. 140. § (2) bekezdés c) pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:

[Az (1) bekezdés szerint juttatásnak minõsül különösen]
„c) a szociális támogatás,”
(22) A Hjt. 168. §-a a következõ (5) bekezdéssel ki-

egészülve lép hatályba:
„(5) A kár összegét a biztosítási szerzõdés alapján meg-

térülõ összeggel, továbbá a megrongált dolog kijavítása-
kor létrejött értéknövekmény értékével csökkenteni kell.”

(23) A Hjt. 177. § (1) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(1) A munkáltatói jogkört gyakorló a károkozásról
való tudomásszerzéstõl számított 15 napon belül köteles
a károsultat felhívni kárigényének elõterjesztésére.
A munkáltatói jogkört gyakorló a kárigény bejelentésétõl

számított 15 napon belül írásban tájékoztatást nyújt a káro-
sultnak az eljáró honvédségi szervezetrõl és az eljárás
módjáról. Az elsõfokú kártérítési eljárás során a kártérítési
igényt a beérkezésétõl számított 60 napon belül indokolt
határozattal kell elbírálni.”

(24) A Hjt. 191. § (2) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(2) Nem alkalmazható a 28. § (7) bekezdése, a 87. §
(4) bekezdés b) pontja, a 91. § továbbá a 162. és 163. §.
A 77. § (1) bekezdésétõl eltérõen a szolgálati beosztáso-
kat, az azokhoz kapcsolódó elõmeneteli rendet és a rend-
szeresített rendfokozatot, valamint a kettõs rendfokozattal
rendszeresíthetõ szolgálati beosztásokat, továbbá a 81. §
(4) bekezdése, a 99. § (2) bekezdése, a 104. § (6) bekezdé-
se és a 126. § (1) bekezdése szerinti vezetõi beosztásokat
miniszteri utasítás határozza meg.”

(25) A Hjt. 204. § (2) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(2) A külföldön történõ alkalmazás kivételével az állo-
mány tagja mûveleti területen teljesítendõ külföldi szolgá-
latra 24 hónapon belül – több egymást követõ vezénylés
esetén összességében is – legfeljebb 12 hónapra vezényel-
hetõ. Az egymást követõ vezénylések között legalább
2 hónapnak el kell telnie. E rendelkezéseket nem kell al-
kalmazni akkor, ha az állomány tagjának 12 hónapot meg-
haladó vagy ismételt vezénylésére kérelmére vagy bele-
egyezésével kerül sor.”

(26) A Hjt. 207. § (1) bekezdés c) pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:

(Külföldi szolgálat esetén)
„c) a 114. § (1) bekezdése szerinti pótszabadság legké-

sõbb a külföldi szolgálat befejezését követõ 60 napon be-
lül jár, ha miniszteri rendelet ezt a külföldi szolgálat jelle-
gére tekintettel lehetõvé teszi, és”

(27) A Hjt. 209. § (3) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(3) A munkáltatói jogkört gyakorló a fegyelemsértés
súlyát és a külföldi szolgálatot teljesítõk szolgálati rend-
hez való viszonyát mérlegelve az eljárás alá vont személy
külföldi szolgálatra vezénylését soron kívül megszüntet-
heti.”

(28) A Hjt. 212. § (2) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(2) Nem alkalmazható a 23. § (2) bekezdése, a 25. §
(1) bekezdése, a 31. § (3) bekezdése, a 46–48. §, az 57. §,
az 59. § (2) bekezdés b), c) és e) pontja, a 61–67. §, a 68. §
(1) bekezdés b) és h) pontja, a 69. §, a 71–74. §, a 76. §,
a 81–86. §, a 87. § (2) bekezdése, a 88–91. §, a 109-118. §,
a 120. §, a 123. §, a 125-128. §, a 129. § (1) bekezdése,
a 132-134. §, a 137. és 138. § továbbá a 140. § (2) bekezdés
a)-e) és g)-i) pontja.”

(29) A Hjt. 218. § (4) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(4) Az önkéntes tartalékos katonának a felgyógyulásig
vagy a végsõ fogyatékosság kialakulásáig egészségügyi
szabadság jár azzal, hogy annak idõtartama nem haladhat-
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ja meg a tényleges szolgálatteljesítés idõtartamát, illetve
nem szolgálati eredetû betegség vagy baleset esetén évente
a 60 napot. Az egészségügyi szabadság idejére járó távol-
léti díj tekintetében

a) az önkéntes tartalékos katona évente a 121. § (1) be-
kezdés b) pontja szerinti 30 napnak a tényleges szolgálat-
teljesítéssel idõarányos részére jogosult, és

b) megfelelõen alkalmazni kell a 219. § (2) bekezdés
a) pontját.”

(30) A Hjt. 219. § (1) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(1) Az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgá-
latteljesítése idõtartamára

a) a szolgálati helye szerinti állománytáblában vagy
munkaköri jegyzékben rendszeresített szolgálati beosztá-
sához tartozó besorolási kategóriának megfelelõ beosztási
illetményre,

b) a viselt rendfokozatának megfelelõ honvédelmi pót-
lékra,

c) az iskolai végzettségének és a szolgálati helyének
függvényében illetménykiegészítésre, és

d) miniszteri rendeletben meghatározottak szerint lakta-
nyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati el-
látásra, továbbá egyes szociális támogatásra és helyközi
utazási költségeinek a megtérítésére

jogosult. Az illetményt a hivatalos magyar pénznemben
kell megállapítani és havonta utólag, a tárgyhónapot köve-
tõ hónap 5. napjáig kell kifizetni, vagy az önkéntes tartalé-
kos katona megbízása alapján a fizetési számlájára átutal-
ni.”

(31) A Hjt. 235. § (4) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(4) A munkáltatói jogkört gyakorló egyoldalú írásbeli
nyilatkozattal megszüntetheti az altiszt-jelölti szolgálati
viszonyt, ha a honvéd altiszt-jelölt nem felel meg a felvé-
telkor támasztott követelményeknek. A törvény erejénél
fogva szûnik meg az altiszt-jelölt szolgálati viszonya, ha
a honvéd altiszt-jelölt tanulói jogviszonya megszûnik,
vagy ha a honvéd altiszt-jelölt a tanulmányi kötelezettsé-
gét a jogszabályokban vagy a katonai szakképzést folytató
szervezet szervezeti és mûködési szabályzatában megen-
gedett mértéket meghaladóan nem teljesítette.”

(32) A Hjt. 238. § (1) bekezdés d) és e) pontja a követke-
zõ szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben álla-
pítsa meg)

„d) a tiszti és az altiszti állomány tagjára vonatkozó tel-
jesítményértékelés kötelezõ elemeit és a kötelezõ elemek-
hez kapcsolódó eljárási rendet, a célfeladat megállapításá-
ra vonatkozó részletes szabályokat,

e) a gyermek születése esetén az apát megilletõ pótsza-
badság igénybevételére, valamint a pótszabadsággal
összefüggõ költségek megtérítésére vonatkozó szabályo-
kat.”

(33) A Hjt. 238. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal
kiegészülve lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben álla-
pítsa meg:)

„f) a 47. § (4) bekezdése szerinti együttmûködés rend-
jét.”

(34) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 10. pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)

„10. a más keresõ tevékenység bejelentésével, engedé-
lyezésével, az összeférhetetlenség megszüntetésével és ti-
lalma megszegése következményeivel kapcsolatos eljá-
rást,”

(35) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 22. pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)

„22. a honvédeknek, a nyugállományú katonáknak és
a közeli hozzátartozóiknak nyújtható juttatások, költségté-
rítések, kedvezmények, támogatások, természetbeni ellá-
tás fajtáit, mértékét, a jogosultság feltételeit, az azokban
való részesítés, a megállapítás, a kifizetés, az elszámolás,
a visszatérítés és – visszatérítési kötelezettség esetén –
az elengedés részletes rendjét,”

(36) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 27. pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)

„27. a honvédeknek, a nyugállományú katonáknak és
közeli hozzátartozóiknak nyújtható regenerálódást segítõ,
rekreációs és üdültetési szolgáltatások fajtáit, igénybevé-
telük feltételeit és módját,”

(37) A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következõ 28. ponttal
kiegészülve lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)

„28. az élelmezési ellátásra és az étkezési hozzájárulás-
ra jogosultak körét, lehetséges formáit és igénybevételük
feltételeit, módját,”

(38) A Hjt. 238. § (3) bekezdés a) pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészség-
ügyért felelõs miniszter egyetértésével rendeletben állapít-
sa meg)

„a) azon fertõzõ betegségek körét, amelyek esetén köte-
lezõ védõoltás elrendelésének van helye a megbetegedési
veszély miatt, a szolgálati beosztáshoz, illetve a szolgálati
feladatokhoz kapcsolódóan, és”

(39) A Hjt. 241. § (3) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(3) A 2013. június 30-ig elkészített teljesítményértéke-
léseket 2014. január 31-ig lehet figyelembe venni az elõ-
menetel során. Az e törvényen alapuló új szabályokat elsõ
alkalommal a 2014. évben esedékes teljesítményértékelé-
seknél kell alkalmazni.”
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(40) A Hjt. 242-243. §-a a következõ szöveggel lép ha-
tályba:

„242. § (1) A 4. mellékletet a 2013. július 1-jén állo-
mányban lévõ hivatásos és szerzõdéses katonák várakozá-
si idejére is alkalmazni kell.

(2) Az egyes rendfokozatokban eltöltendõ kötelezõ vá-
rakozási idõbe bele kell számítani a viselt rendfokozatban
2013. július 1-jét megelõzõen ténylegesen eltöltött idõt is.

(3) Az egyes rendfokozatokban eltölthetõ maximális
várakozási idõbe bele kell számítani a viselt rendfokozat-
ban 2002. január 1-jétõl 2013. június 30-ig ténylegesen el-
töltött idõt is. Ettõl eltérõen az állomány 2013. július 1-jén
alezredesi vagy ezredesi rendfokozatot viselõ tagjának
maximális várakozási idejét 2013. július 1-jétõl kell szá-
mítani.

(4) A kötelezõ várakozási idõ leteltekor elõ kell léptetni
az állomány 2013. július 1-jén általános elõmeneteli rend-
be tartozó szolgálati beosztást betöltõ hadnagy vagy õr-
mester rendfokozatot viselõ tagját, ha a kötelezõ várakozá-
si ideje 2014. január 31-ig lejár. A 62. § (2) bekezdés
e) pontja 2014. január 31-e után alkalmazható.

(5) A 83. § (4) bekezdése alkalmazható az állomány
azon tagjára is, akinek várakozási idõ letelte elõtti elõlép-
tetésére vagy kinevezésére 2013. július 1-je elõtt már sor
került.

(6) A 86. § (3) bekezdése alkalmazható az állomány
azon tagjára is, akinek maximális várakozási ideje 2013.
július 1-je elõtt már meghosszabbításra került.

(7) Ha a szolgálatképesség helyreállításához szükséges
pihenés vagy gyógyüdülés igénybevételének szükségessé-
gét 2013. január 1-je és 2013. június 30-a között megálla-
pították, arra az állomány tagja a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény 2013. június 30-án hatályos
100. §-a szerint jogosult.

(8) A más keresõ tevékenység folytatására a 2013. júni-
us 30-ig kiadott engedélyek 2013. december 31-én hatá-
lyukat vesztik. Az állomány azon tagja, a honvéd tisztje-
lölt és a honvéd altiszt-jelölt, aki 2013. július 1-jén a 2. §
24. pontja szerinti más keresõ tevékenységet folytat, e tör-
vény rendelkezéseinek megfelelõen 2013. december 31-ig
köteles bejelenteni azt, vagy annak folytatásához a mun-
káltatói jogkört gyakorló engedélyét kérni.

243. § (1) 2013. július 1-jétõl az állomány tagja által vi-
selt rendfokozat az 5. melléklet szerint a szolgálati beosz-
táshoz rendszeresített rendfokozattól csak e törvényben
meghatározott esetekben térhet el.

(2) Ha az állomány tagja 2013. június 30-án a viselt
rendfokozatánál magasabb, általános elõmeneteli rendbe
tartozó szolgálati beosztást tölt be, akkor áthelyezés vagy
kinevezés nélkül továbbfoglalkoztatható azzal, hogy

a) az az általános elõmeneteli rendbe tartozó szolgálati
beosztás, amelyet 2013. június 30-án eggyel alacsonyabb
viselt rendfokozattal tölt be, mint a szolgálati beosztáshoz
rendszeresített rendfokozat, 2013. július 1-jétõl magasabb
rendfokozatba történõ elõléptetéséig, kinevezéséig, illetve

magasabb beosztásba történõ kinevezéséig vagy áthelye-
zéséig e törvény erejénél fogva kettõs rendfokozattal rend-
szeresített beosztásnak minõsül,

b) ha 2013. június 30-án kettõvel magasabb rendfoko-
zattal rendszeresített szolgálati beosztást tölt be, magasabb
rendfokozatba e törvény szerint léptethetõ elõ és a szolgá-
lati beosztás az elõléptetés napjától magasabb rendfoko-
zatba történõ elõléptetéséig, kinevezéséig, illetve maga-
sabb beosztásba történõ kinevezéséig vagy áthelyezéséig
e törvény erejénél fogva kettõs rendfokozattal rendszeresí-
tett beosztásnak minõsül.

(3) Az állomány (2) bekezdés a) pontjának hatálya alá
tartozó hadnagy vagy õrmester tagjának beosztási illetmé-
nyére a 123. § (2) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni.

(4) 2013. június 30-át követõen az állomány tagja általá-
nos elõmeneteli rendbe tartozó, a viselt rendfokozatánál
eggyel magasabb rendfokozattal rendszeresített szolgálati
beosztásba a kötelezõ várakozási idõ letelte elõtt kinevez-
hetõ vagy áthelyezhetõ, ha a kinevezése vagy az áthelye-
zése 2013. június 30-án folyamatban van. E rendelkezés
alkalmazása során az a kinevezés vagy áthelyezés minõsül
folyamatban lévõnek, ahol a személyi beszélgetésre 2013.
július 1-jét megelõzõen sor került. A kinevezést vagy
az áthelyezést követõen az állomány érintett tagjának ma-
gasabb rendfokozatba történõ elõléptetéséig, kinevezésé-
ig, illetve magasabb beosztásba történõ kinevezéséig,
vagy áthelyezéséig a szolgálati beosztás e törvény erejénél
fogva kettõs rendfokozattal rendszeresített beosztásnak
minõsül.

(5) Ha az állomány tagja 2013. június 30-án a viselt
rendfokozatánál alacsonyabb rendfokozattal rendszeresí-
tett beosztást tölt be, alacsonyabb beosztásba áthelyezés
nélkül továbbfoglalkoztatható azzal, hogy illetményének
megállapítására a 123. § (5) bekezdését, elõmenetelére
a 85. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A (2) és a (4) bekezdés szerinti szolgálati beosztáso-
kat a munkaköri jegyzékben, állománytáblában jelölni
kell.”

(41) A Hjt. 244. § (1) bekezdése a következõ szöveggel
lép hatályba:

„(1) Az állomány azon tagját, aki 2013. július 1-jén
a szolgálati beosztásához rendszeresített rendfokozathoz
elõírt iskolai végzettség, szakképesítés megszerzéséhez
szükséges tanulmányait folytatja, az elõírt tanulmányi idõ
lejártáig úgy kell tekinteni, mint aki a szolgálati beosztásá-
hoz szükséges követelményeket teljesítette. Az altiszti ál-
lomány azon tagja, aki 2013. július 1-jén nem felel meg
a 33. § (1) bekezdésében elõírt iskolai végzettségnek, szol-
gálati érdekbõl továbbfoglalkoztatható, azonban maga-
sabb beosztásba nem nevezhetõ ki, valamint speciális elõ-
meneteli rendbe tartozó beosztásba nem léptethetõ elõ.”

(42) A Hjt. 245. §-a a következõ (5) bekezdéssel ki-
egészülve lép hatályba:

„(5) Az állomány tagja szolgálatteljesítési idejének
megállapítására és ellentételezésére 2013. december 31-ig
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
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katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
2013. június 30-án hatályos 91-95. §-át, 114. § (1) bekez-
dés g) és h) pontját kell alkalmazni.”

78. §

(1) Az Szja. 1. számú melléklet 8. pont 8.16. alpontjá-
ban a „minõsített idõszaki” szövegrész helyébe a „különle-
ges jogrendi” szöveg lép.

(2) A Hvt. 19. § (1) bekezdés b) pontjában a „létszá-
mát,” szövegrész helyébe a „létszámát, ide értve az önkén-
tes tartalékosokat is,” szöveg lép.

(3) A Hjt.
a) 2. § 32. pontjában az „és (3) bekezdése” szövegrész

a „ , (3) és (4) bekezdése”,
b) 46. § (1) bekezdés c) pontjában az „az NKE-n” szö-

vegrész a „nem katonai oktatási intézményben”,
c) 31. alcím címében az „az NKE-n” szövegrész a „nem

katonai oktatási intézményben”,
d) 62. § (2) bekezdés g) pontjában az „a társadalombiz-

tosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
(a továbbiakban: Tny. tv.)” szövegrész az „a Tny. tv.”,

e) 74. § (1) bekezdésében a „szûnik meg.” szövegrész
a „szûnik meg, kivéve ha megszakítás nélkül hivatásos ál-
lományba veszik.”,

f) 81. § (5) bekezdésében az „eltérõen” szövegrész he-
lyébe az „eltérõen az állomány miniszteri rendeletben
meghatározott vezetõi beosztást betöltõ tagjának”,

g) 101. § (1) bekezdésében a „14” szövegrész a „11”,
h) 104. § (6) bekezdésében a „szabadidõ” szövegrész

a „szabadidõ vagy távolléti díj”,
i) 66. alcím címében, 114. § (1) és (2) bekezdésében

a „szolgálatteljesítési idõ-kedvezmény” szövegrész
a „pótszabadság”,

j) 114. § (4) bekezdésében az „A szolgálatteljesítési
idõ-kedvezmény” szövegrész az „Az (1) bekezdés szerinti
pótszabadság”,

k) 127. § (5) bekezdésében az „ „A” vagy „B” típusú”
szövegrész az „írásbeli vagy szóbeli”,

l) 132. § (4) bekezdésében a „jubileumi jutalmat” szö-
vegrész a „(3) bekezdés szerinti jubileumi jutalmat”,

m) 159. § (5) bekezdésében a „fenyítés szabható ki.”
szövegrész a „fenyítés is kiszabható.”,

n) 172. § (5) bekezdésében a „ , hogy a kár a szolgálati
viszonnyal okozati” szövegrész az „a kár bekövetkezését,
mértékét, továbbá azt, hogy az a szolgálati viszonnyal”,

o) 208. § (6) bekezdésében az „Az (1)-(4) bekezdés”
szövegrész az „Az (1) és a (2) bekezdés”,

p) 224. § (2) bekezdésében az „A 139. §-t” szövegrész
az „A 139. §-t és a 140. § (1)-(3) bekezdését”,

q) 225. § (2) bekezdésében a „140. § (5) bekezdése”
szövegrész a „140. § (2) bekezdés a)-d) és h) pontja, (4) és
(5) bekezdése”,

r) 233. § (2) bekezdésében a „140. § (5) bekezdése,
a 142–144. §” szövegrész a „140. § (2) bekezdés a)–d) és
h) pontja, (4) és (5) bekezdése, a 142–144. §, a 232. §
(4) bekezdése”,

s) 238. § (2) bekezdés 12. pontjában az „az NKE-n,
a KNBSZ-nél” szövegrész a „nem katonai oktatási intéz-
ménynél”,

t) 240. § (1) bekezdésében a „hatálybalépésekor” szö-
vegrész a „2013. július 1-jén”,

u) 240. § (2) bekezdésében a „2013. július 1-jét” szö-
vegrész a „2013. június 30-át”,

v) 240. § (4) bekezdésében az „e törvény hatálybalépé-
sekor más szervnél – ide nem értve a KNBSZ-t –” szöveg-
rész a „2013. július 1-jén más szervnél”,

w) 240. § (5) bekezdésében, 244. § (2) bekezdésében
az „e törvény hatálybalépésekor” szövegrész a „2013. júli-
us 1-jén”,

x) 240. § (6) bekezdésében, 241. § (2) bekezdésében,
247. § (1) bekezdésében az „E törvény hatálybalépésekor”
szövegrész a „2013. július 1-jén”,

y) 240. § (7) bekezdésében az „E törvény hatálybalépé-
sekor az állomány külföldi szolgálatot teljesítõ tagja” szö-
vegrész az „Az állomány 2013. július 1-jén vezénylési ha-
tározat alapján egybefüggõen egy évet meghaladó idõtar-
tamra hosszabbított külföldi szolgálatot teljesítõ tagja”,
valamint

z) 241. § (1) bekezdésében, 244. § (2) bekezdésében
az „az e törvény hatálybalépését” szövegrész az „a
2013. június 30-át”
szöveggel lép hatályba.

(4) A Hjt.
a) 244. § (3) bekezdésében az „Az e törvény hatálybalé-

pése elõtt” szövegrész az „A 2013. július 1-je elõtt”,
b) 245. § (2) bekezdésében, 246. § (1) és (3) bekezdésé-

ben a „2013. július 1-je után” szövegrész a „2013. június
30-át követõen”,

c) 245. § (3) bekezdésében a „2013. június 30. napját”
szövegrész a „2013. december 31-ét”,

d) 245. § (4) bekezdésében a „2013. július 1-jét” szö-
vegrész a „2013. december 31-ét”,

e) 246. § (2) bekezdésében az „e törvény hatálybalépé-
sekor” szövegrész az „a 2013. július 1-jén”,

f) 247. § (2) bekezdésében az „A honvéd tisztjelölt” szö-
vegrész az „A honvéd tisztjelölt vagy a honvéd altiszt-je-
lölt”,

g) 247. § (2) bekezdésében az „a honvéd tisztjelölt ré-
szére” szövegrész az „az érintett részére”,

h) 247. § (3) bekezdésében az „az e törvény hatálybalé-
pésekor” szövegrész az „a 2013. július 1-jén”,

i) 8. melléklet I/III. pontjában a „szemeszter tanulmányi
eredménye alapján számítandó tanulmányi pótlékának
szorzószáma havonta a korrigált kreditindex alapján:” szö-
vegrész a „szemeszterben elért – nem a korrigált kreditin-
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dex szerint meghatározott – tanulmányi átlaga alapján szá-
mítandó tanulmányi pótlékának szorzószáma havonta:”,

j) 8. melléklet I/III. pontjában az „a tanulmányi és vizs-
gaszabályzatban” szövegrész a „miniszteri utasításban”,

k) 8. melléklet I/IV. pontjában és II/IV. pontjában a „ka-
tasztrófavédelmi pótlék” szövegrész a „katasztrófavédel-
mi pótlék naponta”
szöveggel lép hatályba.

79. §

Nem lép hatályba a Hjt.
a) 2. § 26. pontjában az „a nevelési-oktatási intézmé-

nyek,” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében a „ , vagy amely a pártatlan, be-

folyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné” szöveg,
c) 37. § (1) bekezdésében a „(3) és” szöveg,
d) 68. § (1) bekezdés a) pontjában az „a szolgálati vi-

szony meghosszabbításának lejártakor,” szöveg,
e) 68. § (1) bekezdés o) pontja,
f) 106. § (3) bekezdése,
g) 122. § (1) bekezdésében az „Az illetményt száz fo-

rintra kerekítve kell megállapítani.” szöveg,
h) 231. § (3) bekezdésében a „helyközi utazási költségé-

nek megtérítésére,” szöveg,
i) 254. §-a és
j) 258. §-a.

80. §

Hatályát veszti az egyes honvédelmi kötelezettségek
teljesítésérõl, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási
feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazda-
sági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesí-
tendõ adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban
használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésrõl szó-
ló 2011. évi CLXXVII. törvény.

39. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó
követelményének való megfelelés

81. §

E törvény
a) 36-39. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése,
b) 73. § (1)-(3) és (6)-(9) bekezdése, 78. § (2) bekezdése

és 80. §-a az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése és
45. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. melléklet
a 2013. évi XCVII. törvényhez

A toborzó nyilvántartásban kezelhetõ adatok

a) a személyi adatok:
aa) születési családi és utónevei, házassági családi és

utónevei,
ab) arcképmás,
ac) születési hely, idõ,
ad) anyja születési családi és utóneve(i),
ae) személyi azonosító,
af) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, elektroni-

kus elérhetõség, levelezési cím,
ag) családi állapot,
ah) adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,
ai) a személyazonosító igazolvány száma, érvényességi

ideje, útlevél száma, érvényességi ideje,
b) az iskolai végzettségre, a szakképzettségre és

az egyéb képesítésre vonatkozó adatok:
ba) valamennyi iskolai végzettség,
bb) valamennyi szakképzettség,
bc) az iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szer-

zett képesítések, valamint meghatározott beosztás betölté-
sére jogosító okirat adatai,

bd) az idegennyelv-ismeret adatai, és
be) a gépjármûvezetõi engedély adatai,
c) a tervezett szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:
ca) a honvédségi szervezet megnevezése,
cb) a rendszeresített rendfokozat, elõírt iskolai végzettség,
cc) a beosztás megnevezése,
cd) a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

(FEOR) száma, szakmai számok, munkaköri azonosító kód,
d) az alkalmazási feltételek adatai:
da) a büntetlen elõélet igazolása és a szolgálati viszony

létesítését kizáró ok fennállásának megállapítása céljából
a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizo-
nyítvány vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány,

db) az egészségi állapotra vonatkozó adatok,
dc) a fizikai, pszichikai állapotra vonatkozó adatok,
e) a korábbi katonai szolgálat teljesítésének adatai:
ea) az állományviszony,
eb) a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje,
ec) a szolgálati viszonyra és a szolgálati idõre vonatko-

zó adatok,
ed) elért rendfokozat(ok),
ee) a betöltött beosztások,
ef) külföldi szolgálati helyek, idõ,
eg) az önkéntes tartalékos szolgálatra, a korábbi nem hi-

vatásos, vagy szerzõdéses szolgálatra vonatkozó adatok,
f) szomatometriai adatok,
g) az önkéntes tartalékos katona munkáltatójának ada-

tai, a munkakörére vonatkozó adatok, a munkáltató által
kijelölt kapcsolattartó adatai.
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2. melléklet
a 2013. évi XCVII. törvényhez

A személyügyi nyilvántartásban kezelhetõ adatok

a) személyi adatok:
aa) családi és utónév (születési név),
ab) arcképmás, saját kezû aláírás minta,
ac) születési hely, idõ,
ad) anyja születési neve,
ae) személyi azonosító,
af) lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, értesí-

tendõ személy neve (kapcsolat fajtája), címe, telefonszá-
ma, vezetékes és mobil telefonszáma, elektronikus elérhe-
tõsége,

ag) nem, családi állapot,
ah) adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,

állampolgárság,
ai) személyazonosító igazolvány száma, érvényességi

ideje, útlevél száma, érvényességi ideje, lakcímet igazoló
hatósági igazolvány száma,

b) a hozzátartozók adatai:
ba) házastárs (élettárs) neve (születési neve), lakóhelye,

tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele, tár-
sadalombiztosítási azonosító jele, születési hely, ideje,
neme, állampolgársága, anyja születési neve,

bb) gyermek(ek) neve, (születési neve), lakóhelye (ál-
landó lakcíme), tartózkodási helye, levelezési címe, adó-
azonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, szüle-
tési helye, ideje, neme, állampolgársága, anyja születési
neve,

bc) eltartottak száma, az eltartás kezdete,
c) iskolai végzettségre, szakképzettségre, egyéb képesí-

tésre, tanfolyami végzettségre, tudományos fokozatra vo-
natkozó adatok:

ca) valamennyi iskolai végzettség,
cb) szakképzettség(ek),
cc) iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett

képesítés(ek), tanfolyami végzettségek, tudományos foko-
zatok,

cd) meghatározott beosztás betöltésére jogosító ok-
irat(ok) adatai,

ce) idegennyelv-ismeret (bizonyítványok, tanúsítvá-
nyok) adatai,

cf) gépjármûvezetõi engedélyre vonatkozó adatok,
d) a korábbi foglalkoztatási (alkalmazási, biztosítási)

jogviszonyra vonatkozó adatok:
da) munkahely,
db) munkakör,
dc) besorolás,
dd) jogviszony kezdetének dátuma,
de) jogviszony megszüntetésének (megszûnésének)

módja, dátuma,

df) teljesített hivatásos, szerzõdéses, önkéntes tartalékos
és hadköteles katonai szolgálatra vonatkozó adatok,

e) a szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:
ea) a fegyveres szerv megnevezése,
eb) állományviszony (állománykategória),
ec) rendszeresített rendfokozat, eltérítés,
ed) elõírt iskolai végzettség,
ee) a beosztás (pozíció) megnevezése, munkaköri azo-

nosító kód,
ef) elõmeneteli rend típusa, a szolgálatteljesítés szerinti

helyõrség,
eg) besorolási osztály, besorolási kategória, foglalkoz-

tatás mértéke, típusa,
eh) Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

(FEOR) száma,
ei) funkciócsoport, alcsoport,
ej) a személy számára biztosított szolgálati fegyver típusa,

száma,
f) az alkalmazási feltételek adatai:
fa) a büntetlen elõélet igazolása és a szolgálati viszony

létesítését kizáró ok fennállásának megállapítása céljából
a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizo-
nyítvány vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány,

fb) egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok,
fc) fizikai, pszichikai állapotra vonatkozó adatok,
fd) megváltozott munkaképesség csökkenésre vonatkozó

adatok,
fe) a KNBSZ esetén a kifogástalan életvitel ellenõrzésével

kapcsolatos adatok,
g) a szolgálat teljesítésének adatai:
ga) állományviszony (állománykategória),
gb) a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje,
gc) a szolgálati viszonyra és a szolgálati idõre vonatkozó

adatok,
gd) Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

(FEOR) száma, szakmai számok,
ge) elért rendfokozat(ok),
gf) a szolgálat során elért címek,
gg) betöltött beosztás(ok), szolgálatteljesítés szerinti

helyõrségek,
gh) helyettesítési megbízások,
gi) a fegyveres szervek tanintézeteiben folytatott tanul-

mányok,
gj) szolgálati besorolás, fegyvernem, szakcsapat, szol-

gálati ág,
gk) át- és továbbképzés(ek),
gl) tanulmányi szerzõdések,
gm) vezénylések, kitüntetések, egyéb elismerések,
gn) minõsítésekre, teljesítményértékelésekre vonatkozó

adatok,
go) külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok,
gp) tervezett és tényleges szabadságolási adatok, spe-

ciális jelenlétek és távollétek,
gq) sebesülések,
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gr) a szolgálati viszony meghosszabbítása,
gs) a szolgálati viszony megszûnésének jellege, oka,

ideje,
gt) a személy számára a Honvédség által biztosított iga-

zolványokra vonatkozó adatok,
gu) szolgálatteljesítési idõ,
h) mozgósításra vonatkozó adatok,
i) a szolgálatteljesítési kötelezettséggel nem járó távol-

létek adatai:
ia) a szolgálatteljesítés alóli mentesítés,
ib) illetmény nélküli szabadság,
ic) a szolgálati viszony szünetelése,
j) illetményre, végkielégítésre, leszerelési segélyre, ju-

bileumi jutalomra, juttatásokra, költségtérítésekre, ked-
vezményekre és támogatásokra vonatkozó adatok,

k) összeférhetetlenségre vonatkozó adatok:
ka) közeli hozzátartozóval engedélyezett alá-föléren-

deltségi, elszámolási, ellenõrzési kapcsolat,
kb) engedélyezett, más keresõ foglalkozás,
kc) a bejelentéshez kötött egyéb, szolgálati viszonyon

kívüli tevékenységre vonatkozó adatok,
l) a nemzetbiztonsági ellenõrzésre vonatkozó adatok,
m) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcso-

latos adatok,
n) szomatometriai adatok,
o) a kártérítéssel kapcsolatos adatok:
oa) a kártérítési eljárást elrendelõ, felfüggesztõ, meg-

szüntetõ szerv megnevezése, határozat száma és kelte,
ob) a jogerõs határozatban megállapított tényállás rövid

leírása,
oc) a kártérítési kötelezettség mértéke, a teljesítésre vo-

natkozó adatok,
p) a lõfegyver-megszerzési és tartási engedély megszer-

zésének ténye és a megszerzés idõpontja, a fegyverviselés-
re és fegyvertartásra vonatkozó adatok,

q) az önkéntes tartalékos katona munkáltatójának ada-
tai, a munkavállaló jogviszonyára, munkakörére, elõírt
munkarendjére (heti munkaóra) vonatkozó adatok, a mun-
káltató által kijelölt kapcsolattartó adatai,

r) az önkéntes tartalékos katona szolgálathalasztásával
kapcsolatos adatok:

ra) szolgálathalasztási kérelem benyújtásának idõ-
pontja,

rb) szolgálathalasztási kérelem tárgya,
rc) kérelemmel kapcsolatos döntés (engedélyezés, el-

utasítás),
rd) szolgálathalasztás idõtartama (kezdete, vége),
re) szolgálathalasztás oka,
s) a nyugellátásra (szolgálati járandóságra) és a társada-

lombiztosítási jogosultságra vonatkozó adatok (nyugdíj,
nyugellátás típusa, nyugdíjazás kezdete, nyugdíjas törzs-
szám, nyugdíj összege, szüneteltetési adatok),

t) vércsoportja és RH faktora.

3. melléklet
a 2013. évi XCVII. törvényhez

A fegyelmi nyilvántartásban kezelhetõ adatok

a) a 2. melléklet a) pont aa), ac), ad) és af) alpontja,
e) pont ea), eb) és ee) alpontja, g) pont gm) alpontja és
j) pontja szerinti adatok,

b) a szolgálatteljesítés szerinti helyõrség,
c) a fegyelmi, a szabálysértési és a büntetõeljárást elren-

delõ, felfüggesztõ, megszüntetõ szerv megnevezése, a ha-
tározat száma, kelte,

d) a fegyelemsértés, a szabályszegés, a szabálysértés,
a bûncselekmény megnevezése, minõsítése,

e) a jogerõs határozatban megállapított tényállás rövid
leírása,

f) a jogkövetkezmény neme és mértéke, a jogkövetkez-
mény alkalmazásának mellõzése esetén annak oka,

g) a méltatlansági eljárás adatai,
h) a szankció hatálya, a hatály alóli mentesülés idõpontja.

4. melléklet
a 2013. évi XCVII. törvényhez

A hadköteles nyilvántartásban kezelhetõ adatok

a) személyazonosító adatai:
aa) születési családi és utónevei,
ab) házassági családi és utónevei,
ac) születési ideje,
ad) születési helye,
ae) anyja születési, családi és utónevei,
af) személyi azonosítója,
b) lakcím adatai:
ba) lakóhelye,
bb) tartózkodási helye,
bc) értesítési címe,
c) további értesítési adatai:
ca) elektronikus levelezési címe,
cb) a hadköteles katonai szolgálata teljesítésének idõ-

tartama alatt a kiértesíthetõ hozzátartozó neve és lakcíme,
d) további állampolgársága,
e) családi állapota,
f) a szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló adatai:
fa) katonai szolgálatra való alkalmasságát érintõ betegsége,
fb) megállapított katonai szolgálatra való alkalmassági

fokozata,
fc) szomatometriai adatai,
fd) megkezdett és befejezett iskolai tanulmányai,
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fe) szakképzettsége,
ff) foglalkozása,
fg) idegen nyelv ismerete és annak foka,
fh) gépjármûvezetõi, munkagép-kezelõi engedélyének

kategóriája, érvényességi ideje,
fi) saját háztartásában eltartott vér szerinti, örökbefoga-

dott, mostoha és nevelt gyermeke születésének ideje,
fj) külföldön teljesített katonai szolgálata, megszerzett

katonai szakképzettsége, elért rendfokozata,
fk) a szolgálathalasztással kapcsolatos adatok:
fka) a szolgálathalasztási kérelem benyújtásának idõpontja,
fkb) a szolgálathalasztási kérelem tárgya,
fkc) a kérelemmel kapcsolatos döntés (engedélyezés, el-

utasítás),
fkd) a szolgálathalasztás idõtartama (kezdete, vége), és
fke) a szolgálathalasztás oka,
g) munkaképesség csökkenés foka, illetve a megválto-

zott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. §
(2) bekezdés 1. pontja szerinti egészségkárosodás mértéke,

h) testi, szellemi fogyatékossága, személyiségzavara,
i) szenvedélybetegsége,
j) az elõzetes letartóztatás, házi õrizet, illetõleg lakhely-

elhagyási tilalom elrendelésének, valamint e kényszerin-
tézkedések megszüntetésének idõpontja,

k) a vele szemben folyamatban lévõ büntetõeljárás, a ki-
szabott fõ- és mellékbüntetés,

l) a szabadságvesztés megkezdésének ideje, szabadulá-
sának várható ideje, szabadulásának idõpontja,

m) a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos jogkövet-
kezmények alóli mentesítése,

n) elhalálozása,
o) külföldi letelepedése, 3 hónapon túli külföldi tartóz-

kodása,
p) az állampolgárság megszûnése,
q) szolgálati adatai:
qa) a szolgálat formája (fegyveres, fegyver nélküli kato-

nai és polgári), típusa (sorkatona, tartalékos, hivatásos,
szerzõdéses, önkéntes tartalékos, hadköteles), kezdete, be-
fejezése,

qb) megszerzett katonai szakképzettsége,
qc) az elért rendfokozata,
qd) a szolgálat teljesítésének helye (a katonai, a Hvt.

szerinti rendvédelmi szerv, közintézmény),
qe) a szolgálat során elért címei, osztályos fokozata és

a megszerzett szakmai gyakorlata,
qf) a leszerelés oka,
qg) a szolgálat félbeszakításának oka,
qh) szolgálatteljesítés közben bekövetkezett balesetének,

betegségének, sebesülésének ideje, elhalálozásának oka, ideje,
r) vércsoportja és RH faktora,
s) társadalombiztosítási azonosító jele,
t) a meghagyásba tervezés és helyezés céljából a hadkö-

telesnek a munkahelyére, illetve a jogszabály alapján men-
tesített szervezetek kivételével a munkakörére vonatkozó
adatok.

5. melléklet
a 2013. évi XCVII. törvényhez

Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelhetõ adatok

a) személyi adatok:
aa) születési vezetéknév és utónév, családi vezetéknév

és utónév,
ab) arcképmás, saját kezû aláírás minta,
ac) születési idõ, hely,
ad) anyja születési családi utóneve(i) és utóneve(i),
ae) személyi azonosító,
af) lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefon-

szám, elektronikus elérhetõség
ag) értesítendõ személy lakóhelye, tartózkodási helye,

telefonszáma, elektronikus elérhetõsége,
ah) adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel,
ai) a személyazonosító igazolvány száma, érvényességi

ideje, útlevél száma, érvényességi ideje,
aj) állampolgárság,
ak) családi állapot, kezdete,
al) neme,
am) a kapcsolattartás nyelve,
an) születési ország,
b) a hozzátartozók következõ adatai:
ba) házastárs (élettárs) neve, lakóhelye, tartózkodási he-

lye, levelezési címe, elektronikus elérhetõsége, adóazono-
sító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, születési he-
lye, ideje, anyja neve,

bb) gyermekek neve, lakcíme, tartózkodási helye, leve-
lezési címe, elektronikus elérhetõsége, adóazonosító jele,
társadalombiztosítási azonosító jele, születési helye, ideje,
anyja születési neve,

bc) eltartottak száma, az eltartás kezdete,
c) szolgálati viszonnyal kapcsolatos adatok:
ca) szolgálati viszony alatti beosztásokkal kapcsolatos

adatok,
cb) iskolai végzettség,
cc) idegen nyelv ismerete és annak foka,
cd) rendfokozat-történet,
ce) a Honvédség által kezelt igazolványok,
cf) nyugdíjazási adatok,
d) érdekvédelem adatcsoportjai:
da) elismerések,
db) kegyeleti gondoskodás,
dc) sírgondozás, karbantartás,
dd) látogatás,
de) nyugállományúak segélye,
df) nyugállományúak üdültetése,
dg) nyugdíjas klubtagságra vonatkozó adatok,
dh) nyugdíjas otthon adatai,
di) kiegészítõ egyenruha ellátás adatai,
dj) szolgálati lakásra vonatkozó jogosultság,
dk) rehabilitált státusz adatai,
dl) szolgálati kötelmekkel összefüggõ balesettel kap-

csolatos adatok,
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e) önkéntes tartalékos rendszer adatcsoportjai:
ea) munkáltató adatai,
eb) külföldi szolgálattal kapcsolatos adatok,
ec) munkáltatói kompenzáció,
ed) szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos adatok,
ee) teljesített katonai/sorkatonai szolgálat adatai,
f) az ellátásra, a juttatásokra, a kedvezményekre és tá-

mogatásokra vonatkozó adatok,
g) a nyugellátásra és a társadalombiztosítási jogosult-

ságra vonatkozó adatok:
ga) a társadalombiztosítási jogosultságot igazoló adatok,
gb) a társadalombiztosítási ellátások adatai,
h) a szociális és kegyeleti gondoskodás adatai:
ha) a nyugállományba helyezés ideje, jogcíme,
hb) a nyugdíjfolyósítási törzsszám,
hc) egyenruha viselésének és a rendfokozat használatának

joga,
hd) a szociális ellátások és a kedvezményes üdültetés

igénybevételéhez szükséges adatok,
he) az elhalálozás ideje, oka,
hf) a haláleset minõsítése,
hg) a temetés helye, ideje,
hh) a hozzátartozók neve és címe, szociális ellátáshoz

szükséges adatai,
hi) a segélyezés adatai, és
hj) a járadékfizetés adatai.

6. melléklet
a 2013. évi XCVII. törvényhez

A szolgálaton kívüliek nyilvántartásában kezelhetõ
adatok

a) a 2. melléklet a), c), e), j) és n) pontja szerinti adatok,
b) a 3. melléklet b)-h) pontja szerinti adatok.

7. melléklet
a 2013. évi XCVII. törvényhez

A személyügyi központ részére átadásra kerülõ
adatok

Az állomány tagjára vonatkozó adatok:
a) családi és utóneve, valamint születési neve,
b) születési helye, ideje,

c) lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail
címe,

d) valamennyi iskolai végzettsége,
e) képzõ intézmény megnevezése (kar, szak megjelölé-

sével),
f) képzés idõtartama, végzés idõpontja,
g) szakképzettségei,
h) iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett

szakképesítései,
i) tudományos fokozata,
j) idegen nyelv ismerete (szintje, típusa),
k) közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga

és közigazgatási versenyvizsga megszerzésének idõpont-
ja, oklevél száma, egyenértékûként elismert vizsga meg-
szerzésének idõpontja, oklevél száma, vagy a vizsgák alóli
mentesség oka,

l) egyéb tanfolyami végzettségek,
*m) a jelenlegi munkáltató megnevezése, tevékenységi

területe,
n) a korábbi munkáltatók megnevezése, tevékenységi

területe, valamint az ott jogviszonyban töltött idõtartamok,
o) szakmai tapasztalat,
p) beosztás,
q) besorolási kategória,
r) feladatkör/munkakör megnevezése, célja
s) feladatkörhöz/munkakörhöz tartozó fõbb feladatok,
t) a megszûnés módja,
u) a Hjt. 46. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerinti ren-

delkezési állományba helyezés idõpontja, idõtartama,
v) a teljesítményértékelés eredménye,
w) a Hjt. 49. § alapján szolgálati feladatra vezénylés

idõtartama,
x) szolgálati viszonyának idõtartama,
y) illetménye.

* Az m)-t) pontban foglalt adatok kitöltése a KNBSZ hi-
vatásos állományú tagjának esetében nem kötelezõ.

8. melléklet
a 2013. évi XCVII. törvényhez

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás
központi szerve által a hadköteles nyilvántartáshoz

szolgáltatott adatok

a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcímadatok,
c) állampolgárságra vonatkozó adatok,
d) családi állapot,
e) a nyilvántartásból való kikerülés ténye,
f) személyi azonosító.
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9. melléklet
a 2013. évi XCVII. törvényhez

A meghagyásba bevont szerv adatszolgáltatásában
megküldendõ adatok

a) jogszabályban kijelölt szerv esetén a
aa) szervezet megnevezése,
ab) meghagyási kategória,
ac) meghagyási alkategória,
ad) szervezet címe,
ae) felelõs (kapcsolattartó) személy:
aea) neve,
aeb) telefonszáma,
aec) e-mail címe,
af) honvédelmi feladat ellátására kijelölõ jogszabály,
ag) meghagyásra kijelölt munkakörök.
b) egyedileg kijelölt egyéni vállalkozó esetén
ba) a meghagyási kategória,
bb) a kijelölõ határozat száma,
bc) az egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, telefon-

száma, e-mail címe,
bd) ha a felelõs személy nem az egyéni vállalkozó, a fe-

lelõs (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma, e-mail
címe,

be) a meghagyásra kijelölt munkakörök.
c) egyedileg kijelölt szervezet esetén:
ca) a meghagyási kategória,
cb) a kijelölõ határozat száma,
cc) a szervezet megnevezése, székhelye, kijelölt telep-

helye vagy fióktelepe, adószáma,
cd) a felelõs (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma,

e-mail címe,
ce) a meghagyásra kijelölt munkakörök.

10. melléklet
a 2013. évi XCVII. törvényhez

A Honvédség által kezelhetõ adatok a jogviszony
igazolását szolgáló igazolványok kiállításához

a) születési családi és utónév,
b) házassági, felvett családi és utónév,
c) anya születési családi és utónevei,
d) születési hely,
e) születési idõ,
f) jogviszony megnevezése, katona esetében a rendfo-

kozat is,
g) arckép,

h) saját kezû aláírás,
i) a nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságra jo-

gosult esetében az egyenruha-viseléssel összefüggõ ren-
delkezés,

j) személyi azonosító,
k) személyügyi törzsszám.

11. melléklet
a 2013. évi XCVII. törvényhez

A honvédelem feladatainak végrehajtásához
a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása
érdekében az ingatlanokról és szolgáltatásokról

a Honvédség központi katonai igazgatási
és adatfeldolgozó szerve és a katonai igazgatás területi

szervei által kezelhetõ adatok

a) az ingatlan
aa) megnevezése,
ab) címe, postacíme,
ac) helyrajzi száma,
b) a szolgáltatás
ba) megnevezése,
bb) elérhetõségének címe, postacíme,
bc) telefon, telefax, elektronikus elérhetõsége,
c) a tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra vo-

natkozóan:
ca) neve, megnevezése,
cb) székhelye, lakcíme,
cc) postacíme,
cd) telefon-, telefaxszáma,
ce) elektronikus postacíme,
cf) cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy

esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület esetén bí-
rósági nyilvántartási száma,

d) Az ingatlan, szolgáltatás lehetõségeire vonatkozó
adatok, különösen:

da) az ingatlan elhelyezésre szolgáló alapterülete,
db) az elhelyezésre szolgáló helyiségek száma,
dc) a fektetési lehetõség, fektetési anyagok mennyisége,
dd) az elhelyezésre szolgáló ingatlan területi elhelyez-

kedése,
de) az elhelyezésre szolgáló ingatlan fûtési módja,
df) fõzési lehetõség,
dg) étkeztetési lehetõség,
dh) fürdetési, kommunális lehetõségek,
di) gépjármû-javítási lehetõségek,
dj) jármûmosási lehetõségek,
dk) mosatási/vegytisztítási lehetõség.
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12. melléklet
a 2013. évi XCVII. törvényhez

A honvédelem feladatainak végrehajtásához
a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása
érdekében a technikai eszközökrõl a Honvédség

központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szerve
és a katonai igazgatás területi szervei által kezelhetõ

adatok

a) a tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra vo-
natkozóan:

aa) neve, megnevezése,
ab) székhelye, lakcíme,
ac) postacíme,
ad) telefon-, telefaxszáma,
ae) elektronikus postacíme,
af) cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy

esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület esetén bí-
rósági nyilvántartási száma,

b) atechnikai eszközre vonatkozó azonosító és mûszaki
adatok, különösen:

ba) a technikai eszköz rendszáma, alvázszáma, motor-
száma, lajstromszáma, egyéb azonosító adata,

bb) gyártmánya, típusa, jellege, gyártási éve,
bc) teherbírása, szállítható személyek száma,
bd) kocsiszekrény felépítményére, rakfelületre, tárolási

kapacitásra vonatkozó adatok,
be) üzemanyaga, hajtóanyaga,
bf) üzemben tartásának, tárolásának helye,
bg) hosszúsága, szélessége, önsúlya, tengelytávja, mé-

retére vonatkozó egyéb adatok,
bh) szállítási sebessége,
bi) futómûvének típusa,
bj) tengelyek száma,
bk) engedélyezett sebessége,
bl) kezelõk száma.

13. melléklet
a 2013. évi XCVII. törvényhez

A veszteség-nyilvántartásban kezelhetõ adatok

a) személyi adatok:
aa) születési családi és utónevei, házassági családi és

utónevei,
ab) arcképmás, saját kezû aláírás minta,
ac) születési hely, idõ,
ad) anyja születési neve,
ae) személyi azonosító,
af) lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, értesít-

hetõ hozzátartozó címe, telefonszám, elektronikus elérhe-
tõség,

ag) a hozzátartozó neve, lakóhelye, tartózkodási helye,
levelezési címe, telefonszáma, elektronikus elérhetõsége

ah) fegyverviselés adatai,
ai) társadalombiztosítási azonosító jele,
b) szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:
ba) a fegyveres szerv megnevezése, címe, statisztikai

számjele,
bb) a beosztás megnevezése,
bc) munkaköri azonosító kód,
bd) elõmenetel,
c) a honvédségi szolgálati igazolvány, az ideiglenes

szolgálati igazolvány, a hatósági és ellenõri igazolvány,
a személyi igazolójegy, belépési engedély adatai,

d) a rendelkezésre álló iratok, vagy szóbeli bejelentések,
beszámolók alapján megállapítható információk:

da) eltûnés ideje,
db) eltûnés helye,
dc) eltûnés körülményei,
dd) foglyul ejtés ideje, helye, körülményei,
de) fogvatartás helye, fogvatartó hatalom megnevezése,
df) halál ideje, helye, oka, körülményei,
dg) az információ forrásának megnevezése (irat száma,

fellelhetõségének helye, bejelentõ személy személyi azo-
nosító adatai, elérhetõsége, beszámoló forrása (írásbeli,
vagy közvetlen személyes) és a forrás beazonosítására al-
kalmas adatok,

dh) a megtalálás ideje, helye, körülményei,
e) szabadulás ideje, helye, körülményei,
ea) szabadító hatalom megnevezése,
eb) szabadító irat azonosító adatai,
f) megtalált, szabadult személy katonai igazgatási

szervnél történt személyes jelentkezésének, személyazo-
nossága ellenõrzésének idõpontja, helye,

g) megtalált, szabadult személy személyazonossága el-
lenõrzésérõl készült irat száma, fellelhetõségének helye.

14. melléklet
a 2013. évi XCVII. törvényhez

A pénzügyi nyilvántartásban kezelhetõ
személyes adatok

a) a 2. melléklet a) pont szerinti adatok,
b) a Honvédség által alkalmazott pénzügyi azonosító

szám,
c) albérleti díj, lízingdíj kifizetésével kapcsolatos ada-

tok:
ca) bérbe, lízingbe adó neve, lakcíme, adószáma,
cb) bérleti, lízingdíj összege, a bérelt/lízingelt ingatlan

címe,;
d) járandóságok, deviza költségtérítések folyósításával

kapcsolatos adatok:
da) bankszámla tulajdonos neve, lakcíme, adóazonosító

jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
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db) bankszámlát vezetõ bank neve, SWIFT kódja,
dc) bankszámla száma IBAN számmal;
e) személyi jövedelemadó kedvezményekkel kapcsola-

tos adatok:
ea) önkéntes és kölcsönös egészségpénztári és nyugdíj-

pénztári azonosítók,
eb) befizetett tagdíjak és kiegészítések,
ec) adókedvezményre jogosító adatok;
f) személyi állomány illetményét terhelõ levonásokkal

kapcsolatos adatok:
fa) levonást elrendelõ szerv neve, elrendelõ okmány

száma és kelte,
fb) a levonás jogcíme és összege, a jogosult neve, lakcí-

me és bankszámlaszáma,
fc) a tartozás jogcímenkénti összege és a teljesítésre vo-

natkozó adatok;
g) béren kívüli juttatásokra vonatkozó adatok:
ga) a béren kívüli juttatás felhasználására jogosító kár-

tya száma, speciális azonosítói,
gb) érvényes jogcímekre átutalt összegek adatai;
h) devizahiteles – gyûjtõszámlahitelre vonatkozó adatok,
i) személyügyi törzsszám,
j) korábbi foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos

tárgyévi jövedelem és személyi jövedelemadó adatok
(adó-adatlap),

k) korábbi foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos
tárgyévre vonatkozó önkéntes és kölcsönös nyugdíjpénz-
tári adatok (pénztár neve, címe, adószáma, pénzforgal-
mi-jelzõszáma, tagsági azonosító, tagsági jogviszony kez-
dete).

A Kormány
267/2013. (VII. 11.) Korm.

rendelete
a honvédelemmel összefüggésben egyes

kormányrendeletek módosításáról
A Kormány

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(1) bekezdés d) pontjában,

a 4–8. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(1) bekezdés e) pontjában,

a 9 és 10. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(1) bekezdés c) pontjában, valamint a katasztrófavédelem-
rõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló
1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés
17. pont b) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(3) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a követke-
zõket rendeli el:

1. 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 módosítása

1. §

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 1. § j) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)
„j) Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült

Hírközlõ Hálózata: a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
Honvédség) vezetési és irányítási feladatai érdekében üze-
meltett állandó és tábori telepítésû híradó, informatikai és
információvédelmi rendszer,”

2. §

Az R. II. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:
„II. FEJEZET

A HONVÉDELEM ÁGAZATI IRÁNYÍTÁSA,
A HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE
1. A honvédelemért felelõs miniszter feladat-

és hatásköre
2. § (1) A honvédelmi miniszter a Kormány honvédele-

mért felelõs tagja.
(2) A honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter) a Kormánynak az ország honvédelmi, és a vál-
ságkezelés katonai feladatai végrehajtásáért viselt felelõs-
ségi körében

1. elõkészíti a központi államigazgatási szervek, a terü-
leti és helyi közigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek
és a honvédelemben közremûködõ szervek honvédelmi
igazgatási feladatainak meghatározásáról szóló kormány-
döntéseket, ellenõrzi ezek végrehajtását, összehangolja
a honvédelmi feladatokra történõ felkészítést, meghatá-
rozza a területi és helyi védelmi igazgatási szervek honvé-
delmi igazgatási feladatait, felügyeli e tevékenységüket,
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jóváhagyja a megyei, fõvárosi védelmi bizottságok honvé-
delmi igazgatással kapcsolatos ellenõrzési rendjét,

2. elõkészíti a lakosságnak, az anyagi javaknak és a köz-
igazgatásnak Magyarország fegyveres védelme felkészíté-
sére, valamint a központi államigazgatási szervek honvé-
delmi feladatainak meghatározására vonatkozó döntéseket,

3. koordinálja a Honvédelmi Tanács és a Kormány spe-
ciális mûködési feltételei biztosításával kapcsolatos fel-
adatokat, meghatározza a szükséges infrastruktúra és info-
kommunikációs rendszer követelményeit,

4. koordinálja a NATO Válságreagálási Rendszerrel
összhangban álló nemzeti intézkedési rendszert mûködte-
tõ szervek ezzel kapcsolatos tevékenységét,

5. kormányrendeletben meghatározottak szerint ellátja
a Honvédség mûködését és a honvédelmi érdek érvényesí-
tését szolgáló létfontosságú rendszerekkel és létesítmé-
nyekkel kapcsolatos feladatokat, felelõs ezeknek az ágaza-
ton belüli védelmi intézményrendszere kialakításáért,

6. koordinálja a polgári veszélyhelyzeti tervezés katonai
feladatait,

7. gondoskodik a nemzetközi szerzõdésekbõl és nem-
zetközi megállapodásokból fakadó katonai kötelezettség-
vállalások végrehajtásáról,

8. felelõs az Észak-atlanti Tanács stratégiai szintû poli-
tikai-katonai válságkezelési gyakorlatokban történõ ma-
gyar részvétel elõkészítéséért, tervezéséért és nemzeti vég-
rehajtásának koordinálásáért,

9. végrehajtja a befogadó nemzeti támogatás hatásköré-
be tartozó feladatait,

10. felelõs nemzeti katonai stratégia, a Honvédség és
a külföldi fegyveres erõk következõ évre tervezett csapat-
mozgásai jegyzékének elõkészítéséért,

11. felelõs a Hvt. 19. § (1) bekezdése szerinti határozati
javaslatok és a Hvt. 21. § (4) bekezdés szerinti beszámoló
elõkészítéséért, a más jogszabályokban elõírt beszámolási
kötelezettség teljesítéséért,

12. felelõs Magyarország fegyveres védelmi tervének
elõkészítéséért, folyamatos korszerûsítéséért, és annak
a köztársasági elnök elé terjesztéséért,

13. meghatározza a Honvédség készenléte fenntartásá-
nak és fokozásának rendjét, a Hvt. 21. § (2) bekezdés
d) pontja esetén intézkedik a Honvédség egésze és
az egyes katonai szervezetek készenlétének fokozására
vagy csökkentésére,

14. irányítja a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer
mûködését,

15. a Hvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott létszá-
mot vagy idõtartamot meghaladóan engedélyezi a Hon-
védség katasztrófavédelemmel összefüggõ feladatok vég-
rehajtására történõ igénybevételét, engedélyezi a Honvéd-
ség szállítóeszközei és mûszaki munkagépeinek ideigle-
nes átengedését,

16. irányítja a katonai légiforgalmi irányító és a légvé-
delmi irányító szolgálatokat,

17. felelõs a Magyar Honvédség Kormányzati Célú El-
különült Hírközlõ Hálózatának fejlesztéséért, mûködteté-

séért, megállapítja a Honvédség feladatainak teljesítése
szempontjából fontos híradó, informatikai és információ-
védelmi szolgáltatások mûködõképességének biztosítása
érdekében szükséges együttmûködési feladatokat,

18. felelõs az MH Légi Kutató-Mentõ Szolgálat létreho-
zásáért és fenntartásáért,

19. együttmûködik a Magyar Szabványügyi Testülettel
és az érintett miniszterekkel a katonai szabványosítás irá-
nyainak meghatározásában, a katonai szabványok kidol-
gozásában, gondoskodik az egységes védelmi elõírások és
szabványosítási egyezmények elõkészítésérõl és végrehaj-
tásáról, és

20. irányítja a NATO és az Európai Unió védelmi terve-
zési feladataival kapcsolatos magyarországi feladatok el-
látását, összehangolja az érintett szervezetek ezzel kapcso-
latos tevékenységét.

(3) A miniszter a Honvédség irányításáért és vezetésé-
ért, valamint törvényes mûködéséért viselt felelõssége kö-
rében

1. meghatározza a Honvédség vezetési szintjeit, azok
feladat- és hatásköreit,

2. irányítja az e rendelettel létrehozott központi hivata-
lokat,

3. elõkészíti a Honvédség létszámára, állományarányai-
ra, felépítésére, felszerelésére, és az ország területének vé-
delmi célú elõkészítésére vonatkozó javaslatokat, gondos-
kodik a döntések végrehajtásáról,

4. meghatározza a minõsített adatok és a személyes ada-
tok védelmére vonatkozó feladatok végrehajtásának ága-
zati rendjét,

5. meghatározza a központi gazdálkodás ellátási-utalt-
sági rendjét, a (köz)beszerzések és az ellenõrzések rend-
szerét,

6. felelõs a NATO és az EU Központi Rejtjel Elosztó
Hatóság feladatainak ellátásáért, meghatározza az ügyke-
zelés rendjét, az információbiztonságra vonatkozó köve-
telményeket,

7. felelõs a katonai földmérési és térképészeti tevékeny-
ségért, kijelöli a katonai földmérési és térképészeti tevé-
kenység végzése során elõállított állami alapadatokat ke-
zelõ szervezetet, tagot delegál a Térképellátási Koordiná-
ciós Bizottságba,

8. felelõs a hadtudományi kutatás-fejlesztésért.
(4) A miniszter
a) dönt a hadfelszerelés rendszeresítésérõl,
b) gyakorolja a hõsi temetési hely feletti rendelkezési

jogot és más, a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló tör-
vényben hatáskörébe utalt döntési és hozzájárulási jogkö-
röket, együttmûködik a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottsággal,

c) felelõs a hadigondozás állami feladatainak megvaló-
sításáért, és

d) biztosítja a természetvédelmi, illetve a környezetvé-
delmi elõírások és a honvédelmi érdekek összehangolt ér-
vényesülését.
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(5) A miniszter felelõs az ágazati jogszabályok és közjo-
gi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek elõkészíté-
séért, a közigazgatási és a társadalmi egyeztetés lefolytatá-
sáért, a hatásvizsgálat elvégzéséért. A miniszter az ágazati
szabályozásért viselt felelõssége körében elõkészíti külö-
nösen

a) a honvédelemre és a Honvédségre vonatkozó,
b) a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekre

vonatkozó,
c) az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésére,

az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokra vo-
natkozó,

d) a honvédelmi célú, továbbá a szolgálati viszonnyal
összefüggõ nyilvántartás vezetésére, adatkezelésre vonat-
kozó,

e) a szolgálati céllal Magyarországon tartózkodó külföl-
di fegyveres erõk, valamint a Magyarország területén fel-
állított nemzetközi katonai parancsnokságok és állomá-
nyuk nyilvántartására, valamint jogállásukra vonatkozó,

f) a honvédek jogállására vonatkozó,
g) a hadköteles katonák jogállására vonatkozó,
h) a hadigondozásra vonatkozó,
i) az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályo-

kat meghatározó, vagy ahhoz kapcsolódó, és
j) az ágazati beszerzésekre irányadó, így különösen

a védelmi beszerzésekre, továbbá a NATO Biztonsági Be-
ruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre
vonatkozó

jogszabályokat és – jogszabályi rendezést nem igénylõ
kérdésekben – normatív utasítást ad ki.

(6) A miniszter a honvédelmi érdek érvényesítése érde-
kében közremûködik a katasztrófavédelemre, a polgári vé-
delemre, a légi közlekedésre, az állami és a nemzeti va-
gyonra vonatkozó, a Honvédség jármûveit, a kormány-
tisztviselõket, a közalkalmazottakat, a bírákat és az ügyé-
szeket, a nemzetbiztonsági szolgálatokat, a felsõoktatást
és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, a nemzeti közne-
velést és a szakképzést, valamint a nemzetgazdaság védel-
mi felkészítését és mozgósítását érintõ jogszabályok
elõkészítésében.

3. § A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 37. §
(2) bekezdése szerinti esetekben a minisztert a külügymi-
niszter helyettesíti.

2. A parlamenti államtitkár feladat- és hatásköre

4. § A parlamenti államtitkár
a) felügyeli a HM Tábori Lelkészi Szolgálat tevékeny-

ségét, egyetértési jogot gyakorol a HM Tábori Lelkészi
Szolgálat szolgálati ágainak szervezeti és mûködési sza-
bályzataival kapcsolatban,

b) kapcsolatot tart a magyarországi vallási felekezetek
képviselõivel a katonák vallásgyakorlását és lelki gondo-
zását, valamint a HM Tábori Lelkészi Szolgálat mûködé-
sét érintõ kérdésekben,

c) összehangolja a Honvédség érdekképviseleti szer-
vekkel történõ együttmûködését, képviseli a minisztert
a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum ülésein,

d) irányítja a katonai hagyományõrzéssel, a hadisírok,
a hõsi emlékmûvek és a hõsi emlékhelyek gondozásával,
fenntartásával és megõrzésével összefüggõ tevékenységet,

e) ellátja a Honvédelmi Idõsügyi Tanács elnöki felada-
tait, és

f) gyakorolja a jogszabályban és a közjogi szervezetsza-
bályozó eszközben hatáskörébe utalt jogköröket, valamint
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter
eseti jelleggel megbízza.

3. A közigazgatási államtitkár feladat- és hatásköre
5. § (1) A közigazgatási államtitkár hivatali felettese

a minisztérium hivatali szervezete, és a miniszter közvet-
len alárendeltségébe tartozó szervezetek személyi állomá-
nyának.

(2) A közigazgatási államtitkár irányítja a minisztérium
szervezeti és mûködési szabályzatában hatáskörébe utalt
szervek és szervezetek mûködését.

(3) A közigazgatási államtitkár szakirányítási jogkörét
közvetlenül vagy a feladat- és hatáskör szerint felelõs he-
lyettes államtitkár szakmai irányítása útján gyakorolja.
A közigazgatási államtitkár feladat- és hatáskör szerint fe-
lelõs helyettes államtitkártól a szakmai irányítás jogát bár-
mikor magához vonhatja.

(4) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában vala-
mennyi döntési javaslatot és elõterjesztést a közigazgatási
államtitkár útján kell a miniszter elé terjeszteni.

6. § (1) A közigazgatási államtitkár szakirányítja
1. a közigazgatási feladatok tervezésével és szervezésé-

vel összefüggõ feladatok végrehajtását,
2. a különleges jogrend bevezetésével, és az arra való

felkészüléssel összefüggõ felsõ szintû döntések elõkészí-
tését,

3. a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban
álló nemzeti intézkedési rendszerrel összefüggõ felsõ szin-
tû döntések elõkészítését,

4. a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer feladat-
körébe utalt részeit és a Honvéd Vezérkar fõnöke kataszt-
rófavédelmi tevékenységét, a katasztrófavédelmi felada-
tok végrehajtását,

5. a polgári veszélyhelyzeti tervezés katonai feladatai-
val összefüggõ felsõ szintû döntések elõkészítését,

6. a kontrolling tevékenységet, valamint a korrupció el-
leni tevékenység ágazati összehangolását,

7. az államháztartási belsõ ellenõrzés kivételével az el-
lenõrzési rendszer felsõ szintû feladatainak végrehajtását,

8. a Honvédség létszámkereteinek és a személyi állo-
mány összetételének meghatározásával összefüggõ felsõ
szintû döntések elõkészítését, a munkaköri jegyzékekkel
kapcsolatos feladatok végrehajtását,

9. a humánpolitikai intézmény- és eszközrendszerrel,
így különösen az illetmény- és juttatási rendszerrel, a re-
konverzió elveivel, továbbá a hosszú távú humánpolitikai
intézkedésekkel összefüggõ feladatok végrehajtását,
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10. a felsõoktatás, a közoktatás, a szakképzés, a tudo-
mányos kutatás, az ifjúságpolitika és az esélyegyenlõség
Honvédséget érintõ felsõ szintû feladatainak végrehajtá-
sát,

11. az állami célú légiközlekedéssel összefüggõ felsõ
szintû döntések elõkészítését,

12. a minõsített adatok védelmével, az információbiz-
tonsággal, a közigazgatási informatikai stratégia megvaló-
sításával, az iratkezeléssel, valamint az ügyviteli tevé-
kenységgel kapcsolatos felsõ szintû feladatok végrehajtá-
sát,

13. a jogi és a jogi képviseleti feladatok végrehajtását,
14. az igazgatási és az ügyfélszolgálati tevékenységet,
15. az ágazati hatósági és a szakhatósági feladatok meg-

szervezését,
16. az adatvédelmi, tûzvédelmi, munkavédelmi és kör-

nyezetvédelmi feladatok végrehajtását,
17. a területrendezés és a területfejlesztés Honvédséget

érintõ feladatainak végrehajtását,
18. a védelempolitika és a védelmi tervezés felsõ szintû

feladatait,
19. a két- és a többoldalú nemzetközi együttmûködést,

az euro-atlanti együttmûködést, a nemzetközi válságkeze-
lést és békefenntartást, valamint a nemzetközi terroriz-
mussal szembeni együttmûködés összehangolását,

20. a NATO és az Európai Unió keretében vállalt had-
erõfejlesztés feladatainak végrehajtását,

21. a hagyományos fegyverek korlátozásával, a leszere-
léssel, a fegyverzetcsökkentéssel, a fegyverzetellenõrzés-
sel és non-proliferációval kapcsolatos feladatok végrehaj-
tását,

22. a fejezet költségvetési gazdálkodása és a pénzügyi
feladatok végrehajtását,

23. az erõforrás-tervezést,
24. az államháztartási belsõ ellenõrzés kivételével a bel-

sõ kontroll rendszer mûködtetését,
25. a vagyonkezeléssel, a vagyongazdálkodással és

a lakhatás támogatásával kapcsolatos tevékenységet,
26. a Honvédség gazdálkodási és logisztikai rendszeré-

vel kapcsolatos feladatainak végrehajtását,
27. az infrastrukturális tevékenységet,
28. a hadfelszerelés-fejlesztési, a haditechnikai, és a ku-

tatás-fejlesztési feladatok végrehajtását,
29. az anyagi szabványosítási, egységesítési és a kato-

nai minõségügyi feladatok végrehajtását,
30. a (köz)beszerzések és a biztonsági beruházások

megvalósítását,
31. a környezetvédelem és a természetvédelem Honvéd-

séget érintõ feladatainak végrehajtását, és
32. a nemzetgazdaság védelmi felkészítésének minisz-

tériumi feladait.
(2) A közigazgatási államtitkár a minisztérium hivatali

szervezetének vezetõjeként
a) gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltatói jogkö-

röket, illetve egyes személyügyi döntésekkel kapcsolatos
kezdeményezési és egyetértési jogköröket, és

b) felelõs a hatáskörébe tartozó személyi járandósági
döntések meghozataláért.

(3) A közigazgatási államtitkár
a) a miniszter által kijelölt személyként dönt az egyes

központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott
szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön megha-
tározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi el-
látás rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti igénybevétel engedé-
lyezésérõl,

b) felügyeli a minisztériumban a készenlét fenntartásá-
nak és fokozásának rendszerét,

c) összehangolja a HM Költségvetés Gazdálkodási In-
formációs Rendszer mûködését, a rendszer fejlesztésére
irányuló alkalmazói követelmények kidolgozását,

d) ellátja az objektumbiztonsági felelõs feladatait, meg-
határozza a minisztériumi objektumokban történõ elhelye-
zés, továbbá a humán szakanyaggal történõ ellátás rendjét,

e) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli
a Honvédséget, és

f) gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezet-
szabályozó eszközökben hatáskörébe utalt jogköröket, el-
látja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter
eseti jelleggel megbízza.

4. A helyettes államtitkárok feladat- és hatáskörei
7. § (1) A helyettes államtitkárok
a) hivatali felettesei az irányításuk alá tartozó szervek és

szervezetek személyi állományának, és
b) szakmai felettesei a feladat- és hatáskörükbe tartozó

szakterületeken tevékenykedõ személyi állománynak.
(2) A helyettes államtitkárok felelõsek a feladat- és ha-

táskörükbe tartozó szakterületekhez kapcsolódó szakmai
döntések elõkészítéséért, összehangolásáért, és végrehaj-
tásáért.

8. § (1) A jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes
államtitkár felelõsségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés
13–14. pontjában meghatározott szakterületek szakmai
irányítása.

(2) A védelempolitikáért és a védelmi tervezésért fele-
lõs helyettes államtitkár felelõsségi körébe tartozik a 6. §
(1) bekezdés 18–21. pontjában meghatározott szakterüle-
tek szakmai irányítása.

(3) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
felelõsségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 22–32. pont-
jában meghatározott szakterületek szakmai irányítása.

(4) Az (1)–(3) bekezdésen túl a helyettes államtitkárok
gyakorolják a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabá-
lyozó eszközökben és a belsõ rendelkezésekben hatáskö-
rükbe utalt jogköröket, továbbá ellátják mindazokat a fel-
adatokat, amelyekkel õket a miniszter, a parlamenti állam-
titkár, a közigazgatási államtitkár és a Honvéd Vezérkar
fõnöke eseti jelleggel megbízza.

5. A Honvéd Vezérkar fõnöke és a Honvéd Vezérkar
fõnökének helyettese feladat- és hatásköre

9. § (1) A Honvéd Vezérkar fõnöke a miniszter legfõbb
katonai tanácsadója. A Honvéd Vezérkar fõnökét a mi-
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nisztériumon belül a feladat- és hatáskörét érintõ döntések
elõkészítése során a közigazgatási államtitkárral azonos
egyeztetési jogok illetik meg.

(2) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában a Honvéd
Vezérkar fõnöke döntési javaslatot és elõterjesztést csak
a közigazgatási államtitkár útján terjeszthet a miniszter elé.

(3) A Honvéd Vezérkar fõnökét távolléte, akadályozta-
tása esetén a Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese he-
lyettesíti.

10. § (1) A Honvéd Vezérkar fõnöke szakirányítja
a) a Honvédség alkalmazásával,
b) a készenlét fenntartásával és fokozásával,
c) a Honvédség kiegészítésével,
d) a hadrafoghatósággal,
e) a kiképzéssel, a felkészítéssel és a katonai fegyelemmel,
f) a Honvédség egészségügyi tevékenységével,
g) a mûveleti egységesítéssel és szabványosítással, és
h) a nemzeti doktrínarendszer összehangolásával és

az egyes nemzeti doktrínák fejlesztésével
kapcsolatos felsõ szintû feladatok végrehajtását.
(2) A Honvéd Vezérkar fõnöke az (1) bekezdés f) pontja

szerinti szakterület szakirányítását a Honvédség kijelölt
parancsnoka, vezetõje útján, az (1) bekezdés g) és h) pont-
ja szerinti szakterület szakirányítását pedig a Honvéd Ve-
zérkar fõnökének helyettese útján gyakorolja.

11. § (1) A Honvéd Vezérkar fõnöke a katonai-szakmai
követelmények érvényre juttatásáért viselt felelõsségi kö-
rében

1. felelõs a nemzetközi szerzõdésekbõl és nemzetközi
megállapodásokból eredõ katonai kötelezettségek teljesí-
téséért,

2. felelõs az ország fegyveres védelmi tervének, a Hon-
védség különleges jogrend bevezetéséhez kapcsolódó fel-
adatrendszerének, továbbá a készenlét fenntartása és foko-
zása rendjének elõkészítéséért, végrehajtásáért és annak
ellenõrzéséért, a Honvédség kiegészítéséért, megelõzõ vé-
delmi helyzetben és rendkívüli állapotban hadkiegészíté-
séért,

3. intézkedik az ország területének légvédelmi készen-
léti erõkkel való oltalmazására,

4. irányítja a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer
feladatkörébe utalt részeit,

5. a Hvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott létszám-
nak megfelelõen engedélyezi a Honvédség katasztrófavé-
delemmel összefüggõ feladatok végrehajtására történõ
igénybevételét,

6. irányítja a híradó, informatikai és információvédelmi
stratégia, és szolgáltatási rendszer kialakítását, a Magyar
Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Háló-
zata, valamint a Magyar Honvédség Vezetési Információs
Rendszere tervezését, fejlesztését, a szolgáltatások folya-
matos biztosítását, üzemeltetését, fenntartását,

7. felelõs a Honvédség Mûveleti Vezetési Rendszere
mûködtetéséért, mûködési feltételei biztosításával kapcso-
latos feladatok végrehajtásáért, az ehhez szükséges infra-
struktúra és infokommunikációs rendszer üzemeltetéséért,

8. közremûködik a Honvédség feladatainak teljesítése
szempontjából fontos közlekedési hálózat, a híradó, az in-
formatikai és az információvédelmi szolgáltatások, a légi,
sugárfigyelõ, jelzõ- és riasztási rendszerek, valamint
az energetikai hálózatok elemei közül a létfontosságú
rendszerek és létesítmények védelmében,

9. meghatározza a belföldi katonai futárszolgálat szer-
vezetét,

10. felelõs a Harcászati Értékelõ Programok végrehajtá-
sáért,

11. vezeti a felsõ szintû haderõtervezést, az állomány-
táblákkal kapcsolatos feladatok végrehajtását, javaslatot
tesz a Honvédség fejlesztésére, létszámára, állományará-
nyaira, szervezetére, felszerelésére, a békeidejû mûködés-
hez a normákon alapuló, vagy szükséges erõforrásokra,
az ország területének védelmi célú elõkészítésére,

12. meghatározza a Honvédség felkészítési és kiképzési
rendjét, irányítja a képzések összehangolt tervezését és
végrehajtását,

13. javaslatot tesz a minisztérium vagyonkezelésébe
tartozó ingatlan és ingó vagyontárgy honvédelmi célra fe-
leslegesnek minõsítésére,

14. gyakorolja a védelmi tervezéssel, a központi gazdál-
kodással és az ágazati beszerzésekkel kapcsolatban hatás-
körébe tartozó jogköröket,

15. vezeti a Honvédség fogyasztói logisztikai rendsze-
rét, tervezi és szervezi a katonai szervezetek logisztikai és
egészségügyi biztosítását, javaslatokat tesz a személyi ál-
lomány megfelelõ élet-, szolgálati és munkakörülményei-
nek biztosítására,

16. javaslatot tesz a fõbb haditechnikai eszközök kor-
szerûsítésére, próbahasználatot engedélyez, elrendeli
a csapatpróbát, kiadja az alkalmazásba vételi és a kivonási
határozatot, megtervezteti az eszköztartalékokat, valamint
azok lépcsõzését és felhasználási lehetõségeit,

17. felelõs a miniszter szabályozási feladatai kato-
nai-szakmai megalapozottságának biztosításáért,

18. javaslatot dolgoz ki a Szent Korona veszélyeztetett-
sége esetén alkalmazandó eljárási szabályokra, és a Hon-
véd Koronaõrség feladataira,

19. egyetértési jogot gyakorol a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem képzési programjának honvédelemmel kapcsola-
tos katonai-szakmai követelményei vonatkozásában,

20. felelõs – a létesítés, a megszüntetés, a tevékenységi
kör megállapítása és módosítása kivételével – a katonai
köznevelési intézmény fenntartói irányításáért, a katonai
szakképesítések katonai-szakmai követelményeinek meg-
határozásáért,

21. irányítja a NATO és az EU Központi Rejtjel Elosztó
Hatóság tevékenységét, az ügykezelés rendjére, az infor-
mációbiztonságra vonatkozó követelmények kidolgozását,

22. irányítja a katonai földmérési és térképészeti tevé-
kenységet, és

23. felelõs az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési,
valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezményekbõl
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eredõ fegyverzet-ellenõrzési feladatok tervezéséért, össze-
hangolásáért és végrehajtásáért.

(2) A Honvéd Vezérkar fõnöke a Honvédség tényleges
állományának szolgálati elöljárói jogkörében

a) gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltató jogkörö-
ket,

b) felelõs a hatáskörébe tartozó személyi járandósági
döntések meghozataláért,

c) átadja az Év Katonája kitüntetõ címet,
d) engedélyezi az objektumok névhasználatát és a csa-

patkarjelzés használatát, és
e) vezeti a humánszolgálat kiépítésével, mûködési felté-

telei megteremtésével és fejlesztésével összefüggõ tevé-
kenységet.

(3) A Honvéd Vezérkar fõnöke a feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyekben képviseli a Honvédséget, gyakorolja
a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó esz-
közökben hatáskörébe utalt jogköröket, továbbá ellátja
mindazokat a feladatokat, amelyekkel a miniszter eseti jel-
leggel megbízza.

12. § (1) A Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese
a) szolgálati elöljárója a Honvéd Vezérkar fõnökének

alárendelt szervek és szervezetek állományába tartozó ka-
tonáknak,

b) a minisztériumon belül a feladat- és hatáskörét érintõ
döntések elõkészítése során a helyettes államtitkárral azo-
nos egyeztetési joggal rendelkezik.

(2) A Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese
a) összehangolja a befogadó nemzeti támogatás katonai

logisztikai követelményeinek és feladatainak meghatáro-
zását,

b) összehangolja az elektronikai hadviseléssel, az infor-
mációs mûveleti képességekkel kapcsolatos tevékenységet,

c) javaslatot tesz a csapatkiképzés fõ irányaira, gondos-
kodik a kiképzési feltételek folyamatos biztosításáról, jóvá-
hagyja a központi kiképzési objektumok elosztási tervét,

d) összehangolja a katonai rendészeti, az õrzés-védelmi,
az objektumbiztonsági, a komendáns és a helyõrségi fel-
adatok végrehajtását,

e) meghatározza a hadtudományi kutatás-fejlesztéssel
kapcsolatos katonai követelményeket,

f) vezeti a Tábornoki Elõmeneteli Bizottságot, és
g) gyakorolja a jogszabályokban, a közjogi szervezet-

szabályozó eszközökben és a belsõ rendelkezésekben ha-
táskörébe utalt jogköröket, továbbá ellátja mindazokat
a feladatokat, amelyekkel a Honvéd Vezérkar fõnöke eseti
jelleggel megbízza.

6. A Magyar Honvédség középszintû vezetõ szerve
13. § (1) A Honvédség középszintû vezetõ szerve a Ma-

gyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság.
(2) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-

ság – a Honvéd Vezérkar fõnökének közvetlenül aláren-
delt katonai szervezetek kivételével – vezeti a katonai
szervezetek tevékenységét.

(3) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnok-
ság parancsnoka jóváhagyja a neki alárendelt katonai szer-

vezetek Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. E jogkörét
másra nem ruházhatja át.

7. A szolgálati elöljárók, hivatali felettesek, szakmai
elöljárók, szakmai felettesek

14. § (1) A katonai szolgálati viszonyban álló vezetõ
a katonai szolgálati viszonyban álló alárendelteknek szol-
gálati elöljárója vagy szakmai elöljárója, a más jogvi-
szonyban álló alárendelteknek hivatali felettese vagy szak-
mai felettese.

(2) A nem katonai szolgálati viszonyban álló vezetõ alá-
rendelteknek hivatali felettese vagy szakmai felettese.

(3) A szakmai felettes vagy szakmai elöljáró a szakmai
irányítási jogkörében eljárva

a) a feladat- és hatáskörét érintõ elõterjesztések, dönté-
sek tervezetét véleményezi,

b) a feladat-és hatáskörét érintõ elõterjesztések és dön-
tések elõkészítése és végrehajtása során a honvédségi szer-
vezetektõl információkat kér és részükre a szükséges in-
formációkat biztosítja,

c) elõkészíti a jogszabályokat, a közjogi szervezetsza-
bályozó eszközöket, a belsõ rendelkezéseket és egyéb
döntéseket,

d) ellenõrzi a szakmai szervezetek szakterületéhez tar-
tozó tevékenységet, valamint

e) szakterületéhez tartozó tevékenységére vonatkozó
egységes gyakorlatának kialakítása érdekében dönt a vég-
rehajtás során felmerült vitás kérdésekben, szakmai állás-
foglalás kiadásával biztosítja az egységes végrehajtást.

8. A Honvédség Mûveleti Vezetési Rendszere speciális
mûködési feltételei

15. § (1) A Honvédség Mûveleti Vezetési Rendszere
speciális mûködési feltételeit akkor kell biztosítani, ha
a döntéshozatal feltételei, az irányítási és vezetési rendszer
mûködése béke idõszaki rendben nem biztosítható, vagy
a béke idõszaki vezetési objektum veszélyeztetettsége
olyan mértékû, hogy az irányítás és vezetés feltételei nem
biztosíthatók. Ilyen esetben a Honvédség stratégiai és mû-
veleti szintû vezetési elemei a béke idõszaki objektumtól
eltérõ helyen mûködnek, ahol biztosítani kell az irányítás
és vezetés biztonsági feltételeit.

(2) A Honvédség Mûveleti Vezetési Rendszere speciá-
lis mûködésének infokommunikációs támogatását a Ma-
gyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ
Hálózatának rendszerei, továbbá bérelt rendszerek bizto-
sítják.”

3. §

Az R. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § A HM Védelmi Hivatal (a továbbiakban: HM

VH) elõkészíti a Hvt. 21. § (1) bekezdés e)–h) pontjai,
a 2. § (2) bekezdés 1–6. és 8. pontjai, valamint a 39. § (1),
(2) és (4) bekezdése szerinti döntéseket és koordinálja
azok végrehajtását.”
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4. §

Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság, valamint
munkaszervezete mûködési feltételeit a fõvárosi és megyei
kormányhivatal biztosítja, továbbá intézi a gazdálkodá-
sukkal kapcsolatos feladatokat. A megyei, fõvárosi védel-
mi bizottság, valamint munkaszervezete mûködési támo-
gatására biztosított központi pénzügyi forrásokat a fõváro-
si és megyei kormányhivatal elkülönítetten kezeli. A pénz-
ügyi források felhasználása a megyei, fõvárosi védelmi bi-
zottság által jóváhagyott feladat- és pénzügyi terv alapján
történik, amely terv teljesítésérõl a megyei, fõvárosi védel-
mi bizottság elnöke évente a honvédelmi felkészítés éves
feladattervének végrehajtásáról szóló beszámolóban ad
tájékoztatást.”

5. §

Az R. 26. § a következõ d) ponttal egészül ki:
(A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke)
„d) a megyei, fõvárosi védelmi bizottság illetékességi

területén mûködõ helyi védelmi bizottság elnökét feladat
végrehajtására utasíthatja.”

6. §

(1) Az R. 32. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A helyi védelmi bizottság gazdasági ügyeit a fõvá-
rosi és megyei kormányhivatal intézi. A helyi védelmi bi-
zottság és munkacsoportjai mûködési támogatására bizto-
sított központi pénzügyi forrásokat a fõvárosi és megyei
kormányhivatal elkülönítetten kezeli. A pénzügyi források
felhasználása a helyi védelmi bizottság által a megyei, fõ-
városi védelmi bizottság elõzetes véleményének figyelem-
be vételével kialakított pénzügyi terv alapján történik,
amely terv teljesítésérõl a helyi védelmi bizottság elnöke
évente, a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke által
meghatározott határidõig tájékoztatja a megyei, fõvárosi
védelmi bizottságot.”

(2) Az R. 32. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A helyi védelmi bizottság elnökhelyettesei szava-
zati joggal vesznek részt a helyi védelmi bizottság ülésein.
A helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyettesét
az önkéntes tartalékos állományból a HM VH vezetõje je-
löli ki. A helyi védelmi bizottság honvédelmi elnökhelyet-
tesévé az jelölhetõ ki, aki felsõfokú képesítéssel rendelke-
zik, és vállalja, hogy a kijelöléstõl számított kettõ éven be-
lül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvédelmi igazga-
tási szakirányú képesítést nyújtó képzésén a tanulmányait
megkezdi, és a képzésre vonatkozó szabályok szerint,

az elõírt határidõre eredményesen befejezi. A honvédelmi
elnökhelyettes beiskolázásáról a HM VH vezetõjének kez-
deményezésére a Honvédség központi személyügyi szerve
intézkedik.”

7. §

Az R. 32/A. § b) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

(A helyi védelmi bizottság elnöke)
„b) gondoskodik a helyi védelmi bizottság és munka-

csoportjai mûködési feltételeirõl, valamint a helyi védelmi
bizottság honvédelmi elnökhelyettese ezzel kapcsolatos
feladatának végrehajtásához szükséges munkahelyi felté-
telekrõl,”

8. §

Az R. VIII. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„VIII. FEJEZET
A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ KÖZPONTI

HIVATALOK
37. § (1) A miniszter irányítása alatt álló központi hiva-

talok
a) a HM VH, és
b) a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH).
(2) A központi hivatalok
a) a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezeten

belül önálló címként nem szerepelnek,
b) a pénzügyi-gazdasági, a logisztikai gazdálkodási,

az ingatlan fenntartás, -üzemeltetés és -fejlesztés, valamint
a tárgyi eszköz- és anyagellátás, továbbá az ügyviteli fel-
adatok ellátását a minisztérium ezen feladatainak ellátásá-
ért felelõs szervek végzik,

c) vezetõinek kinevezése határozatlan idõre szól, és
d) kormánytisztviselõ esetén vezetõi fõosztályvezetõi

alapilletményre, vezetõi illetménypótlékra és juttatásokra,
helyettesük fõosztályvezetõ-helyettesi alapilletményre,
vezetõi illetménypótlékra és juttatásokra jogosultak,

e) igazgatóságokra tagozódnak.
38. § (1) A HM VH a honvédelmi igazgatás központi

döntés-elõkészítõ és végrehajtás-koordináló szakmai szer-
ve, amely a honvédelmi igazgatási feladatok mellett a jog-
szabályokban és szervezeti és mûködési szabályzatában
meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb vé-
delmi igazgatási feladatokat is ellát.

(2) A HM HH a honvédelmi ágazat országos illetékes-
ségû integrált katonai hatósága, amely ellátja a jogsza-
bályban hatáskörébe utalt hatósági, szakhatósági, köz-
igazgatási egyeztetési, szakmai irányítói valamint a szer-
vezeti és mûködési szabályzatában meghatározott egyéb
feladatokat.”
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9. §

Az R. 71. § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A légiriasztási rendszer keretében elvégezhetõ

az ország egész területén vagy meghatározott részén a la-
kosság katasztrófa riasztása is, ez azonban nem veszélyez-
tetheti az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatok elvégzését.
Különleges jogrend idején – a veszélyhelyzet kivételével –
az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatok végrehajtása el-
sõbbséget élvez. A légiriasztási rendszernek lakosság ka-
tasztrófa riasztására történõ felhasználása esetén nem al-
kalmazható a 72., a 77., a 78. a 82. §, a 83. § (1) bekezdése,
valamint a 8. melléklet.”

10. §

Az R. a következõ 78/A. §-sal egészül ki:
„78/A. § A lakosság katasztrófa riasztását a BM OKF

fõigazgatója által kijelölt személy rendelheti el és oldhatja
fel, amelyrõl értesíti a légierõ ügyeletes parancsnokát.”

11. §

Az R. 85. § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 32. § (4) bekezdés szerinti képesítési követelmé-

nyeket a helyi védelmi bizottságok már kijelölt honvédel-
mi elnökhelyettese esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy
a két éves határidõ 2013. szeptember 1-jén kezdõdik.”

12. §

Az R. 1. melléklet II. kategória 13. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„13. a Médiaszolgáltatás Támogató- és Vagyonkezelõ
Alap, a Magyar Rádió Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, a Duna Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, a Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, a Magyar Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság,”

2. A védett személyek és a kijelölt létesítmények
védelmérõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

módosítása

13. §

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmé-
rõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 13. § (2) be-
kezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem kell a védelem költségeit megtéríteni, ha az érin-
tett személy)

„g) a NATO fõtitkára, a NATO Európai Haderõk Fõpa-
rancsnoka, a NATO Átalakítási Parancsnokság Fõpa-
rancsnoka, a NATO Katonai Bizottságának elnöke, vagy”

3. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes
szervek kijelölésérõl szóló

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

14. §

A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szer-
vek kijelölésérõl szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rende-
let 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A Kormány a honvédségi szervezetek, a honvéd-
elemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium va-
gyonkezelésében lévõ területen honvédelmi érdeket is
szolgáló telepített munkahely, illetve ideiglenes építési
munkahely, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, vala-
mint a honvédelemért felelõs miniszter tulajdonosi jogkö-
rébe tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a mun-
kabiztonsági hatósági jogkör gyakorlójaként, országos il-
letékességgel

a) elsõ fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hi-
vatal vezetõjét,

b) másodfokon a honvédelemért felelõs minisztert
jelöli ki.
(2) A Kormány a honvédségi szervezetek, a honvédele-

mért felelõs miniszter által vezetett minisztérium vagyon-
kezelésében lévõ területen honvédelmi érdeket is szolgáló
telepített munkahely, illetve ideiglenes építési munkahely,
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a honvéd-
elemért felelõs miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó
gazdasági társaságok vonatkozásában a munkaegészség-
ügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékes-
séggel

a) elsõ fokon a Magyar Honvédség Közegészségügyi-
Járványügyi Szolgálatot,

b) másodfokon a honvédelemért felelõs minisztert
jelöli ki.”

4. A közigazgatási és ügykezelõi alapvizsgáról szóló
174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

15. §

(1) A közigazgatási és ügykezelõi alapvizsgáról szóló
174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak, aki
a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szak-
indítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm.
rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti]
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„b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképzõ Karán 2012. szeptember 1-jét követõen
katonai alap- és mesterképzésben szerzett végzettséget.”

(2) Hatályát veszti a közigazgatási és ügykezelõi alap-
vizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11. §
(1) bekezdés a) pontjának „és katonai” szövegrésze.

5. Záró rendelkezés

16. §

Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A honvédelmi miniszter
4/2013. (VI. 21.) HM

rendelete
a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló

35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés g) pontjában és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) be-
kezdés q) 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:

1. §

A kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002
(V. 10.) HM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „8–10. al-
pontjában” szövegrész helyébe a „8–11. alpontjában” szö-
veg lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
5/2013. (VII. 3.) HM

rendelete
az egyes külföldi fegyveres erõket,

nemzetközi katonai parancsnokságokat
és azok állományát megilletõ egyes adómentességek

fennálltának igazolásával kapcsolatos eljárási
szabályokról

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartóz-
kodó külföldi fegyveres erõk, valamint a Magyar Köztár-
saság területén felállított nemzetközi katonai parancsnok-
ságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállá-
sukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekrõl szóló 2011.
évi XXXIV. törvény 17. § c) 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. §

(1) Az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni
a) a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó,

az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete tagállamának fegy-
veres erejét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 107. § (1) be-
kezdés c) pontja alapján megilletõ általános forgalmi adó
alóli mentesség, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki
termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 13. §
(1) bekezdés f) pontja, továbbá 53. § (1) bekezdésének
a) pontja alapján megilletõ jövedéki adó alóli,

b) a Magyarország területén szolgálati céllal tartózko-
dó, a Békepartnerség részes államainak fegyveres erejét
az 1995. évi CII. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti
Szerzõdés részes államai és a ,,Békepartnerség” más részt-
vevõ államai közötti, fegyveres erõik jogállásáról szóló
Megállapodás és annak Kiegészítõ Jegyzõkönyve alapján,
a fegyveres erõ és polgári állomány szolgálati jármûvei-
ben, légijármûveiben és hajóiban felhasznált üzemanyag-,
olaj- és kenõanyag-ellátás tekintetében, a Jöt. 47/B. § sze-
rint megilletõ jövedéki adó alóli, valamint az Áfatv. 107. §
(5) bekezdése alapján megilletõ általános forgalmi adó
alóli,

c) a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó
külföldi fegyveres erõt vagy annak katonai vagy polgári
állományának tagjait törvényben kihirdetett nemzetközi
szerzõdés alapján megilletõ általános forgalmi adó és jö-
vedéki adó alóli,

d) az Amerikai Egyesült Államok Magyarországon
szolgálati céllal tartózkodó fegyveres ereje tagjait és azok
hozzátartozóit az 1997. évi XLIX. törvénnyel kihirdetett,
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a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok
Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erõi-
nek a Magyar Köztársaság területén történõ tevékenységé-
rõl szóló Megállapodás 5.2. cikke alapján megilletõ általá-
nos forgalmi adó és jövedéki adó alóli,

e) az 1999. évi CXVI. törvénnyel kihirdetett,
az Észak-atlanti Szerzõdés alapján felállított nemzetközi
katonai parancsnokságok jogállásáról, Párizsban, 1952.
augusztus 28-án készült Jegyzõkönyv I. cikk b) vagy
c) pontjának vagy XIV. cikkének hatálya alá tartozó, vagy
nemzetközi szerzõdésben nemzetközi katonai parancs-
nokság jogállással felállított nemzetközi katonai szerveze-
tet a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartóz-
kodó külföldi fegyveres erõk, valamint a Magyar Köztár-
saság területén felállított nemzetközi katonai parancsnok-
ságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállá-
sukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekrõl szóló 2011.
évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Küfetv.) 14. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint hivatalos céljára törté-
nõ termékbeszerzés vagy szolgáltatások igénybevétele te-
kintetében megilletõ általános forgalmi adó és jövedéki
adó alóli,
az egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót
érintõ kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvé-
nyesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM
rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott mentességi
státusz fennálltának igazolására irányuló eljárásokban.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya az Észak-atlanti
Szerzõdés Szervezetének tagállamai, valamint a Békepart-
nerség részes államai fegyveres erõinek a Jöt. 13. § (1) be-
kezdés f) pontja alapján a Magyar Honvédség által saját
készletébõl kiszolgált üzemanyagok és kenõanyagok adó-
mentes kitárolásához kapcsolódó igazolási eljárásra.

2. §

Az adómentességi igazolás kiállítására – a jogosult
e rendeletben meghatározott kérelme alapján – a honvé-
delmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûkö-
dési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés a) és c) pontja
szerinti, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított
végrehajtására kijelölt szervezet vezetõje jogosult.

3. §

(1) Az adómentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet
a) az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott

esetben a Magyarország területén szolgálati céllal tartóz-
kodó, és a Küfetv. 4. § (1) bekezdése alapján nyilvántartás-
ba vett külföldi fegyveres erõ Küfetv. 4. § (3) bekezdés
b) pontja szerinti vezetõje,

b) az 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott eset-
ben az adómentességre jogosult személy,

c) az 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott eset-
ben a parancsnokság vagy nemzetközi katonai szervezet
vezetõje
jogosult benyújtani.

(2) Az adómentességi igazolás kiállítása iránti kérelem
mintáját

a) az 1. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában foglalt ese-
tek tekintetében az 1. melléklet,

b) az 1. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt eset tekinte-
tében a 2. melléklet
tartalmazza.

(3) A kérelemhez – annak benyújtásakor – csatolni kell
a) az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti külföldi

fegyveres erõ esetében
aa) a Küfetv. 5. § (3) bekezdése szerinti igazolást és
ab) a kérelmet benyújtó vezetõ Küfetv. 5. § (1) bekezdés

szerinti igazolványát,
b) az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben
ba) a fegyveres erõ tagja tekintetében a Küfetv. 5. §

(1) bekezdés szerinti igazolványt,
bb) a hozzátartozó tekintetében a Küfetv. 5. § (6) bekez-

dése szerinti kivonatot,
c) az 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben
ca) a Küfetv. 5. § (4) bekezdése szerinti igazolást és
cb) a kérelmet benyújtó vezetõ Küfetv. 5. § (1) bekezdés

szerinti igazolványát.
(4) A kérelmet az arra jogosult az adómentességi igazo-

lás kiállítására jogosult szervezet hivatali helyiségében,
a szervezet által meghatározott ügyfélfogadási idõben és
helyen

a) személyesen,
b) meghatalmazott képviselõje útján,
c) a Magyar Honvédség futárszolgálatán keresztül,

vagy
d) a küldõ állam magyarországi diplomáciai képviselete

útján
nyújthatja be.

4. §

Az adómentességi igazolást – az adómentességre való
jogosultság fennálltának megállapítása esetén – az állami
adóhatóság által e célra rendszeresített formanyomtatvá-
nyon kell kiállítani, kivéve, ha az Európai Unió kötelezõ
jogi aktusa ettõl eltérõen rendelkezik.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 5/2013. (VII. 3.) HM rendelethez

KÉRELEM ADÓMENTESSÉGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT

– külföldi fegyveres erõk és nemzetközi katonai parancsnokságok részére –

REQUEST FOR TAX EXEMPTION CERTIFICATE

– for foreign armed forces and international military headquarters –

Nemzetközi katonai tartózkodási igazolás száma/Serial
No. of International Military Residence Certificate

Fegyveres erõ/nemzetközi katonai parancsnokság teljes
megnevezése
full name of the armed force/international military
headquarters

Megnevezése/Unit’s ful lname:

Székhelye, elhelyezési címe/Accommodation address:

Az igényelt mentességi igazolás
érvényességi ideje/célja
The requested certificate is to be valid from/to
and has the following purpose1

From ……………………………..év/year
…………………. hó/month ………………. naptól/
day
until ……………………év/year ………………. hó/
month …………………. napig/day
for VAT exemption � ÁFA mentesség
for excise tax refund � jövedéki adó visszaigénylés
for VAT exemption and excise tax refund � ÁFA
mentesség és jövedéki adó visszaigénylés

Kiállítás dátuma/Date of issue

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

az igényt benyújtó jogosult aláírása/signature of the eligible person submitting the request

1 Jelölje X-szel az igényelt mentességi célt!/Please sign the requested purpose with an X

616 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



2. melléklet az 5/2013. (VII. 3.) HM rendelethez

KÉRELEM ADÓMENTESSÉGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT
– külföldi fegyveres erõk állománya és jogosult hozzátartozóik részére –

REQUEST FOR TAX EXEMPTION CERTIFICATE
– for members of foreign armed forces and their eligible dependants –

Nemzetközi tartózkodási igazolvány száma/
Serial No. of International Military Residence Card

A jogosult személy/
Eligible person

Családi neve/family name:
Keresztneve/first name:
Rendfokozat/rank:
Állampolgárság/nationality:
Telefon/fax; phone/fax:

Állandó címe/permanent address (country, town, street,
postalcode):

Elhelyezési hely levelezési címe/accommodation
correspondence:

Az igényelt mentességi igazolás
érvényességi ideje és célja/
The requested certificate is to be valid from/to
and has the following purpose2

From ………………………..év/year
…………………. hó/month ………………. naptól/
day
until ……………………év/year ……………………. hó/
month ……………………. napig/day
for VAT exemption � ÁFA mentesség
for excise tax refund � jövedéki adó visszaigénylés
for VAT exemption and excise tax refund � ÁFA
mentesség és jövedéki adó visszaigénylés

Kiállítás dátuma/Date of issue

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

az igényt benyújtó jogosult aláírása/signature of the eligible person submitting the request

2 Please sign X for the requested purpose/jelölje X-szel az igényelt mentességet
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A honvédelmi miniszter
6/2013. (VII. 16.) HM

rendelete
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletérõl szóló

18/2011. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott feladatkörömben eljárva a következõ rendeletet
adom ki:

1. §

A honvédelmi szervezetek jogi képviseletérõl szóló
18/2011. (XII. 29.) HM rendelet 2–6. §-a helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„2. § A honvédelmi szervezetek jogi képviseletét
a 3–5. §, illetve a 6. § (1) bekezdés b)–c) pontja és (2) be-
kezdése szerinti kivételekkel a bíróságok, illetve más ható-
ságok elõtti közigazgatási, büntetõ, szabálysértési, vala-
mint polgári peres és nemperes eljárásokban – ideértve
a fizetési meghagyásos eljárásokat és az azok nyomán
megindult végrehajtási eljárások során a végrehajtható ok-
irat kiállítására irányuló kérelem elõterjesztését is – a HM
jogi képviseletének ellátásáért felelõs szervében foglal-
koztatott jogi munkatárs látja el.

3. § A HM jogi képviseletének ellátásáért felelõs szerve
a jogi képviselet ellátására írásban az eljárásban félként
szereplõ honvédelmi szervezetben foglalkoztatott, vagy
a HM közigazgatási államtitkár által kijelölt jogi munka-
társat is meghatalmazhatja.

4. § Ha azt az ügy tárgya, a felek személye vagy az eljá-
ró hatóság hatásköre indokolja, a jogi képviselet ellátására
a miniszter meghatalmazhat ügyvédi irodát vagy egyéni
ügyvédet (a továbbiakban együtt: ügyvéd).

5. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tör-
vény által elõírt kötelezõ jogi képviselet esetén a honvé-
delmi szervezetek jogi képviseletét a HM jogi képviseleté-
nek ellátásáért felelõs szervében foglalkoztatott, továbbá
a 3. § szerint meghatalmazott, jogi szakvizsgával rendel-
kezõ jogi munkatárs vagy a 4. § szerint meghatalmazott
ügyvéd látja el.

6. § (1) A végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérõ
honvédelmi szervezetek jogi képviseletét

a) a területfelhasználási, telekalakítási engedélyezési,
az ingatlan szolgalmával kapcsolatos, a kisajátítási, az el-
helyezési, az infrastrukturális, továbbá a lakhatási támoga-
tással és az ingatlannal kapcsolatos egyéb ügyekben a HM
jogi képviseletének ellátásáért felelõs szervének,

b) ha a végrehajtási eljárás jogosultja az MH Egészség-
ügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) – a 2. §-ban megha-
tározott kérelem elõterjesztésének kivételével – az MH EK,

c) minden más esetben HM Védelemgazdasági Hivatal
(a továbbiakban: HM VGH)

jogi munkatársa látja el.
(2) A honvédelmi szervezeteket jogerõs bírósági határo-

zat alapján megilletõ vagy terhelõ pénzkövetelések érvé-
nyesítése vagy teljesítése iránt a HM VGH jogi munkatár-
sa intézkedik.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
307/2013. (VI. 18.) KE

határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának

megszüntetésérõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
56. § c) pontja, 56/B. § (1) bekezdése és 59. § (1) bekezdés
c) pontja alapján – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére –
Varga Csaba dandártábornok hivatásos szolgálati viszonyát
2013. november 30-ai hatállyal felmentéssel megszüntetem.

Budapest, 2013. május 27.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. június 4.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01840/2013.

A köztársasági elnök
312/2013. (VI. 26.) KE

határozata
vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 56. §
c) pontja, 56/B. § (1) bekezdése és 59. § (1) bekezdés d) pontja
alapján – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére – Horváth

József vezérõrnagy hivatásos szolgálati viszonyát 2013. no-
vember 30-ai hatállyal felmentéssel megszüntetem.

Budapest, 2013. június 12.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. június 13.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02510/2013.

A köztársasági elnök
315/2013. (VII. 3.) KE

határozata
hivatásos állományba történõ visszavételrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
69/B. §-a alapján – a honvédelmi miniszter elõterjesztésé-
re – Erdélyi Lajos nyugállományú dandártábornokot 2013.
július 1-jei hatállyal a Honvéd Vezérkar Személyzeti Cso-
portfõnöksége hivatásos állományába dandártábornok
rendfokozattal visszaveszem.

Budapest, 2013. június 24.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. június 26.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03220/2013.
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ALAPÍTÓ OKIRATOK

A Honvédelmi Minisztérium
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

megszüntetõ okirata

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 11. § (1) és (3) bekezdésében, az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakra – a Hon-
védelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
megszüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)
Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalt mint költségvetési
szervet – 2013. június 23-i hatállyal – megszüntetem.

2. A megszûnõ költségvetési szerv:
a) megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti

és Hadbiztosi Hivatal;
b) rövidített megnevezése: HM FHH;
c) székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37.;
d) postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.;
e) alapítója: a honvédelmi miniszter;
f) irányító szerve: a HM.

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

4. A költségvetési szervet megszüntetõ szervezet neve
és székhelye:

Honvédelmi Minisztérium
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

5. A beolvadással megszûnõ költségvetési szerv 2013.
június 23-ig vállalhat kötelezettséget.

6. A költségvetési szerv jogutódja – ideértve a vagyoni
jogokat és kötelezettségeket is – a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Hivatal (székhelye: 1135 Budapest XIII., Lehel
u. 35–37.).

A megszûnõ költségvetési szerv által ellátott:
a) – szakági hadfelszerelési programok szakmai terve-

zésével, végrehajtásával és az integrált logisztikai terv
összeállításával összefüggõ költségvetési és gazdálkodási
feladatát,

– békemûveletekkel összefüggõ feladatát,
– erõforrás- és költségvetés tervezéssel összefüggõ fel-

adatát,
– tábori és laktanyai elhelyezéssel, szakanyagellátással

összefüggõ feladatát
a 2013. június 24-i hatállyal létrehozásra kerülõ Magyar
Honvédség Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH
LK), (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 152.);

b) közlekedési feladatát a Magyar Honvédség Katonai
Közlekedési Központ (székhelye: 1095 Budapest IX., So-
roksári út 152.);

c) – honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított inkurrens,
ingó vagyonelemek kezelésével összefüggõ feladatát,

– hadfelszerelési programok végrehajtásának felügyele-
tével, finanszírozhatóságára vonatkozó javaslatok össze-
állításának koordinálásával és a finanszírozási javaslatok
miniszter részére történõ felterjesztésével összefüggõ fel-
adatát,

– ingatlan fenntartással, üzemeltetéssel és fejlesztéssel
összefüggõ jogi feladatát,

– az MH LK szakmai felügyeletével összefüggõ feladatát
a HM (székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11.)

veszi át.

7. A megszûnõ költségvetési szerv személyi állományát
a 6. pontban nevesített és a Magyar Honvédség egyéb költ-
ségvetési szervei tervezik továbbfoglalkoztatni.

8. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból
történõ kivezetését a Magyar Államkincstár végzi.

9. A Megszüntetõ Okiratot a Hivatalos Értesítõben köz-
zé kell tenni.

Budapest, 2013. június 4.

Nyt. szám: 154–11/2013.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A Magyar Honvédség
Veszélyesanyag Ellátó Központ

megszüntetõ okirata

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 11. § (1) és (3) bekezdésében, az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakra – a Ma-
gyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ meg-
szüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki.

1. A Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Köz-
pontot mint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
Hadrendjébe tartozó katonai szervezetet – 2013. június
23-i hatállyal – megszüntetem.

2. A megszûnõ költségvetési szerv:
a) megnevezése: Magyar Honvédség Veszélyesanyag

Ellátó Központ;
b) rövidített megnevezése: MH VEK;
c) székhelye: 2378 Pusztavacs, Dánszentmiklósi út 1.;
d) postacíme: 2378 Pusztavacs, Pf. 14.;
e) alapítója: a honvédelmi miniszter;
f) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium.

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

4. A költségvetési szervet megszüntetõ szervezet neve
és székhelye:

Honvédelmi Minisztérium
1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

5. A beolvadással megszûnõ költségvetési szerv 2013.
június 23-ig vállalhat kötelezettséget.

6. A költségvetési szerv jogutódja – ideértve a vagyoni
jogokat és kötelezettségeket is – az MH Logisztikai Ellátó
Központ (a továbbiakban: MH LEK), székhelye: 1163 Bu-
dapest XVI., Újszász u. 37–39.

7. A megszûnõ költségvetési szerv személyi állományát
az MH LEK és az MH egyéb költségvetési szervei tervezik
továbbfoglalkoztatni.

8. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból
történõ kivezetését a Magyar Államkincstár végzi.

9. A Megszüntetõ Okiratot a Hivatalos Értesítõben köz-
zé kell tenni.

Budapest, 2013. június 4.

Nyt. szám: 154–15/2013.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatal

alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

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

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007.
január 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1996. november 15.

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

Rövidített megnevezése: HM VGH
Angol nyelvû megnevezése: Defence Economic Office,

Ministry of Defence of Hungary
Angol nyelvû rövidített megnevezése: MOD DEO
Névmódosulás: Honvédelmi Minisztérium Közgazda-

sági és Pénzügyi Hivatal (2013. június 23-ig).

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

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Telephelyei:
– 1135 Budapest XIII., Aba u. 4., postacím: 1395 Buda-

pest 62, Pf. 446.;
– 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 2., postacím: 8001

Székesfehérvár, Pf. 154;
– 1125 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 20.;
– 2381 Táborfalva, Tarcsay út 82.;
– 1095 Budapest IX., Soroksári út 152.
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4. A költségvetési szerv jogelõdjei és azok székhelye:
– HM Pénzügyi és Számviteli Szolgálat, 1135 Budapest

XIII., Lehel u. 35–37. (közvetlen jogelõd);
– Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi

Hivatal, 1135 Budapest XIII., Lehel u. 35–37. (átalakulás-
sal vált jogelõddé 2013. június 23-án).

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

Logisztikai gazdálkodási feladatait a Magyar Honvéd-
ség kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szerve látja el.

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

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

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

laton utca 7–11.

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

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv 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
ellátása.

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

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

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem);
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsoló-

dó források igazgatása és szervezése.

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

menti fel.

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

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (2013. július 1-jétõl a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény) hatálya alá tartozó hivatásos és
szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot;

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

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

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a
9. pontban meghatározott minisztériumi vezetõ részére.

17. Jelen Alapító Okirat 2013. június 24-én lép hatály-
ba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2012. szeptember
17-én aláírt, 772-30/2012. számú, egységes szerkezetû
Alapító Okirat.

Budapest, 2013. június 4.

Nyt. szám: 154–13/2013.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Dankó István s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség
Anyagellátó Raktárbázis

alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

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

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

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1945. április 17.
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2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Anyagellátó Raktárbázis.

Rövidített megnevezése: MH ARB.
Angol nyelvû megnevezése: Hungarian Defence Forces

Materialsupply Storebase.
Névmódosulás: Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó

Központ (2013. június 23-ig).

3. A költségvetési szerv székhelye: 1163 Budapest
XVI., Újszász u. 37–39.

Postacíme: 1631 Budapest, Pf. 12.

4. A költségvetési szerv jogelõdjei és azok székhelye:
– MH Haditechnikai Ellátó Központ, 1163 Budapest

XVI., Újszász u. 37–39. (közvetlen jogelõd);
– MH Hadtápanyag Ellátó Központ, 1135 Budapest

XIII., Lehel u. 41. (közvetlen jogelõd);
– MH Veszélyesanyag Ellátó Központ, 2378 Puszta-

vacs, Dánszentmiklósi út 1. (átalakulással vált jogelõddé
2013. június 23-án).

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

Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési, vala-
mint egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait az MH
önállóan mûködõ és gazdálkodó, egyes gazdálkodási fel-
adatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési
szerve látja el.

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

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Ál-
lománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH ön-
álló állománytáblás szervezetek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Logisztikai Központ
(a továbbiakban: MH LK) parancsnokának közvetlen szol-
gálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. 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.

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

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem);
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység

(kivéve ár- és belvíz esetén).

13. 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
menti fel.

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

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (2013. július 1-jétõl a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény) hatálya alá tartozó hivatásos és
szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot;

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

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

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a
9. pontban meghatározott parancsnok részére.

17. Jelen Alapító Okirat 2013. június 24-én lép hatály-
ba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2012. július 19-én
aláírt, 772-27/2012. számú, egységes szerkezetû Alapító
Okirat.

Budapest, 2013. június 4.

Nyt. szám: 154–17/2013.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Dankó István s. k.,

HM közigazgatási államtitkár
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A Magyar Honvédség
Katonai Közlekedési Központ

alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

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

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó költségvetési szerv alapításának dátuma:
1997. szeptember 1.

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1957. november 1.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Katonai Közlekedési Központ.

Rövidített megnevezése: MH KKK.
Angol nyelvû megnevezése: Hungarian Defence Forces

Military Movement Centre.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1095 Budapest IX.,
Soroksári út 152.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4. A költségvetési szerv jogelõdje és annak székhelye:
MH Katonai Szállítási Fõigazgatóság, 1134 Budapest

XIII., Lehel u. 33–35.

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

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

b) Logisztikai és pénzügyi gazdasági feladatait az MH
kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Ál-
lománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH ön-

álló állománytáblás szervezetek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. 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.

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

842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem);
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.

13. 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
menti fel.

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

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (2013. július 1-jétõl a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény) hatálya alá tartozó hivatásos és
szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot;

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

15. A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét a Ma-
gyar Államkincstár végzi.
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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
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt a
9. pontban meghatározott parancsnok részére.

17. Jelen Alapító Okirat 2013. június 24-én lép hatály-
ba, és egyidejûleg hatályát veszti a 2012. október 19-én
aláírt, 772-70/2012. számú, egységes szerkezetû Alapító
Okirat.

Budapest, 2013. június 4.

Nyt. szám: 154–19/2013.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Dankó István s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség
Logisztikai Központ

alapító okirata

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 állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a
Magyar Honvédség Logisztikai Központ alapító okiratát
(a továbbiakban: Alapító Okirat) a következõk szerint
adom ki.

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Had-
rendjébe tartozó szervezetként 2013. június 24-i hatállyal
költségvetési szervet hozok létre.

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar Hon-
védség Logisztikai Központ.

Rövidített megnevezése: MH LK.
Angol nyelvû megnevezése: Hungarian Defense Forces

Logistics Center.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1095 Budapest, So-
roksári út 152.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4. A költségvetési szerv jogelõdje és annak székhelye:
A költségvetési szerv jogelõd nélküli alakulással jön

létre.

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

a) Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési fel-
adatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) önál-
lóan mûködõ és gazdálkodó, egyes gazdálkodási feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve
látja el.

b) Logisztikai és pénzügyi gazdasági feladatait az MH
kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szerve végzi.

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

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, más magasabb szintû parancsnokság
jogállású katonai szervezet. Állománya az MH költségve-
tési létszámkeretébõl az MH önálló állománytáblás szer-
vezetek részére biztosított létszámkeretbe tartozik.

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

laton utca 7–11.

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

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. 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
ellátása.

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

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

ségek;
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842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-
és belvízvédelem);

842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység
(kivéve ár- és belvíz esetén).

13. 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.

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

mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény (2013. július 1-jétõl a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény) hatálya alá tartozó hivatásos és
szerzõdéses katonák teljesítenek szolgálatot;

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

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

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési
szerv vezetõje az Alapító Okirat hatálybalépését követõ
60 napon belül elkészít, és a 9. pontban meghatározott ve-
zetõ útján jóváhagyásra felterjeszt a miniszter részére.

17. Jelen Alapító Okirat 2013. június 24-én lép ha-
tályba.

Budapest, 2013. június 4.

Nyt. szám: 154–14/2013.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A Gábor Dénes
Elektronikai Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium

alapító okirata

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján
– figyelemmel a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény 36. § (1) bekezdésében, az államháztartásról

szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pont-
jában és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló tör-
vény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben, továbbá a honvédelmi szervezetek mûködé-
sének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabá-
lyairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben fog-
laltakra – a Gábor Dénes Elektronikai Mûszaki Szakkö-
zépiskola és Kollégium alapító okiratát a következõk sze-
rint adom ki.

1. A honvédelemi miniszter fenntartói irányítása alatt
2013. augusztus 1-jei hatállyal költségvetési szervet hozok
létre.

2. A költségvetési szerv
Megnevezése: Gábor Dénes Elektronikai Mûszaki

Szakközépiskola és Kollégium.
Rövidített megnevezése: GDEM Szakközépiskola.
Angol nyelvû megnevezése: Gábor Dénes Electronic

Secondary Technical School and Students Hostel.
Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény (szak-

középiskola, kollégium).

3. A költségvetési szerv feladatellátási helye, székhelye:
4027 Debrecen, Füredi út 69.

4. A költségvetési szerv jogelõdje és annak székhelye:
A költségvetési szerv fenntartói jogának átvételérõl

szóló Emberi Erõforrások Minisztériuma és Honvédelmi
Minisztérium (a továbbiakban: HM) között megkötött
megállapodás alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.).

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

a) Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési fel-
adatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) önál-
lóan mûködõ és gazdálkodó, egyes gazdálkodási feladatok
központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve
látja el.

b) Logisztikai és pénzügyi gazdasági feladatait az MH
kijelölt önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési
szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 853200 Szak-
mai középfokú oktatás szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri
jegyzékkel rendelkezõ szervezet, személyi állománya a
HM költségvetési létszámkeretébe tartozik, az MH költ-
ségvetési létszámát nem terheli.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
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b) irányító szerve: a HM;
c) alapító és irányító szervének székhelye: 1055 Buda-

pest V., Balaton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv felügyeletét a HM parlamenti
államtitkár (a továbbiakban: HM PÁT) gyakorolja. A tan-
ügyigazgatás területén törvényességi ellenõrzését a Haj-
dú-Bihar Megyei Kormányhivatal végzi.

10. A költségvetési szerv mûködési köre: országos.

11. A költségvetési szerv:
a) közfeladata: a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi

CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti köznevelési
feladatok ellátása,

b) alaptevékenysége:
– kollégiumi ellátás,
– szakközép-iskolai nevelés-oktatás,
– szakiskolai nevelés-oktatás,
– felnõttoktatás,
– többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetõ, oktat-

ható sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése
és iskolai nevelése-oktatása.

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

853121 Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás
(9–12/13. évfolyam);

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ
nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás
a szakképzési évfolyamokon;

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ
szakmai elméleti felnõttoktatás;

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ
nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás
a szakképzési évfolyamokon;

855918 Sajátos nevelési igényû középiskolai,
szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése;

855921 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt
vevõ tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése;

855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt
vevõ sajátos nevelési igényû tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése;

856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység;

910121 Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása;

910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése,
védelme;

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és
támogatása;

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás
közoktatásban tanulók számára;

855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás.

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: igazgató;
b) a vezetõt a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézmé-
nyekben címû 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ában
foglaltak szerint elõkészített pályázat útján a honvédelmi
miniszter 5 év határozott idõtartamra nevezi ki és menti
fel. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a honvédelmi
miniszter gyakorolja.

14. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglal-
koztatási jogviszonya:

a) hivatásos és szerzõdéses katonák: a honvédek jogál-
lásáról szóló 2012. évi CCV. törvény alapján;

b) közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a prémiumévek prog-
ramról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
2004. évi CXXII. törvény alapján;

c) munkavállalók: a munka törvénykönyvérõl szóló
2012. évi I. törvény alapján;

d) megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak: a Polgári
törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján.

15. Évfolyamok száma:
Szakközép-iskolai: 4–5
Szakképzési: 1–3
15.1. Kollégiumi ellátás
15.1.1. Kollégiumi férõhely: 180 fõ
15.2. Nappali rendszerû szakközép-iskolai nevelés-ok-

tatás
15.2.1. Érettségire felkészítõ négy évfolyam
15.2.1.1. Engedélyezett létszám 9–12. évfolyamon:

315 fõ
15.2.2. Szakképzõ évfolyamon engedélyezett létszám:

80 fõ
15.2.3. Nappali, esti felnõttoktatás szakközép-iskola

szakképzõ évfolyamain
15.2.3.1. Engedélyezett létszám: 70 fõ
15.2.4. Egyéb pszichés fejlõdési zavarral (súlyos tanu-

lási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral)
rendelkezõ sajátos nevelési igényû tanulók, évfolyamon-
ként legfeljebb 5 fõ.
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16. A költségvetési szerv által az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján végzett
szakképzés:

OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Szakmacsoport megnevezése
Szakképzési

évfolyamok száma

1. 54 523 02 Elektronikai technikus Villamosipar és elektronika 2

2. 54 481 04 Informatikai rendszergazda Informatika 2

3. 54 523 01 Automatikai technikus Villamosipar és elektronika 2

4. 31 863 01 Alapfokú katonai vezetõ-helyettes Közszolgálat 1

17. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló ingatlan adatai:

Cím Tulajdonos Helyrajzi szám Hasznos alapterület Vagyonkezelõi jogkör Intézmény jogköre

4027 Debrecen,
Füredi út 69.

Magyar Állam 19898 1 ha területû
2203 m2

HM Térítésmentes
használat

18. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felsõ határa 20% a módosított kiadási elõirányzatok arányá-
ban.

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

20. A költségvetési szerv szervezeti felépítését, vezetési rendjét, mûködésének sajátos szabályait a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat tartalmazza, melyet a költségvetési szerv vezetõje elkészít és a tanügyigazgatás területéért felelõs
szerv vezetõje, valamint a HM PÁT útján 2013. augusztus 15-ig jóváhagyásra felterjeszt a honvédelmi miniszter részére.

21. Jelen Alapító Okirat 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2013. május 24.

Nyt. szám: 154–20/2013.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság

alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján
– figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) be-
kezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehaj-
tásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, vala-
mint a honvédelmi szervezetek mûködésének az államház-
tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a
Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság ala-
pító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a követke-
zõk szerint adom ki.

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

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1961. augusztus 1.

2. A költségvetési szerv
Megnevezése: Magyar Honvédség Összhaderõnemi Pa-

rancsnokság.
Rövidített megnevezése: MH ÖHP.
Angol nyelvû megnevezése: Hungarian Defense Forces

Joint Forces Command.

3. A költségvetési szerv székhelye: 8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

Postacíme: 8001 Székesfehérvár, Pf. 151.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdjei és azok
székhelye:

– MH Szárazföldi Parancsnokság, 8000 Székesfehérvár,
Zámolyi út 2–6.

– MH Légierõ Parancsnokság, 8202 Veszprém, Jókai u. 33.

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

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

b) Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési, vala-
mint egyes pénzügyi gazdálkodási feladatait az MH ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, egyes gazdálkodási felada-
tok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési
szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, az MH katonai szervezeteinek közép-
szintû vezetõ szerve, hadmûveleti magasabb egység jogál-
lású szervezet. Állománya az MH költségvetési létszám-
keretébõl az MH önálló állománytáblás szervezetek részé-
re biztosított létszámkeretbe tartozik.

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv a Honvéd Vezérkar fõnöke köz-
vetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. 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.

12. A költségvõ kiképzése, felkészítése;
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás;
842152 Nemzetési szerv alaptevékenysége az Állam-

háztartási Szakfeladatrend szerint:
842202 Védelmi képesség fenntartása;
842203 Védelmi képesség fejlesztése;
842204 Haderetközi oktatási együttmûködés;
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás

béketámogató és válságkezelõ mûveletekben;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem);
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység

(kivéve ár- és belvíz esetén).

13. A költségvetési szerv vezetõje, kinevezésének rendje:
a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot a Honvéd Vezérkar fõnöke javaslata

alapján 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak
állnak jogviszonyban.
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15. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság válságke-
zelõ és béketámogató mûveletekben részt vevõ, területileg
elkülönült szervezeti egységei

15.1. Magyar Honvédség KFOR Kontingens
15.1.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség KFOR Kontingens.
Rövidített megnevezése: MH KFOR KONT.
15.1.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KFOR KONT.
Alkalmazási körzete: Magyarország, valamint külföl-

dön a KFOR NATO mûveleti területe.
15.1.3. Megalakításának idõpontja: 2008. július 15.
15.1.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideigle-
nes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.1.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kategó-
riába tartozik.

15.1.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.1.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben feladatát a KFOR illetékes parancsnokának
utasításai szerint látja el.

15.1.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: kontingensparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.1.9. A szervezeti egység képviseletére a kontingens-

parancsnok jogosult, aki a vezénylési hely állományilleté-
kes parancsnokaként – a jogszabályokban és a közjogi szer-
vezetszabályozó eszközökben meghatározott keretek kö-
zött – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.1.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint a logisztikai támogató feladatokat az MH ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, az MH ÖHP parancsnoka
által kijelölt költségvetési szerve látja el.

A szervezeti egység költségvetési elõirányzat-keretgaz-
dálkodást folytat.

15.2. Magyar Honvédség EUFOR Kontingens
15.2.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség EUFOR Kontingens.
Rövidített megnevezése: MH EUFOR KONT.

15.2.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,
Füredi út 146/A.

Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH EUFOR KONT.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Bosznia Hercegovina.
15.2.3. Megalakításának idõpontja: 2007. április 20.
15.2.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideigle-
nes katonai szervezet, mely rotációban, meghatározott vál-
tásonként Magyarországon készenléti szolgálatban, ez
alatt alkalmazási döntés esetén vagy a következõ meghatá-
rozott váltásban mûveleti területen hajtja végre feladatát.
Állományát az MH költségvetési létszámkeretébõl kijelö-
léssel, a készenlét idõszakára készenléti szolgálatba ve-
zényléssel, mûveleti alkalmazás esetén vezényléssel,
anyagi-technikai eszközeit az MH eszközállományából
kell feltölteni.

15.2.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kategó-
riába tartozik.

15.2.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás,

béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.2.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A készenléti idõszak-
ban, valamint külföldi alkalmazás esetén az EUFOR Mû-
veleti Parancsnok mûveleti irányítása alatt áll, feladatát
annak utasításai szerint látja el.

15.2.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: kontingensparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.2.9. Mûvelet végrehajtása során a szervezeti egység

képviseletére a kontingensparancsnok jogosult, aki a ve-
zénylési hely állományilletékes parancsnokaként – a jog-
szabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben
meghatározott keretek között – gyakorolja a jogokat és tel-
jesíti a kötelezettségeket.

15.2.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint a logisztikai támogató feladatokat az MH ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, az MH ÖHP parancsnoka
által kijelölt költségvetési szerve látja el.

A szervezeti egység költségvetési elõirányzat-keretgaz-
dálkodást folytat.

15.3. Magyar Honvédség Különleges Mûveleti Kontingens

15.3.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Különleges Mûveleti Kontingens.

Rövidített megnevezése: MH KMK.
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15.3.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,
Füredi út 146/A.

Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KMK.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF meghatározott mûveleti területe.
15.3.3. Megalakításának idõpontja: 2012. október 1.
15.3.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideigle-
nes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából, mûveleti területen az ameri-
kai fél által támogatási formák révén vagy más módon biz-
tosított anyagokból, eszközökbõl, szükség esetén helyi
vagy hazai beszerzésekbõl kell feltölteni.

15.3.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kategó-
riába tartozik.

15.3.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.3.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes pa-
rancsnoka az MH ÖHP parancsnok. A külföldi alkalmazá-
si körzetben feladatát az ISAF illetékes parancsnokának
utasításai szerint látja el.

15.3.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: kontingensparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.3.9. A szervezeti egység képviseletére a kontingens-

parancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állományá-
nak szolgálati elöljárójaként – a jogszabályokban és a köz-
jogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott ke-
retek között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezett-
ségeket.

15.3.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint a logisztikai támogató feladatokat az MH ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, az MH ÖHP parancsnoka
által kijelölt költségvetési szerve látja el az MH Nemzeti
Támogató Elem Afganisztán útján.

A szervezeti egység költségvetési elõirányzat-keretgaz-
dálkodást folytat.

15.4. Magyar Honvédség ENSZ Ciprusi Békefenntartó
Misszió Magyar Kontingens

15.4.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar
Kontingens.

Rövidített megnevezése: UNFICYP Magyar Kontin-
gens (UNFICYP/HUNCON).

15.4.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,
Füredi út 146/A.

Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/UNFICYP HUNCON.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Ciprus.
15.4.3. Megalakításának idõpontja: 2006. szeptember 25.
Jogfolytonosság alapján: 1995. november 14.
15.4.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, önálló század jogállású
ideiglenes katonai szervezet. Állományát az MH költség-
vetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai
eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.4.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kategó-
riába tartozik.

15.4.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.4.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben feladatát az UNFICYP illetékes parancsnoká-
nak utasításai szerint látja el.

15.4.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: kontingensparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.4.9. A szervezeti egység képviseletére a kontingens-

parancsnok jogosult, aki a vezénylési hely állományilleté-
kes parancsnokaként – a jogszabályokban és a közjogi
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott keretek
között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettsége-
ket.

15.4.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint a logisztikai támogató feladatokat az MH ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, az MH ÖHP parancsnoka
által kijelölt költségvetési szerve látja el.

A szervezeti egység költségvetési elõirányzat-keretgaz-
dálkodást folytat.

15.5. Magyar Honvédség Kabul Nemzetközi Repülõtér
Õr- és Biztosító Kontingens

15.5.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Kabul Nemzetközi Repülõtér Õr- és Biztosító
Kontingens.

Rövidített megnevezése: MH KNR ÖBK.
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15.5.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,
Füredi út 146/A.

Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH KNR ÖBK.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF meghatározott mûveleti területe.
15.5.3. Megalakításának idõpontja: 2012. szeptember 1.
15.5.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, ezred jogállású ideiglenes
katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési lét-
számkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit az
MH eszközállományából, mûveleti területen az amerikai
fél által támogatási formák révén vagy más módon biztosí-
tott anyagokból, eszközökbõl, szükség esetén helyi vagy
hazai beszerzésekbõl kell feltölteni.

15.5.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kategó-
riába tartozik.

15.5.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.5.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnoka

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben feladatát az ISAF illetékes parancsnokának
utasításai szerint látja el.

15.5.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: kontingensparancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.5.9. A szervezeti egység képviseletére a kontingens-

parancsnok jogosult, aki a vezénylési hely állományilleté-
kes parancsnokaként – a jogszabályokban és a közjogi
szervezetszabályozó eszközökben
meghatározott keretek között – gyakorolja a jogokat és tel-
jesíti a kötelezettségeket.

15.5.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint a logisztikai támogató feladatokat az MH ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, az MH ÖHP parancsnoka
által kijelölt költségvetési szerve látja el az MH Nemzeti
Támogató Elem Afganisztán útján.

A szervezeti egység költségvetési elõirányzat-keretgaz-
dálkodást folytat.

15.6. Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk
15.6.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség NATO Reagáló Erõk.
Rövidített megnevezése: MH NRF.
15.6.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.

Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH NRF.
Alkalmazási körzete: Magyarország, külföldön a

NATO szervezetileg illetékes NRF parancsnokság felelõs-
ségi körébe tartozó mûveleti terület.

15.6.3. Megalakításának idõpontja: 2006. január 12.
15.6.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, váltásonként meghatározott
létszámmal és jogállással rendelkezõ ideiglenes katonai
szervezet. Állományát az MH költségvetési létszámkere-
tébõl kijelöléssel, a készenlét idõszakára készenléti szol-
gálatba vezényléssel, az alkalmazásra vonatkozó közjogi
döntést követõen vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.6.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állományának részletes kategóriába sorolá-
sa a feladat végrehajtásra vonatkozó közjogi döntés után
történik.

15.6.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.6.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben feladatát az azt elrendelõ közjogi döntés után,
az NRF illetékes parancsnokának utasításai szerint látja el.

15.6.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: nemzeti támogató elem pa-
rancsnok (kontingensparancsnok);

b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka
vezényli.

15.6.9. Mûvelet végrehajtása során a szervezeti egység
képviseletére a kontingensparancsnok jogosult, aki a ve-
zénylési hely állományilletékes parancsnokaként – a jog-
szabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközök-
ben meghatározott keretek között – gyakorolja a jogokat
és teljesíti a kötelezettségeket.

15.6.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint a logisztikai támogató feladatokat az MH ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, az MH ÖHP parancsnoka
által kijelölt költségvetési szerve látja el.

A szervezeti egység költségvetési elõirányzat-keretgaz-
dálkodást folytat.

15.7. Magyar Honvédség Nemzeti Támogató Elem Af-
ganisztán

15.7.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Nemzeti Támogató Elem Afganisztán.

Rövidített megnevezése: MH NTE Afganisztán.
Nemzetközi környezetben: HUN National Support Ele-

ment (HUN NSE).
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15.7.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,
Füredi út 146/A.

Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH NTE Afganisztán.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF mûveleti területe.
15.7.3. Megalakításának idõpontja: 2010. május 1.
15.7.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, önálló zászlóalj jogállású
ideiglenes katonai szervezet. Állományát az MH költség-
vetési létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai
eszközeit az MH eszközállományából, illetve helyszíni
bérléssel kell feltölteni.

15.7.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kategó-
riába tartozik.

15.7.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.7.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik, külföldi alkalmazási
körzetben feladatát az MH ÖHP parancsnok utasításai sze-
rint látja el.

15.7.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: parancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.7.9. A szervezeti egység képviseletére a parancsnok

jogosult, aki a vezénylési hely állományilletékes parancs-
nokaként – a jogszabályokban és a közjogi szervezetsza-
bályozó eszközökben meghatározott keretek között – gya-
korolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.7.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint a logisztikai támogató feladatokat az MH ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, az MH ÖHP parancsnoka
által kijelölt költségvetési szerve látja el.

A szervezeti egység költségvetési elõirányzat-keretgaz-
dálkodást folytat.

15.8. Magyar Honvédség EU Harccsoport
15.8.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség EU Harccsoport.
Rövidített megnevezése: MH EU HCS.
15.8.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH EU HCS.
Alkalmazási körzete: Magyarország, külföldön az EU

Harccsoport Parancsnoksága felelõsségi körébe tartozó
mûveleti terület.

15.8.3. Megalakításának idõpontja: 2011. október 1.

15.8.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-
relési jegyzékkel létrehozott zászlóalj jogállású ideiglenes
katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési lét-
számkeretébõl kijelöléssel, a készenléti idõszakára ké-
szenléti szolgálatba vezényléssel, az alkalmazásra vonat-
kozó közjogi döntést követõen vezényléssel, anyagi-tech-
nikai eszközeit az MH eszközállományából kell feltölteni.

15.8.5. A szervezeti egység béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állományának részletes kategóriába sorolá-
sa a feladat végrehajtásra vonatkozó közjogi döntés után
történik.

15.8.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.8.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazási
körzetben feladatát az azt elrendelõ közjogi döntés után az
EU Harccsoport parancsnokának utasításai szerint látja el.

15.8.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: MH EU HCS parancsnok;
b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka

vezényli.
15.8.9. Mûvelet végrehajtása során a szervezeti egység

képviseletére az MH EU HCS parancsnok jogosult, aki a
vezénylési hely állományilletékes parancsnokaként – a
jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszkö-
zökben meghatározott keretek között – gyakorolja a jogo-
kat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.8.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint a logisztikai támogató feladatokat az MH ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, az MH ÖHP parancsnoka
által kijelölt költségvetési szerve látja el.

A szervezeti egység költségvetési elõirányzat-keretgaz-
dálkodást folytat.

15.9. Magyar Honvédség Mi-17 Légi Tanácsadó Cso-
port

15.9.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség Mi-17 Légi Tanácsadó Csoport (Mi-17 Air
Advisory Team).

Rövidített megnevezése: MH Mi-17 AAT.
15.9.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kaposvár,

Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH Mi-17 AAT.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF mûveleti területe.
15.9.3. Megalakításának idõpontja: 2011. március 1.
15.9.4. A szervezeti egység állománytáblával és felsze-

relési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideigle-
nes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
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létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából, illetve helyszíni bérléssel kell
feltölteni.

15.9.5. A szervezeti egység a béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kategó-
riába tartozik.

15.9.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.9.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes pa-
rancsnoka az MH ÖHP parancsnoka. A külföldi alkalma-
zási körzetben feladatát a NATO Kiképzõ Misszió Afga-
nisztán illetékes parancsnokának utasításai szerint látja el.

15.9.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: oktató rajparancsnok (kontin-
gensparancsok);

b) a kontingensparancsnokot beosztásba az MH ÖHP
parancsnoka vezényli.

15.9.9. A szervezeti egység képviseletére a kontingens-
parancsok jogosult, aki a szervezeti egység állományának
szolgálati elöljárójaként – a jogszabályokban és a közjogi
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott keretek
között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

15.9.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint a logisztikai támogató feladatokat az MH ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, az MH ÖHP parancsnoka
által kijelölt költségvetési szerve látja el az MH Nemzeti
Támogató Elem Afganisztán útján.

A szervezeti egység költségvetési elõirányzat-keretgaz-
dálkodást folytat.

15.10. Magyar Honvédség CSS Logisztikai Iskola Ma-
gyar Mentorcsoport

15.10.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar
Honvédség CSS Logisztikai Iskola Magyar Mentorcso-
port.

Rövidített megnevezése: MH LMCS.
15.10.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kapos-

vár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH LMCS.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF meghatározott mûveleti területe.
15.10.3. Megalakításának idõpontja: 2011. július 1.
15.10.4. A szervezeti egység állománytáblával és fel-

szerelési jegyzékkel létrehozott zászlóalj jogállású ideig-
lenes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit

az MH eszközállományából, illetve helyszíni bérléssel kell
feltölteni.

15.10.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.10.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.10.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes pa-
rancsnoka az MH ÖHP parancsnoka. A külföldi alkalma-
zási körzetben feladatát a NATO Kiképzõ Misszió Afga-
nisztán illetékes parancsnokának utasítása szerint látja el.

15.10.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: kontingensparancsnok;
b) a kontingensparancsnokot beosztásba az MH ÖHP

parancsnoka vezényli.
15.10.9. A szervezeti egység képviseletére a kontin-

gensparancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állomá-
nyának szolgálati elöljárójaként – a jogszabályokban és a
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott
keretek között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötele-
zettségeket.

15.10.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint a logisztikai támogató feladatokat az MH ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, az MH ÖHP parancsnoka
által kijelölt költségvetési szerve látja el az MH Nemzeti
Támogató Elem Afganisztán útján.

A szervezeti egység költségvetési elõirányzat-keretgaz-
dálkodást folytat.

15.11. Sínai-félszigeten állomásozó Multinacionális
Erõk és Megfigyelõk (MFO) Magyar Kontingens

15.11.1. A szervezeti egység megnevezése: Sínai-fél-
szigeten állomásozó Multinacionális Erõk és Megfigyelõk
(MFO) Magyar Kontingens (Multinational Force and Ob-
servers, Hungarian Contingent).

Rövidített megnevezése: MFO MK.
15.11.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kapos-

vár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MFO MK.
Alkalmazási körzete: Magyarország, valamint külföl-

dön az MFO mûveleti területe: Izrael és Egyiptom Sí-
nai-félsziget területe.

15.11.3. Megalakításának idõpontja: 1995. szeptember 28.
15.11.4. A szervezeti egység állománytáblával és fel-

szerelési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideig-
lenes katonai szervezet. Állományát az MH, valamint az
Országos Rendõr-fõkapitányság költségvetési létszámke-
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retébõl vezényléssel, az MFO által nem biztosított anya-
gi-technikai eszközeit az MH eszközállományából kell
feltölteni.

15.11.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.11.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.11.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik. A külföldi alkalmazá-
si körzetben feladatát az MFO illetékes parancsnokának
utasításai szerint látja el.

15.11.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: MFO MK kontingensparancs-
nok;

b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka
vezényli.

15.11.9. A szervezeti egység képviseletére a kontin-
gensparancsnok jogosult, aki a vezénylési hely állomány-
illetékes parancsnokaként – a jogszabályokban és a közjo-
gi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott kere-
tek között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötelezettsé-
geket.

15.11.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint a logisztikai támogató feladatokat az MH ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, az MH ÖHP parancsnoka
által kijelölt költségvetési szerve látja el.

A szervezeti egység költségvetési elõirányzat-keretgaz-
dálkodást folytat.

15.12. Magyar Honvédség Mûveleti Tanácsadó Csoport
15.12.1. A szervezeti egység megnevezése: Magyar

Honvédség Mûveleti Tanácsadó Csoport.
Rövidített megnevezése: MH MTCS.
15.12.2. A szervezeti egység székhelye: 7400 Kapos-

vár, Füredi út 146/A.
Postacíme: 7401 Kaposvár, Pf. 179/MH MTCS.
Alkalmazási körzete: Magyarország, Afganisztánban az

ISAF meghatározott mûveleti területe.
15.12.3. Megalakításának idõpontja: 2013. május 1.
15.12.4. A szervezeti egység állománytáblával és fel-

szerelési jegyzékkel létrehozott, zászlóalj jogállású ideig-
lenes katonai szervezet. Állományát az MH költségvetési
létszámkeretébõl vezényléssel, anyagi-technikai eszközeit
az MH eszközállományából, mûveleti területen az ameri-
kai fél által biztosított támogatási formák révén vagy más
módon biztosított anyagokból, eszközökbõl, szükség ese-
tén helyi vagy hazai beszerzésekbõl kell feltölteni.

15.12.5. A szervezeti egység a béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásá-
ról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasításban rögzített kate-
góriába tartozik.

15.12.6. A szervezeti egység tevékenysége:
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepválla-

lás, béketámogató és válságkezelõ mûveletekben.
15.12.7. A szervezeti egység az MH ÖHP parancsnok

szolgálati alárendeltségébe tartozik, állományilletékes pa-
rancsnoka az MH ÖHP parancsnok. A külföldi alkalmazá-
si körzetben feladatát az ISAF illetékes parancsnokának
utasításai szerint látja el.

15.12.8. A szervezeti egység vezetõje, kinevezésének,
vezénylésének rendje:

a) a vezetõ megnevezése: rangidõs tanácsadó (kontin-
gensparancsnok);

b) a parancsnokot beosztásba az MH ÖHP parancsnoka
vezényli.

15.12.9. A szervezeti egység képviseletére a kontin-
gensparancsnok jogosult, aki a szervezeti egység állomá-
nyának szolgálati elöljárójaként – a jogszabályokban és a
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott
keretek között – gyakorolja a jogokat és teljesíti a kötele-
zettségeket.

15.12.10. A szervezeti egység gazdálkodásával kapcso-
latos jogok, kötelezettségek és felelõsség:

A szervezeti egység egyes pénzügyi-gazdasági felada-
tait az MH önállóan mûködõ és gazdálkodó, a pénzügyi és
számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt
költségvetési szerve, további pénzügyi-gazdasági felada-
tait, valamint a logisztikai támogató feladatokat az MH ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, az MH ÖHP parancsnoka
által kijelölt költségvetési szerve látja el az MH Nemzeti
Támogató Elem Afganisztán útján.

A szervezeti egység költségvetési elõirányzat-keretgaz-
dálkodást folytat.

16. Az MH ÖHP válságkezelõ és béketámogató mûve-
letekben részt vevõ szervezeti egységeit jogi személyiség-
gel ruházom fel. Az MH ÖHP és jogi személyiséggel felru-
házott szervezeti egységei – mint a költségvetési szerv te-
lephelyei – közhiteles nyilvántartását a Magyar Állam-
kincstár végzi.

17. A válságkezelõ és béketámogató mûveletekben
részt vevõ, jogi személyiséggel felruházott szervezeti egy-
ségek feladatait, a szervezetükre és mûködésükre vonatko-
zó részletes szabályokat a Honvéd Vezérkar fõnöke által
jóváhagyott Mûveleti Utasítások tartalmazzák.

18. Az Alapító Okiratban nem szabályozott rendelkezé-
seket, a katonai szervezet szervezeti felépítését, vezetési
rendjét, mûködésének sajátos szabályait az MH ÖHP Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza. A Szervezeti
és Mûködési Szabályzatot az MH ÖHP parancsnoka az
Alapító Okirat hatálybalépését követõ 60 napon belül el-
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készíti, és azt a Honvéd Vezérkar fõnöke útján jóváha-
gyásra felterjeszti a honvédelmi miniszter részére.

19. Jelen Alapító Okirat 2013. július 15-én lép hatályba,
és egyidejûleg hatályát veszti a 2013. április 10-én aláírt,
154-10/2013. számú, egységes szerkezetû Alapító Okirat.

Budapest, 2013. június 14.

Nyt. szám: 154-22/2013.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:

Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár

alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

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

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

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

2. A költségvetési szerv megnevezése: Magyar
Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár.

Rövidített megnevezése: MH BHD.
Angol nyelvû megnevezése: Hungarian Defence Forces

„vitéz Szurmay Sándor” Budapest Garrison Brigade.
Névmódosulás: MH Támogató Dandár (2012. május

19-ig).

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

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.
Telephelyei:
Stefánia Palota és Honvéd Kulturális Központ: 1143

Budapest, Stefánia út 34–36.
Hotel Hadik: 1145 Budapest, Ajtósi Dürer sor 29/A–B
Istenhegyi úti Vendégház: 1125 Budapest, Istenhegyi

út 73–75.
Kiképzési, Oktatási- és Regeneráló Központ: 3233

Mátraháza, Üdülõtelep 15.
Kiképzési, Oktatási- és Regeneráló Központ: 3047 Bu-

ják, helyrajzi szám: 0164/17.
Kiképzési, Oktatási- és Regeneráló Központ: 3434 Mályi,

Madarász Viktor utca 33.

4. A költségvetési szerv jogelõdjei és azok székhelye:
– MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, 2142

Nagytarcsa, Széchenyi út 80.;
– MH Budapesti Helyõrségparancsnokság, 1118 Buda-

pest XI., Budaörsi út 49–53.;
– MH 32. Budapest Õr- és Díszezred, 1118 Budapest

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

út 49–53.;
– MH Támogató Ezred, 1101 Budapest X., Zách utca 4.;
– 2013. március 1-jétõl a beolvadással megszûnõ Hon-

védelmi Minisztérium Protokoll Rekreációs és Kulturális
Fõigazgatóság (1143 Budapest, Stefánia út 34–36.) proto-
koll, kulturális, egyes rekreációs, nemzetközi utazásszer-
vezési és támogató tevékenységgel kapcsolatos feladatait
látja el.

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

Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési, vala-
mint egyes pénzügyi gazdálkodási feladatait az MH önállóan
mûködõ és gazdálkodó, egyes gazdálkodási feladatok köz-
pontosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

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

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ dandár jogállású katonai szervezet.
Állománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH
önálló állománytáblás szervezetek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

8. A költségvetési szerv:
a) alapítója: a honvédelmi miniszter;
b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;
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c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest V., Ba-
laton utca 7–11.

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

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. A költségvetési szerv közfeladata:
A 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
ellátása.

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

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

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem).

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

javaslata alapján – 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak áll-
nak jogviszonyban;

c) a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény
hatálya alá tartozó munkavállalók állnak jogviszonyban.

15. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének
felsõ határa 20% a módosított kiadási elõirányzatok ará-
nyában.

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

17. 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 Hon-
véd Vezérkar fõnöke részére.

18. Jelen Alapító Okirat 2013. július 15-én lép hatályba,
és egyidejûleg hatályát veszti a 2013. február 8-án aláírt,
154–3/2013. számú, egységes szerkezetû Alapító Okirat.

Budapest, 2013. június 14.

Nyt. szám: 154–24/2013.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Dankó István s. k.,

HM közigazgatási államtitkár

A Magyar Honvédség
1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred

alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján
– figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) be-
kezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehaj-
tásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, vala-
mint a honvédelmi szervezetek mûködésének az államház-
tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra – a
Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós
Ezred alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a
következõk szerint adom ki.

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

Megalakulásának idõpontja jogfolytonosság alapján:
1945. szeptember 28.

2. A költségvetési szerv
Megnevezése: Magyar Honvédség 1. Honvéd Tûzsze-

rész és Hadihajós Ezred.
Rövidített megnevezése: MH 1. HTHE.
Angol nyelvû megnevezése: Hungarian Defense Forces

1st „Honvéd” Explosive Ordnance Disposal and Warship
Regiment.

3. A költségvetési szerv székhelye: 1153 Budapest XV.,
Szentmihályi út 107.

Postacíme: 1885 Budapest, Pf. 25.

4. A költségvetési szerv közvetlen jogelõdje és annak
székhelye:

MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred, 1153
Budapest XV., Szentmihályi út 107.
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5. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint
önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv.

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

b) Ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési, vala-
mint egyes pénzügyi gazdálkodási feladatait az MH ön-
állóan mûködõ és gazdálkodó, egyes gazdálkodási felada-
tok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési
szerve végzi.

6. A költségvetési szerv tevékenysége a 842250 Haderõ
(hazai) tevékenysége szakágazatba tartozik.

7. A költségvetési szerv jogi személy, önálló állomány-
táblával rendelkezõ, ezred jogállású katonai szervezet. Ál-
lománya az MH költségvetési létszámkeretébõl az MH ön-
álló állománytáblás szervezetek részére biztosított lét-
számkeretbe tartozik.

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

laton utca 7–11.

9. A költségvetési szerv az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) parancsnokának
közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik.

10. A költségvetési szerv illetékessége: országos.

11. 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
ellátása.

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

842204 Haderõ kiképzése, felkészítése;

842205 Haderõ (hazai) tevékenysége;
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékeny-

ségek;
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár-

és belvízvédelem).

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

alapján – 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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak 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
60 napon belül elkészít, és jóváhagyásra felterjeszt az MH
ÖHP parancsnoka részére.

17. Jelen Alapító Okirat 2013. július 15-én lép hatályba,
és egyidejûleg hatályát veszti a 2012. szeptember 17-én
aláírt, 772–44/2012. számú, egységes szerkezetû Alapító
Okirat.

Budapest, 2013. június 14.

Nyt. szám: 154–26/2013.

A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:
Dankó István s. k.,

HM közigazgatási államtitkár
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
37/2013. (VI. 18.) 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. § (2) bekezdés g) pontja 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.) 7. § (5) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az adatvédelmi ellenõrzést az elrendeléstõl számí-
tott 60 napon belül be kell fejezni. E határidõbe nem szá-
mít bele az az idõtartam, amely alatt az ellenõrzés alá vont
honvédelmi szervezet az adatvédelmi ellenõrzést végzõ
felhívására a 9. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli
felvilágosítást készíti, feltéve, hogy enélkül az ellenõrzés
nem folytatható. Az adatvédelmi ellenõrzést végzõ javas-
latára az adatvédelmi ellenõrzés idõtartamát, annak lejárta
elõtt, az azt elrendelõ állami vezetõ egy alkalommal, leg-
feljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.”

2. §

Az Ut. 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) Az adatvédelmi ellenõrzést végzõ a jelentést és
az annak alátámasztására szolgáló ügyiratokat jóváha-
gyásra felterjeszti a közigazgatási államtitkár részére.
Amennyiben az adatvédelmi ellenõrzést a honvédelmi mi-
niszter rendelte el, a közigazgatási államtitkár a jelentést
az ügyiratokkal, az azzal kapcsolatos álláspontjával, javas-
lataival együtt felterjeszti a honvédelmi miniszternek.”

3. §

(1) Az Ut. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Ut. 1. melléklet 3. függeléke a 2. melléklet sze-

rint módosul.

4. §

Az Ut.
a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában, 11. § (2) bekezdésé-

ben, 12. § (2) bekezdés a) pontjában, 12. § (6) bekezdésé-
ben, 14. §-ában a „JIHÁT” szövegrész helyébe a „közigaz-
gatási államtitkár”,

b) 5. § (1) és (2) bekezdésében az „5. § (2) bekezdés”
szövegrész helyébe a „4. § (2) bekezdés”,

c) 17. §-ában a „HM Sajtóirodának” szövegrész helyébe
a „HM Miniszteri Kabinet Sajtóosztálynak”,

d) 1. melléklet 5. pont a) alpontjában a „HM Sajtóiroda
(a továbbiakban: HM SI)” szövegrész helyébe a „HM Mi-
niszteri Kabinet Sajtóosztály (a továbbiakban: HM SO)”,

e) 1. melléklet 12. pontjában az „MH Honvédkórház”
szövegrész helyébe az „MH Egészségügyi Központ”,

f) 1. melléklet 20. pontjában a „jogi és igazgatási ügye-
kért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban:
JIHÁT)” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtit-
kár”,

g) 1. melléklet 30. pont a) alpontjában a „JIHÁT” szö-
vegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár”,

h) 1. melléklet 1. függelék 1.4. és 2.4. pontjában a „Bel-
sõ adatvédelmi felelõs neve, elérhetõségei” szövegrész he-
lyébe a „Belsõ, helyi adatvédelmi felelõs vagy az adatvé-
delmi kapcsolattartó neve, elérhetõségei”
szöveg lép.

5. §

Hatályát veszti az Ut.
a) 4. § (1) bekezdésében „a jogi és igazgatási ügyekért

felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: JIHÁT) út-
ján”,

b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „a JIHÁT útján”,
c) 7. § (4) bekezdésében a „vagy a JIHÁT”

szövegrész.

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet
a 37/2013. (VI. 18.) HM utasításhoz

1. Az Ut. 1. melléklet 14. pontja a következõ mondattal
egészül ki:

„Az adatvédelmi felelõsök szakmai elöljárója az AFO
osztályvezetõje.”

2. Az Ut. 1. melléklet 53. pontja a következõ mondattal
egészül ki:

„A HM adatközlõ a közzétételt az adatok kézhezvételét
követõ 24 órán belül végzi el.”

3. Az Ut. 1. melléklet 55. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„55. Ha az adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje
tudomást szerez arról, hogy a kezelésébe tartozó közzétett
adat pontatlan, illetve téves, frissítésre szorul, haladéktala-
nul jelzi ezt az AFO-n keresztül a HM adatközlõnek, aki
késedelem nélkül javítja a hibát, illetve elvégzi a frissí-
tést.”

4. Az Ut. 1. melléklet az alábbi 55a–55c. ponttal egészül ki:
„55a. Amennyiben az adatkezelõ honvédelmi szervezet

vezetõje vagy az AFO észrevételezi, hogy az adatok köz-
zétételének oka megszûnt vagy a közzététel más okból
nem kívánatos, errõl haladéktalanul értesíti a HM adatköz-
lõt, amely – ha az észrevétel nem az AFO-tól érkezett, az
AFO egyetértésével – megteszi a szükséges intézkedése-
ket az adatok eltávolítására vagy archiválására.

55b. Az adatkezelõ honvédelmi szervezet esetében a
11. alcímben rögzített feladatokat a belsõ vagy helyi adat-
védelmi felelõs, HM szerveknél a kijelölt adatvédelmi
kapcsolattartó, a HM adatközlõ tekintetében a kijelölt
szakreferensek, az AFO vonatkozásában pedig az AFO fõ-
tisztje végzi el.

55c. Az AFO a HM adatközlõvel együttmûködve a köz-
érdekû adatok elektronikus közzététele esetében folyama-
tosan vizsgálja az Infotv. végrehajtásával kapcsolatos kö-
telezettségek teljesülését, amelyrõl évente március 31-ig
jelentést készít a honvédelmi miniszter részére.”

5. Az Ut. 1. melléklet 65–66. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„65. Ha a közérdekû adat megismerése iránti igényt szó-
ban terjesztik elõ, azt az adatvédelmi felelõs írásba foglalja.

66. Az adatigénylés teljesítésére vagy megtagadására az
adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje jogosult.
Az adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõje köteles a

közérdekû adatigénylésrõl az igénylés elektronikus úton
történõ megküldésével az AFO-t haladéktalanul értesíteni.”

6. Az Ut. 1. melléklet 14. alcíme helyébe a következõ al-
cím lép:

„14. Közérdekû adatok egyedi igénylésének és teljesíté-
sének rendje

[az Infotv. 26–27. §, 28–31. §-aihoz, a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 38. § (7)–(8) bekez-
déséhez, 40. § (1) és (1a) bekezdéséhez]”

7. Az Ut. 1. melléklet 68. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„68. A közérdekû adat megismerése iránti igény teljesí-
tése során a honvédelmi szervezetek kölcsönösen együtt-
mûködve kötelesek eljárni, ennek érdekében egymás ren-
delkezésére bocsátják az igény teljesítéséhez szükséges
adatokat. A honvédelmi szervezetek a hozzájuk érkezõ, de
nem a hatáskörükbe tartozó közérdekû adat megismerésé-
re vonatkozó igényeket azok kézhezvétele napján továb-
bítják az adatkezelõ honvédelmi szervezet részére és errõl
egyidejûleg az AFO-t tájékoztatják.”

8. Az Ut. 1. melléklet az alábbi 69a–69c. ponttal egészül ki:
„69a. Amennyiben a közérdekû adat megismerése iránti

igény olyan adatra vonatkozik, amely a Hvt. 38. § (7) be-
kezdése, valamint 40. § (1) bekezdése alapján nem nyilvá-
nos, az ilyen igényt el kell utasítani. Az elutasítással egy-
idejûleg az igénylõt tájékozatni kell arról, hogy a nem nyil-
vános adattartalom megismerhetõségét a Honvéd Vezér-
kar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) külön kérelemre en-
gedélyezheti. Amennyiben a Hvt. 38. § (7) bekezdése, va-
lamint 40. § (1) bekezdése alapján nem nyilvános adatra
vonatkozóan a HVKF engedélyezte a megismerhetõséget,
akkor ezen adatok ismételt igénylése esetén az AFO egyet-
értése és általa vezetett adatbázisa alapján kiadhatóak.

69b. Amennyiben az adatigénylõ a HVKF engedélyét
kéri a 69a. pontban meghatározott esetben, az AFO az
adatkezelõ honvédelmi szervezet vezetõjének véleményét
kikérve a közérdek, illetve a honvédelmi és nemzetbizton-
sági érdek egymáshoz való viszonyát mérlegelve javaslat-
tal él a HVKF felé a közérdekû adatigénylés teljesíthetõsé-
ge, illetve elutasítása tekintetében. A HVKF a javaslat fi-
gyelembevételével dönt.

69c. Amennyiben a Hvt. 38. § (7) bekezdésében, illetve
40. § (1) bekezdésében meghatározott nem nyilvános ada-
tok továbbítása más közfeladatot ellátó szerv felé történik, a
továbbított iratot a „Nem nyilvános” jelöléssel el kell látni.”
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2. melléklet a 37/2013. (VI. 18.) HM utasításhoz

Az Ut. 1. melléklet 3. függeléke az alábbiak szerint módosul:

„3. függelék

A honvédelmi tárca általános közzétételi listája

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

1. A honvédelmi szervezetek telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,
ügyfélszolgálatának elérhetõségei

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM SO

A honvédelmi szervezetek hivatalos neve,
székhelye, postai címe

HM Tervezési és
Koordinációs
Fõosztály
(a továbbiakban:
HM TKF)

2. A HM szervezeti felépítése szervezeti egységek
megjelölésével, az egyes szervezeti egységek
feladatai

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

HM TKF

3. 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

4. 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

5. 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

A honvédelmi miniszter irányítása alatt álló vagy
alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó
szervek megnevezése és honvédelmi szervezetek
hivatalos neve, székhelye, postai címe

HM TKF

6. 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

7. 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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Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

8. 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

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

9. 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

10. 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

Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

1. 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

A HM szervezeti és mûködési szabályzatának
hatályos és teljes szövege

HM TKF

A HM adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege

HM HH

2. 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)

Az országos illetékességû honvédelmi szervezetek
feladatáról, tevékenységérõl szóló tájékoztató
magyar és angol nyelven

HM Fegyverzeti
és Hadbiztosi
Hivatal
(a továbbiakban:
HM FHH);
HM HH; HM
KPH;
HM HKNYP;
MH Egészségügyi
Központ
(a továbbiakban:
MH EK),
együttmûködõ:
MH BHD
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3. 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
KPH;
MH HKNYP;
MH EK;
ügytípusokhoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke
tekintetében
a HM JF

4. 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

5. 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

6. 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

7. 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

8. A honvédelmi szervezetek által közzétett
hirdetmények, közlemények

Folyamatosan Legalább 1 évig
archívumban
tartásával

Érintett
honvédelmi
szervezet

9. 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
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10. 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 alaptevé-
kenységgel
kapcsolatos
vizsgálatokat,
ellenõrzéseket
végrehajtó
honvédelmi
szervezetek

11. 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

12. A honvédelmi szervezetek tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyûjtés eredményei, idõbeli változásuk

Negyedévente Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM KPH;
HM HH; HM SO;
HM TKF

13. A közérdekû adatokkal kapcsolatos kötelezõ
statisztikai adatszolgáltatás adott szervezetre
vonatkozó adatai

Negyedévente Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

HM KPH; 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

14. 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

15. 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

16. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös
és egyedi közzétételi lista

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

HM HH
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III. Gazdálkodási adatok

Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

1. A HM éves költségvetése, számviteli törvény
szerinti beszámolója vagy éves költségvetési
beszámolója

A változásokat
követõen azonnal

A közzétételt
követõ 10 évig

HM KPH;
HM GTSZF

2. A HM-nál 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 KPH

3. 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)

4. 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, 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

A döntés
meghozatalát
követõ hatvanadik
napig

A közzétételt
követõ 5 évig

HM FHH;
és az érintett
honvédelmi
szervezetek
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Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

5. 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 FHH

6. A honvédelmi szervezetek által nem alapfeladatai
ellátására, így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói
érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,
ellátottjai 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 KPH; HM
TKHKF; HM SO;
HVK SZCSF

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerzõdések

Negyedévente Legalább 1 évig
archívumban
tartásával

HM FHH

8. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az
ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerzõdésekrõl

Negyedévente Legalább 1 évig
archívumban
tartásával

HM FHH

”
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A honvédelmi miniszter
38/2013. (VII. 12.) HM

utasítása
a bélyegzõellátásról és a bélyegzõk használatáról

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

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a
továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgá-
latra (a továbbiakban: KNBSZ), továbbá a Magyar Hon-

védség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a to-
vábbiakban együtt: szervezetek) terjed ki.

(2) A szervezetek bélyegzõvel való ellátását, a bélyegzõ
központi nyilvántartás vezetését, a bélyegzõk felhasználá-
sának ellenõrzését és a selejtezést az MH Hadkiegészítõ és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban:
MH HKNYP) végzi. A tevékenység szakmai felügyeletét
a Honvéd Vezérkar Haderõtervezési Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK HTCSF) csoportfõnöke látja el.

(3) A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági
társaságok irányába a miniszter a bélyegzõellátással és
a bélyegzõk használatával kapcsolatos feladatok végrehaj-
tása érdekében tulajdonosi határozatban intézkedik.

2. A bélyegzõk felosztása

2. §

(1) A bélyegzõk feliratuk szerint hivatalos és nem hiva-
talos, felhasználásuk szerint alap-, segéd- és kisegítõ bé-
lyegzõk, típusuk szerint nedves-, száraz-, viaszbélyegzõk,
személyi pecsétnyomók lehetnek. A száraz-, a viaszbélyeg-
zõk és a személyi pecsétnyomók fém vagy kemény mû-
anyag alapanyagúak.

(2) Hivatalos az a bélyegzõ, amelyen a szervezet alapító
okiratában szereplõ megnevezése teljes terjedelmében,
vagy hivatalos rövidítésével szerepel.



(3) A hivatalos alapbélyegzõk közé tartoznak a címeres
és címer nélküli, kör-, valamint a más alakú bélyegzõk,
amelyeket az iratok hitelesítésére lehet felhasználni, így
különösen: kör alakú címeres nagy és kis méretû, négy-
szögletes anyagbeszerzõ, négyszögletes átvevõ, négy-
szögletes kiadó bélyegzõk, a szervezeteknél szolgálatot
teljesítõ jogtanácsosok önfestékezõ házas jogtanácsosi bé-
lyegzõje és a háromszögletes mûszaki ellenõrzõ állomás
bélyegzõ.

(4) A hivatalos segédbélyegzõk közé tartoznak a címer
nélküli, szögletes alakú bélyegzõk, amelyeket nyomtatvá-
nyok, iratok, kiadványok azonosításához lehet felhasznál-
ni, így különösen: a fej, az iktató, az érkeztetõ, az átjáró,
a mellékletazonosító, a térkép és a könyvnyilvántartó bé-
lyegzõk, valamint a számmal vagy betûjellel ellátott sze-
mélyi pecsétnyomók. A segédbélyegzõk hitelesítésre nem
használhatók.

(5) A nem hivatalos, kisegítõ bélyegzõk közé tartoznak
a minõsítési, az iratkezelési és postai, tábori postakezelési
jelzések, a névaláírást helyettesítõ, valamint a záradékbé-
lyegzõk. A kisegítõ bélyegzõk hitelesítésre, kiadmányo-
zásra nem használhatók.

(6) Minden hivatalos bélyegzõt iratnak kell tekinteni,
kezelésükre ezen utasítás elõírásain túl az iratkezelési sza-
bályokat kell alkalmazni.

(7) A bélyegzõk elkészítésénél a szervezetek vezetõi,
helyettesei, törzsfõnökei és anyagbeszerzõi, valamint a ka-
tonai attasé beosztást betöltõk részére engedélyezett az ön-
festékezõ változat, az egyéb bélyegzõket fafogós változat-
ban kell elkészíteni. A kör önfestékezõ változatok kizáró-
lag lila festékpárnával adhatók ki.

(8) A bélyegzõk eltérõ színû festékpárnával és kivitel-
ben, kizárólag indokolt esetben, a HVK HTCSF csoportfõ-
nöke engedélyével adhatók ki.

3. A bélyegzõk felirata

3. §

(1) A hivatalos bélyegzõ a jogszabályokban, az alapító
okiratokban vagy a szervezési alapokmányokban megha-
tározottak szerinti megnevezéssel készíthetõ el.

(2) A bélyegzõ elsõ, külsõ sora:
a) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) kivételé-

vel a HM-nél és a HM szervezeteinél a „HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM” feliratot,

b) a HVK-nál a „HONVÉD VEZÉRKAR” feliratot,
c) a KNBSZ esetében a „KATONAI NEMZETBIZ-

TONSÁGI SZOLGÁLAT” feliratot,
d) a katonai szervezeteknél a „MAGYAR HONVÉD-

SÉG” feliratot,
e) ettõl eltérõ esetben az alapító okiratban meghatáro-

zott feliratot
tartalmazza magyar vagy angol, vagy más idegen nyelven.

(3) Az ügyvitel részére kiadott nagy alakú címeres kör-
bélyegzõ a szervezet megnevezését és az „Ügyvitel” fel-
iratot tartalmazza.

(4) A pénzügy részére kiadott nagy alakú címeres kör-
bélyegzõ a szervezet megnevezését és a „Pénzügy” felira-
tot tartalmazza.

(5) A jogszabályban, az alapító okiratokban, a (3) és
(4) bekezdésben, vagy a szervezési alapokmányokban
meghatározott megnevezésen kívül valamely szervezeti
egység megnevezésével ellátott és egyéb feliratú hivatalos
alapbélyegzõ használatára a szervezetek a HVK HTCSF
csoportfõnöke engedélye alapján jogosultak. A szervezeti
egységeket a munkaköri jegyzék és az állománytábla sze-
rinti névvel kell jelölni.

(6) Beosztás megnevezését tartalmazó bélyegzõvel el-
láthatók:

a) a miniszter,
b) a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF),
c) Magyarország nagykövetségéhez beosztott attasék, és
d) azon szervezetek, beosztások, munkakörök, ahol jog-

szabály hatósági, képviseleti jogkört ír elõ.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott bélyegzõk hivata-

los bélyegzõnek minõsülnek.
(8) A HVK HTCSF csoportfõnöke az (5) és (6) bekez-

désben felsorolt eseteken túl, különösen indokolt esetben,
egyedi elbírálás alapján engedélyezheti a beosztás megne-
vezésével ellátott bélyegzõk kiadását.

(9) A több telephellyel rendelkezõ szervezetek részére
kiadott érkeztetõ, átjáró, iktató és mellékletazonosító bé-
lyegzõk a szervezet hivatalos neve mellett az adott telep-
helyen mûködõ szervezeti elem megnevezést is tartalmaz-
hatják.

4. A hivatalos bélyegzõk használata

4. §

(1) Címeres, nagyméretû, szám nélküli körbélyegzõ
használatának joga csak a szervezetek vezetõjét, parancs-
nokát (a továbbiakban együtt: vezetõ) illeti meg. A bélyegzõ
felhasználható:

a) harci okmányok,
b) személyügyi javaslatok, minõsítések és szolgálati jel-

lemzések,
c) nyíltparancsok, megbízólevelek,
d) menetlevelek,
e) igazolások,
f) katonai és nem katonai szervezetekkel való levelezés,
g) szabályzatban, utasításban, belsõ rendelkezésben

elõírt, kitöltött és aláírt nyomtatványok, utalványok és
minden elszámolási okmány, és

h) a szervezeti vezetõk által hozott határozatok
hitelesítésére.

(2) Az ellátásra jogosult szervezetek – a szervezet veze-
tõje kivételével – feladataik ellátásához elsõsorban szám-
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mal ellátott körbélyegzõt használhatnak, az ettõl eltérõ,
a 3. § (5) és (6) bekezdése szerinti bélyegzõ csak indokolt
esetben adható ki. A 3. § (3)–(8) bekezdése alapján kiadott
bélyegzõk esetén az elsõ bélyegzõ sorszám nélkül, az ezt
követõ bélyegzõk sorszámmal ellátva adhatók ki.

(3) Címeres, nagyméretû, számmal ellátott, illetve
egyéb címeres körbélyegzõk elosztását a szervezet vezetõ-
je növekvõ sorrendben, a munkaköri jegyzék és az állo-
mánytábla szervezeti sorrendjének megfelelõen határozza
meg.

(4) Címeres, nagyméretû körbélyegzõ �40 mm-es mé-
retben kerül legyártásra és kiadásra.

5. §

(1) A címeres, kisméretû körbélyegzõk az alábbiak sze-
rint használhatók fel:

a) az 1. számú a személyügyi okmányok hitelesítésére,
b) a 2. számú a belépési, behajtási engedélyek hitelesíté-

sére,
c) a 3. számú a honvédségi gépjármûvek forgalmi ok-

mányainak hitelesítésére, valamint a környezetvédelmi és
mûszaki vizsgák igazolására.

(2) Címeres, kisméretû körbélyegzõ �20 mm-es méret-
ben kerül legyártásra és kiadásra.

(3) A további sorszámmal ellátott bélyegzõk használatát
a szervezet vezetõje határozza meg.

6. §

A címer nélküli, különbözõ formájú bélyegzõk haszná-
latát a következõ szervezetek vezetõi határozzák meg:

a) a térképnyilvántartó bélyegzõket az MH Geoinfor-
mációs Szolgálat szolgálatfõnök,

b) az ügyviteli segédbélyegzõket a HVK Híradó, Infor-
matikai és Információvédelmi Csoportfõnökség csoport-
fõnöke,

c) az egészségügyi alkalmasságot megállapító orvosi,
valamint a közegészségügyi, járványügyi felügyelõk bé-
lyegzõit az MH egészségügyi fõnök,

d) a pénzügyi és számviteli bélyegzõket a szakmai ille-
tékességgel rendelkezõ HM szervezet, és

e) az anyagátvevõk, anyagbeszerzõk, a mûszaki ellenõr-
zõ és technikai kiszolgáló állomások bélyegzõit a szerve-
zetek vezetõi.

7. §

(1) A szervezeti egység megjelölésével ellátott, vala-
mint az elõzõekben nem szabályozott bélyegzõk használa-
tára a szervezet vezetõje, a HM vonatkozásában a HM irat-
kezelési rendjéért felelõs vezetõ intézkedik.

(2) A futár és tábori posta feliratú, sorszámozott bélyeg-
zõkön feltüntetett törzsszámot rendkívüli állapot idején tá-
bori postaszámként kell használni.

(3) A szervezetek rövidített megnevezését kell használni
az összes kisméretû körbélyegzõn, ügyviteli érkeztetõ, átjá-
ró, mellékletazonosító és térképnyilvántartó bélyegzõn.

5. Különleges jogrendi bélyegzõk használata

8. §

(1) A katonai szervezet a magasabb készenlétbe helye-
zése esetén a készenléti idõ elérésétõl kezdve használhatja
különleges jogrendi bélyegzõit.

(2) A katonai szervezet a tábori postaszám használatára
történõ áttérés után a minõsített és a nyílt küldeményeik
borítékjainak, csomagjainak címzésekor a feladó feltünte-
tésére a „MAGYAR HONVÉDSÉG Tpsz: ….” feliratú
fejbélyegzõt használja.

(3) Kizárólag a békeidõszakban használt bélyegzõket
a készenlét elérése után a katonai szervezetek – lenyomat
alapján elkészített jegyzéken – megküldik az MH HKNYP
részére. Ezt a feladatot a pénzügyi és számviteli szervezetek
által használt bélyegzõkkel kapcsolatban az új bélyegzõk-
nek a bankoknál történt bejelentése után kell végrehajtani.

6. A hivatalos bélyegzõk kiadása és elosztása

9. §

(1) A szervezetek részére a címeres, nagy- és kisméretû
körbélyegzõket sorszám nélkül, illetve több példány ese-
tén arab számmal megkülönböztetve kell kiadni. A hivata-
los bélyegzõk elosztását és felhasználásának rendjét
a HM-nél a szerv vezetõje, a katonai szervezeteknél azok
vezetõi az utasítás alapján állapítják meg.

(2) A címeres, nagyméretû, szám nélküli körbélyegzõt
a vezetõ részére kell kiadni.

(3) Az ügyviteli szervezetek részére minden 3 fõ után
egy-egy bélyegzõ készlet adható ki, amelytõl eltérni indo-
kolt esetben a HVK HTCSF csoportfõnöke engedélyével
lehet.

(4) A HM, a HVK több szervezeti elemét kiszolgáló
ügyvitel részére „HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM”
„Ügyvitel”, illetve „HONVÉD VEZÉRKAR” „Ügyvitel”
feliratú, címeres nagyméretû körbélyegzõket kell kiadni.

(5) A címeres, kisméretû, szám nélküli körbélyegzõt
a vezetõnek vagy helyettesének kell kiadni.

(6) A címeres, kisméretû, számozott körbélyegzõket
a következõk szerint kell kiadni:

a) az 1. számút a személyzeti szervezeti egység vezetõ-
jének,

b) a 2. számút a belépési és a behajtási engedélyek ki-
adásáért felelõs személy részére,
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c) a 3. számút az MH ÖHP által kijelölt katonai szerve-
zetek 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott felada-
tokat végrehajtó szervezeti egységének vezetõje részére.

(7) Az anyagbeszerzõk, anyagátvevõk részére kiadott
sorszámos bélyegzõk elosztását a vezetõ sorszámos ren-
delkezésben szabályozza.

(8) A vezetõ hatáskörébe utalt, a 4–7. §-ban nem szabá-
lyozott hivatalos bélyegzõk elosztását, kiadását, tárolását
és felhasználását, valamint a lenyomat alapján történõ éves
ellenõrzést sorszámos rendelkezésben kell szabályozni.

7. A hivatalos bélyegzõk nyilvántartása és tárolása

10. §

(1) A szervezetek kizárólag az MH HKNYP által köz-
pontilag kiadott és nyilvántartásba vett bélyegzõket hasz-
nálhatják.

(2) Az ügyviteli szerveknél „Bélyegzõ és pecsétnyomó
nyilvántartás”-t kell felfektetni, azt fõnyilvántartó könyv-
ben nyilvántartásba venni, amelynek vezetésére az MH
minõsített adat védelmérõl szóló, valamint az MH iratke-
zelésérõl szóló szabályzatának vonatkozó pontjai az irány-
adók. A nyilvántartásba vett hivatalos bélyegzõk kizárólag
eredeti formájukban használhatók fel. A bélyegzõ nem
változtatható meg, felirata nem módosítható és nem cson-
kítható meg.

(3) Az MH HKNYP által központilag kiadott és nyil-
vántartásba vett bélyegzõket a (2) bekezdésben meghatá-
rozottak szerint lenyomat alapján kell nyilvántartani.
A bélyegzõk központi nyilvántartású iratok, azokra a nyil-
vántartási számot nem kell rávezetni. A különleges jog-
rendben megalakítandó szervezet nyilvántartásának elké-
szítéséért és tárolásáért a felállításáért felelõs szervezet ve-
zetõje a felelõs.

(4) A szervezetek elöljárói, szakmai felügyeleti ellenõr-
zéséhez az MH HKNYP biztosítja a bélyegzõkrõl és sze-
mélyi pecsétnyomókról központilag nyilvántartott adato-
kat.

(5) A szervezetek szervezetelemzése során vizsgálni kell
– a központi nyilvántartásból származó adatok alapján –
az igényelt bélyegzõk szükséges és elégséges mennyiségét.

11. §

(1) A hivatalos bélyegzõ használatáért és biztonságos
õrzéséért a használatra jogosult személy felelõsséggel tar-
tozik. A bélyegzõk és a személyi pecsétnyomók használati
joga másra át nem ruházható.

(2) A használatra jogosult személy a bélyegzõt:
a) kizárólag hivatali munkával kapcsolatban használ-

hatja,

b) a szervezet hivatali helyiségébõl csak a szervezet ve-
zetõjének engedélyével viheti ki, feladat végrehajtása köz-
ben nem bízhatja rá más személyre és nem hagyhatja õri-
zetlenül,

c) a munkaidõ befejezése után és a hivatalos helyiségbõl
való távozáskor elzárja, biztonságos õrzésérõl gondosko-
dik és törekszik arra, hogy ahhoz illetéktelen személy ne
férjen hozzá, a hivatalos bélyegzõket munkaidõ után vas-
iratszekrényben, vagy jól zárható, egyszerû sorozat
kulccsal nem nyitható irodabútorban zárja el,

d) vezénylés, áthelyezés, a szolgálati viszony megszû-
nése, szabadság és betegség esetén is kizárólag az ügyvite-
li szerv útján adhatja át sorszámos rendelkezésben kijelölt
másik ügyintézõnek.

(3) Amennyiben valamely szolgálat ellátásához bélyeg-
zõt rendszeresítettek, akkor az a bélyegzõ szolgálatváltá-
sakor átadás-átvétel tárgyát képezi, a váltásra kijelölt sze-
mélynek a szolgálat belsõ leírásában, vagy külön erre
a célra használt és a bélyegzõ nyilvántartására megjelölt
munkafüzetben, könyvben adhatja át.

(4) A használatra jogosult személy a bélyegzõ elveszté-
sét vagy eltûnését a közvetlen elöljárójának, felettesének
azonnal jelenti.

8. A bélyegzõellátás rendje

12. §

(1) Az MH HKNYP a szervezetek igénylése és a HVK
HTCSF csoportfõnöke engedélye alapján hivatalos bé-
lyegzõkkel, személyi pecsétnyomókkal, valamint egyes
kisegítõ bélyegzõkkel közvetlenül látja el:

a) az újonnan felálló, megalakuló szervezeteket a had-
rendbe lépés, megalakítás idõpontjáig a jogelõd szervezet
igénylése alapján,

b) az átszervezés folytán megváltozott megnevezésû
szervezeteket az új adatok érvénybelépésének idõpontjáig
a szervezet igénylése alapján,

c) a névadományozás folytán megváltozott megnevezé-
sû szervezeteket az errõl szóló határozatnak a Honvédelmi
Közlönyben (a továbbiakban: HK) történõ megjelenését
követõ 15 napon belül, a szervezet igénylése alapján.

(2) A bélyegzõigénylés legalább az alábbi adatokat tar-
talmazza:

a) az igényelt bélyegzõ felirata és típusa a 2. § szerint,
b) az igényelt bélyegzõ kivitele, önfestékezõ ház esetén

indoklással,
c) kisegítõ bélyegzõ esetén a 2. mellékletben szereplõ

minta sorszáma,
d) amennyiben a 2. melléklet nem tartalmazza a szüksé-

ges bélyegzõ feliratot, az igényelt bélyegzõ pontos felirata
és mérete, és

e) több darab esetén az igényelt bélyegzõk mennyisége.
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(3) Amennyiben a felhasználás során a bélyegzõ hitele-
sítésre is szolgál, azt az igényléskor fel kell tüntetni;

(4) A hitelesítésre szolgáló címeres körbélyegzõk
igénylésekor törekedni kell arra, hogy egy személy részére
– több hitelesítési feladatot tartalmazó feladatkör esetén
is – egy bélyegzõ kerüljön igénylésre és kiadásra. Ilyen
esetben a hatásköri jegyzékben és a bélyegzõk elosztásá-
ról, kiadásáról, tárolásáról szóló parancsban kell rögzíteni
azon feladatokat, ahol az adott bélyegzõ felhasználható.

13. §

(1) Az igényelt bélyegzõk kiadását a HM, a HM szerve-
zetei, a KNBSZ és MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP) részére a HVK HTCSF cso-
portfõnöke engedélyezi.

(2) A katonai szervezetek által igényelt bélyegzõk ki-
adására közvetlenül az MH HKNYP parancsnoka jogo-
sult.

(3) A személyi pecsétnyomók darabszáma a katonai
szervezeteknél a hadi állománytáblában rendszeresített hi-
vatásos és szerzõdéses katona, valamint honvédségi közal-
kalmazotti állomány létszáma, a HM-nél és a HM szerve-
zeteinél a munkaköri jegyzékben rögzített létszám alapján
kerül meghatározásra. A megállapított létszámon felül
10%-os tartalékot kell képezni.

(4) A kisegítõ bélyegzõket a központi és helyi nyilván-
tartásban megjeleníteni nem kell. Kiadásuk elsõ ellát-
mányként térítésmentesen, pótlásuk térítés ellenében tör-
ténik.

(5) A hivatalos bélyegzõigényléseket a katonai szerve-
zetek közvetlenül az MH HKNYP parancsnoknak, a HM,
a HM szervezetei, a KNBSZ és az MH ÖHP a HVK
HTCSF csoportfõnökének küldik meg.

(6) A 2. mellékletben található kisegítõ bélyegzõ igény-
léseket minden szervezet az MH HKNYP parancsnokának
küldi meg. Az attól eltérõ igényeket minden szervezet
a HVK HTCSF csoportfõnökének küldi meg.

(7) Az MH HKNYP a költségvetési tervezési utasítási
rendnek megfelelõen tervezi a bélyegzõellátás és -készítés
éves költségvetési elõirányzat-szükségletét.

9. Csoportos bélyegzõellátás

14. §

(1) Amennyiben a szakterületért felelõs szervek által
a szakterület egészére igényelt bélyegzõk kiadása egyszer-
re történik, az igénylõ szervezetek gondoskodnak a bé-
lyegzõk elosztásáról, központi nyilvántartásáról és kiadá-
sáról. A bélyegzõk elsõ elosztásáról és az abban történt je-

lentõsebb változásokról a szervezetek az MH HKNYP-t
értesítik.

(2) Amennyiben a szakterületért felelõs szervek által
a szakterületük egészére igényelt bélyegzõk külön-külön
kerülnek kiadásra, a bélyegzõk központi nyilvántartása és
kiadása az MH HKNYP feladata.

(3) A bélyegzõigénylést a HVK HTCSF csoportfõnöké-
hez írásban, indoklással kell felterjeszteni. Az igénylés tar-
talmazza a bélyegzõ feliratát, formáját, méretét, továbbá
a (2) bekezdésben foglalt esetben a részletes elosztási ter-
vet is.

(4) A szakterületért felelõs szervek a szakterületük egé-
szére igényelt bélyegzõk használatának rendjét saját hatás-
körben szabályozzák, vagy hatáskör hiányában kezdemé-
nyezik az arra vonatkozó szabályozó kiadását. A bélyeg-
zõk bevonására és módosítására az igénylõ szervezet veze-
tõje intézkedik, hatáskör hiányában kezdeményezi az in-
tézkedés kiadását.

10. Az elhasználódott bélyegzõk cseréje

15. §

(1) A természetes elhasználódás miatt szükségessé vált
bélyegzõcserét a szervezetek közvetlenül az MH
HKNYP-tõl igénylik. A HM, a HM szervezetei, a KNBSZ
és az MH ÖHP és katonai szervezetek bélyegzõcseréi térí-
tésmentesek.

(2) A bélyegzõk használhatóságának állapotát a vezetõk
az éves ügyviteli ellenõrzés során tételesen ellenõriztetik.
Amennyiben a bélyegzõk állapota nem megfelelõ, helyet-
tük újat igényelnek. A békeidõszakban használt bélyegzõ-
ket azonnal, a különleges jogrendben hadihasználatra ki-
adottakat minden év március 1. és április 30. között kell
igényelni.

(3) A cserét igénylõ iraton fel kell tüntetni az elhaszná-
lódott bélyegzõk lenyomatát. Ha az elhasználódás olyan
mértékû, hogy a felirat olvashatatlan, akkor a lenyomat
mellé a bélyegzõ eredeti feliratát géppel ki kell írni.

(4) A személyi pecsétnyomók cseréjére vonatkozó ké-
relmet minden év március 1. és április 30. között kell meg-
küldeni az MH HKNYP-nek.

11. Az érvénytelen bélyegzõk visszaküldése

16. §

(1) A szervezetek közvetlenül az MH HKNYP részére
küldik meg:

a) a hatályát vesztett bélyegzõt, azonnal,
b) az elhasználódott bélyegzõt, a pótlás megérkezése

után, és
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c) a pénzügyi és számviteli szolgálat által használt bé-
lyegzõt, az új bélyegzõ banknál történt bejelentése után.

(2) A megszüntetett szervezet valamennyi bélyegzõjét
a szervezési intézkedésben, vagy parancsban elõírt felszá-
molási idõpontig közvetlenül küldi meg az MH HKNYP
részére.

(3) Bélyegzõ hiánya esetén az MH HKNYP értesíti
a megszüntetett szervezet jogutódját, ha az nem került ki-
jelölésre, akkor a megszüntetett szervezet volt szolgálati
elöljáróját, aki a 17. § és 18. §-ban foglaltak szerint jár el.

(4) A központi ellátás keretében térítésmentesen bizto-
sított bélyegzõk állami tulajdonú, HM vagyonkezelésû va-
gyontárgynak minõsülnek. A bélyegzõket az MH
HKNYP-tõl kapott formátumban kell visszaszolgáltatni.
A bélyegzõkön bizonyíthatóan végrehajtott módosításért
az érintettek fegyelmi és anyagi felelõsséggel tartoznak.

(5) A jogutód kijelölésével megszüntetett szervezetek
a részükre kiadott személyi pecsétnyomót a jogutód szer-
vezet részére közvetlenül átadhatják. Az átadás-átvételi
jegyzõkönyv MH HKNYP részére történõ megküldése
után a központi nyilvántartásban a személyi pecsétnyo-
mók átvezethetõk az átvevõ szervezet nyilvántartásába.

(6) A megszüntetett szervezetek által leadott személyi
pecsétnyomók központi készletbe kerülnek, ahonnan a le-
adástól számított 5 év elteltével adhatók ki ismételten.

12. Eljárás bélyegzõk elvesztése esetén

17. §

(1) A hivatalos bélyegzõ elvesztése esetén a vezetõ min-
den szükséges intézkedést megtesz a bélyegzõ felkutatása
érdekében.

(2) A megnevezést tartalmazó, hivatalos alap- és segéd-
bélyegzõk elvesztését a szervezet vezetõje kivizsgáltatja
és – a központi nyilvántartásból való törléstõl függetle-
nül – saját hatáskörében intézkedik legalább két helyi, me-
gyei és országos napilapban az elveszett bélyegzõ haszná-
latának letiltására.

(3) A hivatalos bélyegzõ elvesztése esetén a jelentést
az iratok elvesztésére vonatkozó szabályok szerint kell
megtenni. Az elveszett bélyegzõ törlésére a HVK HTCSF
csoportfõnöke jogosult. A szolgálati út betartásával
a HVK HTCSF csoportfõnökétõl kell kérni a bélyegzõ tör-
lését, aki a törléssel együtt intézkedik annak pótlására is.

(4) A hivatalos bélyegzõ elvesztése esetén az észleléstõl
számított nyolc napon belül jegyzõkönyvet kell készíteni,
amely tartalmazza az elvesztésért felelõs személy nevét,

rendfokozatát, beosztását és az elvesztés körülményeit.
A kísérõirat tartalmazza a vezetõi intézkedést.

(5) A jegyzõkönyv egy példányát a szervezetek a HVK
HTCSF csoportfõnökének küldik meg. A jegyzõkönyv kí-
sérõ iratában kérni kell a bélyegzõ érvénytelenítését és
pótlását.

(6) A HVK HTCSF csoportfõnöke engedélye alapján
az MH HKNYP a bélyegzõt a HK-ban érvénytelennek nyil-
vánítja és megkülönböztetett jelzéssel új bélyegzõt ad ki.

(7) A hivatalos bélyegzõ „Bélyegzõ és pecsétnyomó
nyilvántartás”-ból történõ kivezetése az érvénytelenítés
tényének HK-ban való megjelenése után, a vezetõ sorszá-
mos rendelkezésére való hivatkozással történik.

18. §

(1) A bélyegzõ és személyi pecsétnyomó elvesztésébõl
eredõ károk megtérítésére a kártérítési felelõsségre vonat-
kozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni, vala-
mint a fegyelmi felelõsséget is vizsgálni kell. A kártérítési
összeg megállapítása bélyegzõ és személyi pecsétnyomó
esetén az MH HKNYP által a HK-ban közzétett térítési díj
alapján történik.

(2) Személyi pecsétnyomó elvesztése esetén jegyzõ-
könyvet felvenni nem kell. A vezetõ a személyi pecsétnyo-
mót – a sorszámos rendelkezésre való hivatkozással –
a ”Bélyegzõk és pecsétnyomók nyilvántartásából” törölte-
ti. Az elveszett személyi pecsétnyomó központi nyilván-
tartásból való törlésének kérésével egyidejûleg igényelhe-
tõ az elveszett pecsétnyomó pótlása. A pótlás megérkezé-
séig tartalékból kell a szükségletet kielégíteni.

(3) A szervezetek vezetõi az MH HKNYP-val minden
év március 1. és április 30. között szolgálati úton közlik
az elveszett személyi pecsétnyomók mennyiségét, sorszá-
mát és a bevételi pénztárbizonylat számát.

(4) A 3. §-ban leírtaktól való eltérés – így különösen:
csonkítás, máshol készíttetés – esetén a vezetõ a bélyegzõ
elvesztésére vonatkozó kivizsgálási és jelentési szabályok
alapján jár el.

13. Bélyegzõk rendszeresítése

19. §

(1) Az új bélyegzõtípusok rendszeresítésével és az uta-
sításban részletesen nem szabályozott, a bélyegzõk formá-
ját, feliratát és használatát érintõ kérdésekkel kapcsolatos
döntések elõkészítésére Bélyegzõrendszeresítési Munka-
csoport kerül létrehozásra, amely szakmai segítséget nyújt
az MH HKNYP parancsnokának.
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(2) A Bélyegzõrendszeresítési Munkacsoport titkárát
az MH HKNYP állományából kell kijelölni, tagjaira
az MH HKNYP parancsnoka kér javaslatot a haderõszer-
vezési, ügyviteli és a jogi szakterületek vezetõitõl.

14. Záró rendelkezések

20. §

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

(2) Az új feliratot tartalmazó ügyviteli körbélyegzõkkel
az MH HKNYP 2014. december 31-ig látja el a szervezeteket.

(3) A bélyegzõellátásról és a bélyegzõk használatáról
szóló 56/2008. HM utasítás alapján kiadott bélyegzõnor-
mák nem használhatók, azokat az utasítás hatályba lépését
követõ évben irattározni kell.

(4) A használatban lévõ beosztás megnevezésével ellá-
tott bélyegzõk a miniszter és a HVKF bélyegzõi kivételé-
vel addig használhatók, amíg a jelenlegi használó tölti be
azt a beosztást, amelyhez kiadták.

(5) A használatban lévõ névaláírást helyettesítõ bélyeg-
zõk addig használhatók, amíg a jelenlegi használó tölti be
azt a beosztást, amelyhez kiadták.

(6) A használatban lévõ, teljes megnevezést tartalmazó
kisméretû körbélyegzõk, ügyviteli érkeztetõ, átjáró, mel-
lékletazonosító és térképnyilvántartó bélyegzõk – bármi-
lyen okból, így különösen: elhasználódás, szervezeti vál-
tozás miatt történõ – leadásukig tovább használhatók.

(7) Hatályát veszti a bélyegzõellátásról és a bélyegzõk
használatáról szóló 56/2008. (HK 12.) HM utasítás.

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

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

13/2013. (HK 8.) HM VGHÁT
szakutasítása

a pénzügyi és számviteli szakellenõrzés rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, vala-
mint a honvédelmi szervezetek operatív belsõ kontrolljai
rendszerének kialakításáról, mûködtetésérõl és fejleszté-
sérõl szóló 12/2013. (II. 22.) HM utasítás 7. § (6) bekezdé-
se alapján a pénzügyi és számviteli szakellenõrzés rendjé-
rõl az alábbi

szakutasítást

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerve-
zet) terjed ki.

2. A szakutasítás célja a pénzügyi és számviteli szakte-
rületen alkalmazandó kontrollok részletes meghatározása.

3. A szakutasításban nem szabályozott kérdések tekin-
tetében a honvédelmi szervezetek operatív belsõ kontroll-
jai rendszerének kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesz-
tésérõl szóló 12/2013. (II. 22.) HM utasítás, valamint az
Operatív Belsõ Kontrollok Rendszere Kézikönyv kiadásá-
ról szóló 7/2013. (II. 28.) HM VGHÁT szakutasításban
meghatározottak az irányadók.

4. A szakutasítás szempontjából végrehajtó pénzügyi és
számviteli szervezeti elemnek a honvédelmi szervezetek
pénzügyi és számviteli ellátását biztosító referatúrák
(a továbbiakban: referatúrák), a HM VGH Nemzetközi
Igazgatóság, Nemzetközi Békemûveleti, Vám, Jövedéki
és Határforgalmi Osztály (a továbbiakban: NBVJHO), a
HM VGH Nemzetközi Igazgatóság, Nemzetközi Utazta-
tási és Külszolgálati Pénzügyi Osztály (a továbbiakban:
NUKPO), a nemzetközi válságkezelõ és béketámogató
mûveletekbe felajánlott ideiglenes katonai szervezetek
HM VGH szakmai irányítása alá tartozó szervezeti elemei,
valamint az MH Egészségügyi Központ önálló végrehajtó
pénzügyi és számviteli szervezeti eleme minõsülnek.

2. A szakellenõrzési rendszer

5. A pénzügyi és számviteli szakellenõrzés (a továb-
biakban: szakellenõrzés) a HM VGH Pénzügyi és Ellenõr-
zési Igazgatóság, Szakellenõrzési Osztály (a továbbiak-
ban: Szakellenõrzési Osztály), valamint a végrehajtó pénz-
ügyi és számviteli szervezeti elemek által a pénzügyi és
számviteli szaktevékenységre irányuló ellenõrzési forma,
melynek célja, hogy – a vezetõi döntések megalapozottsá-
ga, a szükséges intézkedések idõbeni megtétele érdeké-
ben – biztosítsa és segítse elõ:

a) a költségvetési gazdálkodást szabályozó rendelkezé-
sek, valamint a pénzügyi és számviteli vonatkozású jog-
szabályi elõírások, belsõ rendelkezések betartását, azok
egységes alkalmazását, a helyes gazdálkodási szemlélet
érvényesülését;

b) a beszerzésekkel, közbeszerzésekkel kapcsolatos
pénzügyi és számviteli elõírások maradéktalan betartását;

c) a személyi állomány illetménnyel, devizaellát-
mánnyal, egyéb pénzbeni juttatásokkal, költségtérítések-
kel, díjazásokkal való idõbeni, elõírásoknak megfelelõ
mértékû ellátását;

d) az adózással, így különösen a személyi jövedelem-
adó, a munkáltatót terhelõ személyi jövedelemadó, az álta-
lános forgalmi adó, valamint az idegenforgalmi adó elszá-
molásával kapcsolatos elõírások érvényesülését;

e) a számviteli és bizonylati fegyelem betartását, a HM
KGIR és a hozzá kapcsolódó adatfeldolgozási rendszerek
eredményes mûködtetését;

f) a pénzeszközök elõírásszerû kezelését és elszámo-
lását;

g) az állami vagyon védelmét, a pénzügyi károk, vissza-
élések megelõzését, azok idõben történõ feltárását, a károk
megtérülését;

h) a készenlét fokozása, valamint a különleges jogrend
idõszakának pénzügyi és számviteli feladatainak elõkészí-
tését és ellátását;

i) a szakmai feladatok eredményes végrehajtását, a haté-
kony munka- és ellenõrzési módszerek alkalmazását;

j) a HM KGIR központi adatbázis lekérdezési rendszer
folyamatos – a szakellenõrzések tapasztalatain alapuló –
fejlesztését, valamint

k) a HM KGIR-ban lévõ kontroll mechanizmusok haté-
konyságának növelését.

6. A szakellenõrzést a helyszínen, vagy adatbekérés út-
ján kell végrehajtani. A szakellenõrzés módszerét – annak
céljától függõen – úgy kell megválasztani, hogy az az el-
lenõrzés eredményességét biztosítsa.
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7. A szakellenõrzések során alkalmazott általános vizs-
gálati módszerek a következõk:

a) az ellenõrzöttek beszámoltatása, meghallgatása, elõ-
zetes jelentések, adatszolgáltatások bekérése, a kapott
információk feldolgozása;

b) okmányok, nyilvántartások és egyéb dokumentumok
tanulmányozása, elemzése;

c) pénzeszközök és források teljes, vagy részleges leltá-
rozása;

d) informatikai rendszerek adatbázisából nyert informá-
ciók, adatok elemzése.

8. A szakellenõrzés során elsõdlegesen a dokumentális
ellenõrzést kell alkalmazni, amely a szabályszerûség, va-
lamint az adatok valódiságának megállapítására irányuló
alapvetõ vizsgálati módszer. Az ilyen jellegû ellenõrzés
elsõdlegesen a bizonylatok, az okmányok, a könyvelés, a
kapcsolódó nyilvántartások és az elszámolások érdemi és
számszaki helyességének megállapítását célozza. A doku-
mentális ellenõrzés az idõpontjától függõen lehet munka-
folyamatba építetten, vagy utólagosan megvalósuló kont-
roll tevékenység.

9. A szakellenõrzés a módszerét tekintve lehet tételes,
vagy szúrópróbaszerû.

10. A tételes ellenõrzés az ellenõrzést elrendelõ által
meghatározott idõszak, valamint terület összes bizonylatá-
nak, okmányának, a könyvelésnek, a kapcsolódó nyilván-
tartásoknak és az elszámolásoknak hiánytalan, hézagmen-
tes dokumentális ellenõrzését jelenti.

11. A szakellenõrzés során tételes ellenõrzést kell vég-
rehajtani:

a) ha a vizsgált terület tekintetében a szakutasítás
1. mellékletében tételes szakellenõrzés van meghatározva;

b) visszaélés megalapozott gyanúja esetén;
c) egyéb indokolt esetben, így különösen, ha a pénztáro-

si teendõket adott idõszakban az érvényesítési jogkörrel
rendelkezõ személy látta el.

12. A szúrópróbaszerû ellenõrzés során a vizsgálat cél-
jából kiválasztott okmányok, bizonylatok mennyiségével
és összetételével szemben alapvetõ követelmény, hogy
azok tipikusak legyenek, kellõen reprezentálják az ellen-
õrzött feladatot, és azok alapján a szakterületet érintõ
összes lényeges hiányosság, eredmény feltárásra és
tárgyilagosan értékelésre kerülhessen.

13. A szakellenõrzési rendszer – az ellenõrzést végre-
hajtó, valamint az ellenõrzött szervezeti elem szakmai alá-
és fölérendeltségi viszonyából eredõen – elöljárói és intéz-
ményi szintû szakellenõrzésekre tagolódik.

14. A Szakellenõrzési Osztály által végrehajtott szakel-
lenõrzés a HM VGH szakmai irányítása alá tartozó pénz-

ügyi és számviteli szervezeti elemeknél folyó költségveté-
si gazdálkodás pénzügyi és számviteli feladatai tervezésé-
nek, elõkészítésének, végrehajtásának, beszámolásának és
a szakmai munka színvonalának megítélésére irányuló el-
lenõrzési forma, melynek elsõdleges célja, hogy megbíz-
ható, valós képet nyújtson a pénzügyi és számviteli szak-
mai tevékenység színvonaláról, segítse elõ az egységes
gazdálkodási szemlélet érvényesülését, biztosítsa az álla-
mi vagyon védelmét, lehetõség szerint megakadályozza a
gazdálkodással kapcsolatos esetleges visszaéléseket, mu-
lasztásokat.

15. A Szakellenõrzési Osztály által a referatúráknál, az
MH Egészségügyi Központ önálló végrehajtó pénzügyi és
számviteli szervezeti eleménél, valamint a nemzetközi
válságkezelõ és béketámogató mûveletekbe felajánlott
ideiglenes katonai szervezetek HM VGH szakmai irányí-
tása alá tartozó ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti
elemeinél végrehajtott szakellenõrzések elöljárói szakel-
lenõrzésnek minõsülnek.

16. A végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti ele-
mek által a pénzügyi és számviteli szakterület tekintetében
végrehajtott ellenõrzések intézményi szintû szakellenõr-
zéseknek minõsülnek.

17. A szakellenõrzések során a vizsgált bizonylatokon,
okmányokon és nyilvántartásokon – a vizsgálati módszer-
tõl függetlenül – az ellenõrzés tényét az intézményi szintû
szakellenõrzés esetében zöld, míg az elöljárói szakellenõr-
zés során piros színnel kell jelezni és dátummal, aláírással
igazolni.

3. A HM VGH által végrehajtott
elöljárói szakellenõrzések rendje

18. A HM VGH elöljárói szakellenõrzési tevékenysége
alapjául szolgáló – a tárca ellenõrzést végrehajtó szerveze-
teivel, szervezeti elemeivel történt elõzetes szakmai
egyeztetés eredményeként összeállított – éves szakellen-
õrzési tervet a HM VGH fõigazgatója a HM tárca éves
munkatervének jóváhagyását követõ 15 napon belül hagy-
ja jóvá.

19. A HM VGH jóváhagyott éves szakellenõrzési tervé-
nek tartalmaznia kell:

a) az ellenõrzések fõbb célkitûzéseit és feladatait;
b) kimutatást a rendelkezésre álló ellenõri kapacitások-

ról, munkanapokról;
c) a tervezett átfogó szakellenõrzéseket, a témavizsgála-

tokat, a cél-, és utóellenõrzéseket, azok idõpontját és ellen-
õri munkanap szükségletét.

20. A szakellenõrzéseket a Szakellenõrzési Osztály ré-
szérõl minden esetben úgy kell megtervezni, hogy a HM
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VGH szakmai irányítása alá tartozó végrehajtó pénzügyi
és számviteli szervezeti elemek tekintetében – a teljes
pénzügyi és számviteli szakterületre kiterjedõ elöljárói el-
lenõrzéseket is figyelembe véve – lehetõség szerint az
5 évenkénti átfogó szakellenõrzés megvalósuljon. Az át-
fogó szakellenõrzések keretében a szakutasítás 2. mellék-
letében meghatározott területeket kell részletesen vizsgál-
ni és értékelni.

21. Témavizsgálatot kell elrendelni és végrehajtani a
pénzügyi és számviteli szakmai tevékenységre vonatkozó
alapvetõ jogszabályi elõírások, normák, belsõ rendelkezé-
sek, eljárási rend változásából eredõ esetleges téves értel-
mezési, valamint alkalmazási problémák megelõzése érde-
kében.

22. Az utóellenõrzést külön célellenõrzés, vagy a követ-
kezõ átfogó szakellenõrzés keretében kell végrehajtani.
Célellenõrzés formájában kell végrehajtani az utóellenõr-
zést, ha az elõzõ szakellenõrzés bûncselekményt, vissza-
élést tárt fel.

23. A HM VGH célellenõrzést hajt végre, ha a szakmai
irányítása alá tartozó pénzügyi és számviteli szervezeti
elemnél visszaélés alapos gyanúja merült fel, valamint ak-
kor, ha a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos szabá-
lyokat súlyosan megsértették.

24. A szakellenõrzés végrehajtásáról az ellenõrzésben
érintett honvédelmi szervezet vezetõjét – az elöljáró veze-
tõk egyidejû tájékoztatása mellett – az ellenõrzési program
megküldésével elõzetesen – a helyszíni vizsgálat megkez-
dése elõtt átfogó szakellenõrzés esetén legalább 14 nappal,
téma, cél- és utóellenõrzés esetén legalább 7 nappal – tájé-
koztatni kell, ettõl eltérni kizárólag abban az esetben lehet,
ha az ellenõrzés váratlanságát az ellenõrzés alá vont terü-
let, feladat indokolja, valamint ha az ellenõrzés váratlansá-
ga érdemben befolyásolhatja az ellenõrzés eredményessé-
gét. A helyszíni ellenõrzés megkezdésérõl, továbbá az el-
lenõrzés tervezett lefolyásáról a honvédelmi szervezet ve-
zetõjét az ellenõrzés vezetõjének az ellenõrzés megkezdé-
sekor szóban tájékoztatnia kell.

25. A szakellenõrzéseket a HM VGH fõigazgató által
jóváhagyott ellenõrzési program alapján kell végrehajtani.
Az ellenõrzési programot minden esetben a kijelölt bizott-
ság vezetõje állítja össze és terjeszti fel – a szolgálati út be-
tartásával – a HM VGH fõigazgató részére jóváhagyás cél-
jából.

26. Az átfogó, valamint a cél- és az utóellenõrzések so-
rán a házipénztár mûködését minden esetben értékelni
kell. A pénztárellenõrzés megtörténtét az aktuális „Napi
pénztárjelentésen” kell feltüntetni. A záradékban az ellen-
õrzés által megállapított észrevételeket rögzíteni kell. Ha
az ellenõr a pénztárellenõrzéskor hiányt, többletet, vagy

szabálytalanságot nem tapasztal, a következõ záradékot
kell feljegyezni: „A pénztárellenõrzést ......... év
......................... hó ........ nap ........ óra ........ perckor végre-
hajtottam. A pénztárban elõtalált készpénzkészlet összege
a napi pénztárjelentés záró egyenlegével megegyezett. A
készpénz biztonságos kezelésével, õrzésével, a vásárlási,
valamint az utazási elõlegek elszámolásával, továbbá a
kincstári kártya használatával kapcsolatban észrevétel
nem merült fel. A szigorú számadásköteles nyomtatvá-
nyok hiánytalanul, a nyilvántartásnak megfelelõen elõta-
lálhatóak.”.

27. Az ellenõrzési záradékban az észrevételek között
mind a pénztárhiány, mind a pénztártöbblet összegét és az
eltérés rendezésének módját – a kincstári számlakezelés és
pénzforgalom rendjérõl szóló 18/2012. (HK 12.) HM KÁT
szakutasítás 83. pontjában meghatározottaknak megfele-
lõen – rögzíteni kell. A pénztárellenõrzésnél elõtalált
pénztártöbbletet, vagy pénztárhiányt – amennyiben az el-
lenõrzéskor annak okát felfedni nem lehetett – a pénztáros-
sal jegyzõkönyv alapján „egyéb mûködési bevétel” címen
be kell vételeztetni, vagy „egyéb dologi kiadás” címen ki-
adásba kell helyezni. Amennyiben a pénztártöbblet, vagy a
pénztárhiány eredete tisztázódott, a többletet az eredeti
rendeltetésének megfelelõen kell kezelni, a hiány miatt
esetleg levont, vagy az eljáráson kívül befizetett összeget
– a hiány keletkezési okát is figyelembe véve – a jogosult
részére vissza kell téríteni.

28. A szakellenõrzések végrehajtása során az ellenõr-
zésben érintett honvédelmi szervezet személyi állományá-
nak meghallgatására az ellenõrzést végrehajtók részérõl
– fogadó óra keretében – lehetõséget kell biztosítani. A fel-
merült pénzügyi és számviteli szakterületet érintõ kérdése-
ket, panaszokat és egyéb bejelentéseket az ellenõrzés vég-
rehajtása során meg kell vizsgálni, azokra lehetõség sze-
rint az ellenõrzés befejezéséig választ kell adni, a rendezé-
sükre pedig a honvédelmi szervezetek vezetõi felé intézke-
dést kell kezdeményezni.

29. A helyszíni ellenõrzés lezárásaként a szakellenõrzés
vezetõjének az ellenõrzésben érintett honvédelmi szerve-
zet vezetõjét tájékoztatnia kell a fontosabb megállapítá-
sokról, valamint a feltárt hiányosságokról. A szakellenõr-
zések részletes megállapításait, tapasztalatait a helyszíni
ellenõrzés befejezését követõen jelentés formájában írásba
kell foglalni, amelyet átfogó szakellenõrzés esetén – a HM
VGH fõigazgatójának jóváhagyását megelõzõen – egyez-
tetés céljából meg kell küldeni a honvédelmi szervezet ve-
zetõje részére, akinek a jelentés tervezet kézhezvételétõl
számítva 10 munkanap áll rendelkezésére az észrevételek
írásban történõ megtételére.

30. A szakellenõrzésnek a feltárt hibák, hiányosságok
megszüntetése és azok jövõbeni megelõzése érdekében az
érintett honvédelmi szervezet vezetõje részére intézkedési
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javaslatokat kell megfogalmazni. Az intézkedési javasla-
tok alapján az ellenõrzésben érintett honvédelmi szervezet
vezetõjének az ellenõrzési jelentés kézhezvételét követõen
30 napon belül Intézkedési tervet, majd az abban meghatá-
rozott végsõ határidõ lejártát követõ 15 napon belül a fel-
tárt hiányosságok felszámolásáról foganatosítási jelentést
kell készítenie, melyeket a HM VGH fõigazgató részére
tájékoztatásul meg kell küldeni. A foganatosítási jelentés-
ben részletesen számot kell adni az Intézkedési tervben
meghatározott feladatok végrehajtásáról, továbbá az eset-
leges elmaradások okáról.

31. A Szakellenõrzési Osztály az általa, valamint a vég-
rehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti elemek által vég-
rehajtott szakellenõrzések teljesítésérõl és fõbb tapasztala-
tairól minden év március 15-ig összefoglaló jelentést ké-
szít a HM VGH fõigazgató részére.

32. Az összefoglaló beszámoló jelentés az alábbiakat
tartalmazza:

a) a HM VGH szintû éves szakellenõrzési terv megvaló-
sulását, az esetleges eltérések okait;

b) a végrehajtott szakellenõrzések fõbb tapasztalatait a
2. melléklet szerint;

c) kimutatást a végrehajtott szakellenõrzésekrõl a
3. melléklet szerint;

d) a szakellenõrzések által feltárt károkat az 5. melléklet
szerint;

e) a szakellenõrzésekre fordított munkanapok számát a
6. melléklet szerint, valamint

f) a szakellenõrzési tevékenységgel kapcsolatos egyéb
észrevételeket, szakmai javaslatokat.

4. A végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti elemek
által végzett intézményi szintû szakellenõrzések rendje

33. A végrehajtó szintû pénzügyi és számviteli szerve-
zeti elemek intézményi szintû szakellenõrzésével szemben
támasztott alapvetõ követelmény, hogy

a) a munkafolyamatba építve képes legyen idõben jelez-
ni a vonatkozó szabályoktól, követelményektõl való elté-
rést, továbbá

b) segítse elõ a hiányosságok és szabálytalanságok meg-
elõzését, a káros következmények elhárítását, azok csök-
kentését, valamint a kincstári vagyon védelmét.

34. Az intézményi szintû szakellenõrzés megszervezése
és irányítása terén

a) a HM VGH fõigazgató hatáskörébe tartozik:
aa) a HM VGH szervezetén belül mûködõ referatúrák, a

NUKPO, valamint az NBVJHO éves szakellenõrzési ter-
vének jóváhagyása, az említett szervezeti elemek tekinte-
tében további szakellenõrzési kötelmek meghatározása,
valamint a szakutasítás 1. mellékletében meghatározott el-
lenõrzési gyakoriság fokozása;

ab) meghatározott idõközönkénti beszámoltatás a szak-
ellenõrzések végrehajtásáról, az ellenõrzések észrevételei-
rõl, az esetlegesen feltárt hiányosságokról;

ac) a szakellenõrzések megállapításai alapján – a sza-
bálytalanságok megszüntetése, jövõbeni elõfordulásuk
megelõzése érdekében – a szükséges intézkedések, javas-
latok megtétele, azok foganatosításának megkövetelése,
valamint a HM VGH személyi állományába nem tartozók
tekintetében a személyi, anyagi felelõsség megállapításá-
nak kezdeményezése;

ad) szükség esetén további ellenõrzési kötelmek megha-
tározása a pénzügyi és számviteli szakterület tekintetében,
amelyek ellenõrzését más rendelkezés, vagy a szakutasítás
nem szabályozza;

b) a katonai szervezet vezetõjének hatáskörébe tartozik:
ba) a szakutasítás 1. mellékletében meghatározott ellen-

õrzési gyakoriság növelése;
bb) az éves szakellenõrzési terv jóváhagyása;
bc) a szakellenõrzések megállapításai alapján – a sza-

bálytalanságok megszüntetése, jövõbeni elõfordulásuk
megelõzése érdekében – a szükséges intézkedések megté-
tele, azok foganatosításának megkövetelése, valamint a
személyi állományba tartozók tekintetében a személyi,
anyagi felelõsség megállapítása;

c) a végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti elem
vezetõjének hatáskörébe tartozik:

ca) a szakellenõrzések követelményeknek megfelelõ,
feladatok szerinti megtervezése;

cb) a szakellenõrzések tervszerû végrehajtása;
cc) a beosztottak által végrehajtott szakellenõrzések

gyakorlati, valamint módszertani támogatása;
cd) az elvégzett szakellenõrzések elõírtak szerinti doku-

mentálása;
ce) a tapasztalatok, megállapítások hasznosításához, va-

lamint a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetéséhez
szükséges javaslatok megtétele és azok végrehajtásának
folyamatos figyelemmel kísérése;

cf) a szakellenõrzések teljesítésérõl és eredményeirõl
való beszámolás határidõre történõ végrehajtása.

35. A végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti ele-
mek vezetõi az intézményi szintû szakellenõrzések éves
tervét a szakutasítás 7. mellékletében meghatározott for-
mában és tartalommal készítik el úgy, hogy azok az ellátott
honvédelmi szervezetek állományilletékes vezetõi által a
tárgyévet megelõzõ év december 15-ig jóváhagyásra ke-
rüljenek. A szakellenõrzések éves tervét a jóváhagyást
megelõzõen – szakmai egyeztetés céljából – a HM VGH
fõigazgató részére a tárgyévet megelõzõ év november
30-ig meg kell küldeni.

36. Az elõzõekben részletezettektõl eltérõen, a nemzet-
közi válságkezelõ és béketámogató mûveletekbe felaján-
lott ideiglenes katonai szervezetek HM VGH szakmai irá-
nyítása alá tartozó szervezeti elemeinek vezetõi a pénz-
ügyi és számviteli feladatok átadás-átvételét követõ 30 na-
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pon belül, a váltás idõtartamára vonatkozóan készítik el a
szakellenõrzési tervet, amelynek jóváhagyása a szervezet
parancsnokának hatáskörébe tartozik.

37. A végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti ele-
mek központilag elõírt szakellenõrzési feladatait, valamint
azok gyakoriságát a szakutasítás 1. melléklete határozza
meg. A honvédelmi szervezetek vezetõi – a szervezet sajá-
tosságától és gazdálkodásától függõen – az 1. melléklet-
ben rögzítettnél gyakoribb végrehajtást határozhatnak
meg.

38. A végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti ele-
mek vezetõjének – az NBVJHO esetében az osztályveze-
tõnek, a NUKPO esetében az arra kijelölt fõtisztnek – ha-
vonta két alkalommal váratlan pénztár ellenõrzést kell
végrehajtani – beleértve mind a forint, mind pedig a valuta
pénztárat is – a szakutasítás 1. melléklet 1. pontjában meg-
határozott vizsgálati területekre kiterjedõen. Az ellenõrzés
nem eshet egybe a pénztár átadás-átvételekhez, valamint a
különbözõ elöljárói és fejezetszintû ellenõrzésekhez kap-
csolódóan végrehajtott pénztár ellenõrzésekkel.

39. A végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti ele-
meknek az általuk végrehajtott szakellenõrzéseket – a
40. pontban meghatározottak kivételével – külön e célból
vezetett, a szakutasítás 8. melléklete szerinti „Ellenõrzési
napló”-ban kell dokumentálni.

40. A 39. pontban elõírtaktól eltekintve, nem kell doku-
mentálni azon – kizárólag munkafolyamatba építetten
megvalósuló – kontrollokat, melyek hibát, szabálytalansá-
got, vagy bûncselekményre utaló jelet nem állapítottak
meg.

41. Ha a szakellenõrzés hiányosságot tárt fel, annak
megszüntetését 30 napon belül vissza kell ellenõrizni,
melynek tényét az „Ellenõrzési napló” megfelelõ rovatá-
ban dokumentálni kell. Az ellenõrzés által vizsgált terüle-
tek felelõs vezetõi és az érintett ügyintézõk részére az el-
lenõrzés megállapításainak megismerését és az esetleges
észrevételek megtételének lehetõségét abban az esetben is
biztosítani kell, amennyiben az ellenõrzési naplót elektro-
nikus formában vezetik.

42. Amennyiben a szakellenõrzés bûncselekmény,
pénzügyi visszaélés alapos gyanúját, vagy összesen bruttó
500.000 Ft-ot meghaladó összegû jogalap nélküli kifize-
tést, visszatartást állapított meg, az ellenõrzés megállapítá-
sairól a végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti elem
vezetõje a HM VGH fõigazgatóját soron kívül – a szolgá-
lati út betartásával – tájékoztatja.

43. A végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti ele-
mek vezetõi a szakutasítás 37. pontjában meghatározottak-
ra kiterjedõen – a HM VGH fõigazgató egyidejû tájékozta-

tása mellett – az állományilletékes parancsnok részére
tárgyévet követõ év január 31-ig számolnak be az általuk
végrehajtott szakellenõrzések teljesítésérõl és azok ered-
ményérõl.

44. A szakellenõrzési tevékenységrõl szóló beszámoló
jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a szakellenõrzési feladatok teljesülését;
b) a szakellenõrzésekre fordított munkanapok számát a

6. melléklet szerint;
c) a központilag meghatározott szakellenõrzési felada-

tok végrehajtásának tapasztalatait, az esetleges elmaradá-
sok okát, a terven felül elrendelt ellenõrzéseket, azok
eredményét;

d) a saját hatáskörben végrehajtott szakellenõrzések fel-
sorolását, értékelését;

e) az ellenõrzések kapcsán tett intézkedéseket;
f) a szakellenõrzések által feltárt pénzügyi károkat, így

különösen a jogtalan kifizetéseket, a követelések érvénye-
sítésének elmulasztását, a pénztárhiányokat, továbbá a
visszaéléseket a 4. melléklet szerint;

g) az ellenõrzött területeken tapasztalt súlyos, ismétlõdõ
hibákat, hiányosságokat, azok okait, továbbá a megszünte-
tésük érdekében tett intézkedéseket és azok teljesülését;

h) a szakellenõrzések végrehajtását és eredményességét
akadályozó tényezõket, a szakellenõrzések korszerûsítését
elõsegítõ észrevételeket és javaslatokat;

i) a központi rendelkezésekkel kapcsolatos egyéb észre-
vételeket, szakmai javaslatokat.

45. A beszámoló jelentést felterjesztés elõtt az ellátott
honvédelmi szervezetek vezetõi részére bemutatni, majd
azt, annak megismerése vonatkozásában záradékoltatni
kell.

46. Az elõzõektõl eltérõen, a nemzetközi válságkezelõ
és béketámogató mûveletekbe felajánlott ideiglenes kato-
nai szervezetek HM VGH szakmai irányítása alá tartozó
szervezeti elemei a HM VGH fõigazgató részére történõ
– 43. pont szerinti – jelentési kötelezettségüknek a pénz-
ügyi és számviteli szakmai feladatok átadás-átvételével
egyidejûleg tesznek eleget.

47. A több honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli
ellátását biztosító referatúrák vezetõi a szakellenõrzési te-
vékenységgel kapcsolatos tervezési, végrehajtási, nyilván-
tartási és beszámolási kötelezettségüknek ellátott – önálló
állománytáblával rendelkezõ – szervezetenként tesznek
eleget.

5. A parancsnoki pénztárellenõrzések rendje

48. Az önálló házipénztárral rendelkezõ honvédelmi
szervezetek referatúrájánál az állományilletékes vezetõ-
nek, vagy felhatalmazás alapján annak helyettesének – a
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honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátásá-
nak egyes kérdéseirõl szóló 29/2012. (HK 8.) HM KÁT-
HVKF együttes intézkedés 17. pontjában meghatározot-
takkal összhangban – negyedévente egy alkalommal vá-
ratlan pénztárellenõrzést kell végrehajtania.

49. Az ellenõrzés során a szakutasítás 2. melléklet
2. pontjában felsoroltak közül a 2.1.-2.4. alpontokban
meghatározott területeket kell részletesen vizsgálni és ér-
tékelni. Az ellenõrzés által tett megállapításokat a szakuta-
sítás 15. pontjában meghatározottaknak megfelelõen kell
dokumentálni.

50. A HM VGH szervezetében mûködõ referatúrák pa-
rancsnoki pénztárellenõrzése a HM VGH Vezetés és Gaz-
dálkodás Támogató Igazgatóság vezetõ állományából arra
kijelölt személy tevékenysége útján valósul meg.

6. Záró rendelkezések

51. Ez a szakutasítás az aláírása napján lép hatályba.*
52. Hatályát veszti a HM fejezet közgazdasági, pénz-

ügyi és számviteli szakellenõrzésének rendjérõl szóló
35/2011. (HK 6.) HM KPH fõigazgatói szakutasítás.

Dr. Borbíró Zoltán s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja 2013. június 24.

1. melléklet
a 13/2013. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

Az intézményi szintû szakellenõrzések
vizsgálati területei és szempontjai

1. A pénztár szolgálat ellátásával kapcsolatban
1.1. az elõtalált készpénz és pénzhelyettesítõ okmányok

egyezõsége a napi pénztárjelentés záró egyenlegével;
1.2. az elõlegek szabályos kiadása, határidõre történõ

elszámolása, a napi pénztárjelentés és az elõleg nyilvántar-
tás megfelelõ egyenlegének egyezõsége;

1.3. a különbözõ járandóságok és okmányok kiadásával
megbízottak határidõre történõ elszámoltatása, a kiadások
és az elszámolások okmányolása;

1.4. a pénztári ki- és befizetések szervezettsége, szabá-
lyainak betartása;

1.5. a pénzkezelés szabályainak betartása, különösen a
pénztárhelyiség, a pénztárszekrény, a pénzszállítás bizton-
sága, a pénztárosi teendõk átadás-átvétele, a pénztárszek-
rény kulcsainak szabályos kezelése, a pénztáros egysze-
mélyes pénzkezelése, a készpénzkészlet elõírt felsõ hatá-
rának betartása;

1.6. a szigorú számadás köteles nyomtatványok nyil-
vántartása, megléte (negyedévente tételesen);

1.7. a „kincstári” aláírás bejelentõ aktualizáltsága (fél-
évente);

1.8. a készpénz ellátásra utaltak, elkülönített alegységek
ellátása, az utalt honvédelmi szervezetek pénzkezelése és
elszámolása;

1.9. a pénztáros napi pénztár zárlatainak végrehajtása;
1.10. a külsõ pénzkezelõ helyen a készpénzkészlet ro-

vancsolása, a készpénz kezelése, õrzése, a szigorú szám-
adásköteles nyomtatványok nyilvántartása és megléte, a
házipénztár és külsõ pénzkezelõ hely közötti ki- és befize-
tések egyeztetése (félévente tételesen);

1.11. a külsõ pénzkezelõ helyen történt befizetések, térí-
tési díjak bevételezése, a pénzforgalom nyilvántartása és
okmányolása (félévente szúrópróbaszerûen);

1.12. az intézményi kincstári kártya mûveletekkel kap-
csolatban a kincstári számlakezelés és pénzforgalom rend-
jérõl szóló 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasításban
megfogalmazottak teljesülése.

(A pénztár szolgálat ellenõrzésének végrehajtásával és
annak dokumentálásával kapcsolatban a szakutasítás
26-27., valamint 38. pontjaiban meghatározottak az irány-
adók.)

2. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatban
2.1. a költségvetési elõirányzatok kiadásakor, valamint

módosításakor a szakágak és a pénzügyi és számviteli
szervezet nyilvántartásainak egyeztetése (alkalmanként
tételesen);

2.2. a kinnlevõségek és kötelezettségek nyilvántartása,
a kinnlevõségek behajtása, különös tekintettel a szolgálati
ágak részére kiadott számlatömbök kezelése, a kiszámlá-
zott tételek elszámolása, befizetése, a késedelmi kamat kö-
telezettségek nyilvántartása, HTK (félévente szúrópróba-
szerûen);

2.3. a saját, valamint a központi költségvetést megilletõ
bevételek kezelése, elkülönítése, különös tekintettel a sa-
ját bevételekhez kapcsolódó elõirányzat módosítások vég-
rehajtása (negyedévente számlacsoportonként tételesen);

2.4. az átadott és átvett pénzeszközök nyilvántartása
(félévente tételesen, a nemzetközi válságkezelõ és béketá-
mogató mûveletekben felajánlott katonai szervezetek HM
VGH szakmai irányítása alá tartozó szervezeti elemei ese-
tében negyedévente tételesen).

3. A személyi állomány illetménnyel, pótlékokkal
való ellátásával, valamint az illetmény gazdálkodással
kapcsolatban

3.1. a hivatásos, a szerzõdéses, az önkéntes mûveleti,
valamint az önkéntes védelmi tartalékos katonák, a hon-
védségi közalkalmazottak, a kormánytisztviselõk és a
munkavállalók illetményének, munkabérének és illetmé-
nyen kívüli juttatásainak megállapítása (negyedévente
szúrópróbaszerûen);
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3.2. a személyi állomány részére megállapított illet-
ményelemekhez kapcsolódó adatváltozások rögzítése és
számfejtése (utalást megelõzõen havonta tételesen);

3.3. a honvéd tiszt, valamint altiszt jelöltek ösztöndíjá-
nak megállapítása (negyedévente szúrópróbaszerûen);

3.4. a közalkalmazotti béralap nyilvántartás gazdálko-
dási szabályozók által támasztott követelményeknek meg-
felelõ vezetése (negyedévente a fõkönyvi könyvelés ada-
taival egyeztetve);

3.5. a személyi állomány részére folyósításra kerülõ
bérkompenzáció megállapítása (negyedévente szúrópró-
baszerûen);

3.6. a pénzügyi gyûjtõk rendezettsége, az adatok pontos
felvezetése (félévente szúrópróbaszerûen);

3.7. a havi illetményváltozások és az adatszolgáltatások
alapjául szolgáló okmányok egyeztetettsége, a téves adat-
szolgáltatások rendezettsége (havonta szúrópróbasze-
rûen);

3.8. a jogerõs bírósági, pénzintézeti letiltások, egyéb
munkáltatói levonások foganatosítása, mértékének és sor-
rendjének helyes alkalmazása (félévente szúrópróbasze-
rûen).

4. A különféle pénzbeni juttatásokkal, díjazásokkal
és térítésekkel kapcsolatban

4.1. az általános parancsnoki, a magasabb parancsnoki,
továbbá a meghatározott célú jutalomkeretek, a megbízási,
a túlszolgálati, valamint a rendkívüli munkavégzéshez
kapcsolódó díjkeretek felhasználásának egyezõsége a fõ-
könyvi könyveléssel (félévente tételesen);

4.2. a jutalomkeretek, a megbízási, a túlszolgálati, vala-
mint a rendkívüli munkavégzésekkel kapcsolatos kifizeté-
sek számfejtése (félévente szúrópróbaszerûen);

4.3. a jubileumi jutalmak, valamint az állományból ki-
váltak juttatásainak megállapítása, számfejtése és az ahhoz
kapcsolódó adatszolgáltatások elõírásszerû teljesítése (al-
kalmanként tételesen);

4.4. a szociális jellegû juttatások, a lakhatási támogatá-
sokkal és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos költség-
térítések, a temetési segélyek megállapítása és kifizetése
(évente szúrópróbaszerûen);

4.5. a belföldi reprezentációs normák felszámítása, nyil-
vántartása és felhasználása (alkalmanként tételesen);

4.6. az állományba nem tartozók egyéb személyi jellegû
juttatásainak, így különösen a tiszteletdíj, a megbízási díj,
a szerzõi díj, a fordítói díj megállapítása, kifizetése (fél-
évente szúrópróbaszerûen);

4.7. az áthelyezettek, vezényeltek részére engedélyezett
költségtérítések folyósítása (negyedévente szúrópróbasze-
rûen);

4.8. az áthelyezettek részére megállapított házastársi jö-
vedelem kiegészítés folyósítása (alkalmanként tételesen);

4.9. a munkába járással kapcsolatos költségtérítések el-
számolása (negyedévente szúrópróbaszerûen);

4.10. az engedélyezett illetményelõleg törlesztések
nyilvántartása (félévente szúrópróbaszerûen);

4.11. az étkezési utalványban megváltott természetbeni
ellátások számfejtése és nyilvántartása (negyedévente
szúrópróbaszerûen);

4.12. a cafetéria rendszer, valamint az egyéb béren kí-
vüli juttatások keretében elszámolt járandóságok nyilván-
tartása és kifizetése (negyedévente szúrópróbaszerûen);

4.13. az éleslátást biztosító szemüveg vásárláshoz adott
pénzbeni támogatás elszámolása (évente szúrópróbasze-
rûen);

4.14. a ruházati költségtérítések elszámolása (alkalman-
ként szúrópróbaszerûen);

4.15. a valutában, devizában felmerülõ költségtérítések
elszámolása (negyedévente szúrópróbaszerûen);

4.16. a tartós, valamint az ideiglenes külszolgálatot tel-
jesítõk deviza ellátmányának számfejtése, a szükséges ok-
mányok megléte (negyedévente szúrópróbaszerûen);

4.17. a közfoglalkoztatás keretében alkalmazásban lévõ
személyek részére kifizetett pénzbeni járandóságok pénz-
ügyi elszámolása (havonta tételesen).

5. Az anyagi felelõsségi szabályok alkalmazásával
kapcsolatban

5.1. a hivatásos, a szerzõdéses, valamint az önkéntes
mûveleti tartalékos katonák, a honvédségi közalkalmazot-
tak és kormánytisztviselõk, továbbá a honvéd tiszt és al-
tiszt jelöltek által a Magyar Honvédségnek okozott károk
elõjegyzése, nyilvántartása, a kiszabott kártérítések behaj-
tása, a meg nem térülõ károk rendezése, a tartozások – a
HM KGIR rendszerben történõ – rögzítése (félévente téte-
lesen);

5.2. a pénzügyi és számviteli szervezeti elemnél, vala-
mint a szakágaknál vezetett HTK tartozásokkal kapcsola-
tos nyilvántartások egyezõsége (félévente tételesen).

6. A készenlét fokozása, valamint a különleges jog-
rend idõszakának pénzügyi elõkészítettségével kapcso-
latban

6.1. a tervkivonatok helyessége, naprakészsége (évente
tételesen);

6.2. a háborús pénzellátás elõkészítettsége (az intézmé-
nyi költségvetés jóváhagyását követõ 30 napon belül);

6.3. a háborús illetményellátás elõkészítése, az elõírt
okmányok kitöltése, azok megléte (évente szúrópróbasze-
rûen);

6.4. a készenlét fokozás idõszakához kapcsolódó pénz-
ügyi biztosítás személyi és tárgyi feltételeinek megléte, az
okmányok csoportosítása (évente szúrópróbaszerûen).

7. Az adózással kapcsolatban
7.1. az éves személyi jövedelemadó bevalláshoz kap-

csolódó igazolások, nyilatkozatok és elszámolások meglé-
te (évente szúrópróbaszerûen);

7.2. a családi adókedvezmény igénybevételét alátá-
masztó nyilatkozatok megléte és rögzítése (tárgyév ja-
nuárban, majd havonta, a tárgyhónapban leadott nyilatko-
zatok alapján tételesen);
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7.3. az idegenforgalmi, valamint az általános forgalmi
adó bejelentési és bevallási kötelezettség teljesítése, az el-
számolások helyessége, a befizetési kötelezettségek telje-
sítése, az eljárási szabályok alkalmazása (a bevallás gya-
korisága szerint a fõkönyvi könyvelés adataival egyeztet-
ve);

7.4. az államháztartással szembeni egyes adókötelezett-
ségek bevallásának teljesítése (évente tételesen);

7.5. a béren kívüli juttatásokat és a béren kívüli juttatás-
nak nem minõsülõ egyes meghatározott juttatásokat terhe-
lõ szja felszámításának és jelentési kötelezettségének tel-
jesítése (félévente szúrópróbaszerûen).

8. A számviteli tevékenységgel kapcsolatban
8.1. a bizonylatok, okmányok megléte, tartalmi és for-

mai megfelelése, az elõírt záradékok megléte, azok szabá-
lyossága (folyamatosan);

8.2. a bizonylati fegyelem helyzete, a helyileg kialakí-
tott bizonylati út helyessége, annak betartása (folyamato-
san);

8.3. a HM számlarend II. „fõkönyvi számlák tartalma”
címû részben meghatározott könyvviteli egyeztetési, vala-
mint zárlati feladatok végrehajtása;

8.4. a számviteli politika elõírásai szerinti nyilvántartá-
sok vezetése, a fõkönyvi könyveléssel történõ egyeztetése
(félévente szúrópróbaszerûen);

8.5. a függõ-, átfutó- és kiegyenlítõ kiadási, valamint
bevételi számlák egyeztetése az analitikus nyilvántartás
adataival (negyedévente tételesen);

8.6. a honvédelmi szervezet által beszerzett anyagok és
eszközök bevételezéséhez kapcsolódó számviteli elõírá-
sok betartása (negyedévente szúrópróbaszerûen);

8.7. a leltározás során megállapított hiányok, valamint
többletek rendezése (alkalmanként tételesen);

8.8. a vállalati árfolyamok alkalmazása (negyedévente
szúrópróbaszerûen).

2. melléklet

a 13/2013. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

Az elöljárói szakellenõrzések vizsgálati területei
és szempontjai

1. A végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti
elemnél az irányító, a szervezõ és a szakellenõrzési te-
vékenységgel kapcsolatban

1.1. a szakmai munkavégzés tervszerûsége, szervezett-
sége, a végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti ele-
men belüli munkamegosztás, valamint az arányos leter-
heltség;

1.2. a beosztott állomány felkészültsége, szakmai isme-
reteinek színvonala;

1.3. a végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti elem
együttmûködése, kapcsolata a honvédelmi szervezet veze-
tésével és szolgálati ágaival;

1.4. az intézményi szintû szakellenõrzés tervezése, kö-
vetelmények szerinti végrehajtása, nyilvántartása, a meg-
állapítások elõírt rögzítése, a szükséges intézkedések, ja-
vaslatok megtétele, a beszámolás színvonala.

2. A pénztár szolgálat ellátásával kapcsolatban
2.1. az elõtalált készpénz és pénzhelyettesítõ okmányok

egyezõsége a napi pénztárjelentés záró egyenlegével;
2.2. az elõirányzat-felhasználási keretszámláról felvett

készpénz bevételezése a házipénztárba, egyeztetve az elõ-
irányzat-felhasználási keretszámlával, valamint a tükör-
számla kivonattal;

2.3. a készpénzfelvételi utalványtömb használata, a
„kincstári” aláírás bejelentõ aktualizáltsága;

2.4. a vásárlási és az utazási elõlegek szabályos kiadása,
határidõre történõ elszámolása, az elõleg nyilvántartás
vezetettsége;

2.5. a pénztári ki- és befizetések szervezettsége, szabá-
lyainak betartása;

2.6. a pénzkezelés szabályainak betartása, különösen a
pénztárhelyiség, pénztárszekrény, a pénzszállítás bizton-
sága, a pénztárosi teendõk és a pénztárkulcsok szabályos
kezelése, átadás-átvétele, a pénztáros egyszemélyes pénz-
kezelése, a készpénzkészlet elõírt felsõ határának betar-
tása;

2.7. az intézményi kincstári kártya mûveletekkel kap-
csolatban a kincstári számlakezelés és pénzforgalom rend-
jérõl szóló 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasításban
megfogalmazottak teljesülése, különös tekintettel a kár-
tyák és azok használatát szabályozó belsõ rendelkezések
megléte, a kártya használatával kapcsolatos analitikus
nyilvántartás vezetettsége, a „Szolgálati jegy és elszámo-
lás” megnevezésû okmány használata.

2.8. a szigorú számadás köteles nyomtatványok nyil-
vántartása, megléte;

2.9. a pénztáros napi pénztárzárlatainak végrehajtása;
2.10. a különbözõ járandóságok és okmányok kiadásá-

val megbízottak határidõre történõ elszámoltatása;
2.11. a végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti

elem vezetõje részére elõírt pénztár ellenõrzési kötelezett-
ség végrehajtása;

2.12. a készpénz ellátásra utaltak, kikülönített alegysé-
gek ellátása, ezen honvédelmi szervezetek pénzkezelése
és elszámolása;

2.13. a külsõ pénzkezelõ helyen a készpénzkészlet ro-
vancsolása, a készpénz kezelése, õrzése, a szigorú szám-
adásköteles nyomtatványok nyilvántartása és megléte, a
házipénztár és külsõ pénzkezelõ hely közötti ki- és befize-
tések egyeztetése;

2.14. a külsõ pénzkezelõ helyen a befizetések, térítési
díjak bevételezése, a pénzforgalom nyilvántartása és ok-
mányolása.

664 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



3. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatban
3.1. a gazdálkodás szervezettsége, valamint szabályo-

zottsága terén a végrehajtó pénzügyi és számviteli szerve-
zeti elem koordináló tevékenysége;

3.2. a helyi gazdálkodási bizottság tevékenységében a
végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti elem közre-
mûködése;

3.3. az évközi és az év végi elõirányzat módosítási ja-
vaslatok megalapozottsága, a kiemelt és célelõirányzatok
nyilvántartása, elszámolása, a havi pénzszükségletek reá-
lis felmérése, biztosítottsága;

3.4. a beszerzések és vásárolt szolgáltatások pénzügyi
teljesítésének szabályossága, a gazdálkodási jogkörök
gyakorlása;

3.5. a beszerzésre, valamint a központosított közbeszer-
zésre vonatkozó szabályok betartása;

3.6. a kinnlevõségek és kötelezettségek nyilvántartása,
a kinnlevõségek behajtása, különös tekintettel a szolgálati
ágak részére kiadott számlatömbök kezelése, a számlázott
tételek elszámolása, befizetése;

3.7. a saját, valamint a központi költségvetést megilletõ
bevételek kezelése, elkülönítése, különös tekintettel a sa-
ját bevételekhez kapcsolódó elõirányzat módosítások vég-
rehajtására;

3.8. az átadott és átvett pénzeszközök nyilvántartása;
3.9. a késedelmi kamat kötelezettségek keletkezésének

okai, azok nyilvántartása, kezelése, rendezése;
3.10. a vállalkozási, valamint a kiegészítõ tevékenység

szabályozottsága, annak mûködtetése.

4. A személyi állomány illetménnyel, pótlékokkal
való ellátásával, valamint az illetmény és bérgazdálko-
dással kapcsolatban

4.1. a hivatásos, a szerzõdéses, az önkéntes mûveleti,
valamint az önkéntes védelmi tartalékos katonák, a hon-
védségi közalkalmazottak, a kormánytisztviselõk és a
munkavállalók illetményének, munkabérének és illetmé-
nyen kívüli juttatásainak megállapítása;

4.2. az idõszaki és a részfoglalkozású munkavállalók
bérezése;

4.3. a honvéd tiszt, valamint altiszt jelöltek ösztöndíjá-
nak megállapítása;

4.4. a személyi állomány részére folyósításra kerülõ
bérkompenzáció megállapítása;

4.5. a közalkalmazotti létszám- és bérgazdálkodás, to-
vábbá a béralap nyilvántartás gazdálkodási szabályozók
által támasztott követelményeknek megfelelõ vezetése.

5. Az illetmények számfejtésével kapcsolatban
5.1. a HM KGIR elõírtaknak megfelelõ, naprakész mû-

ködtetése;
5.2. a pénzügyi gyûjtõk vezetése, rendezettsége, az ada-

tok pontos felvezetése;
5.3. a havi illetményváltozás visszaigazolások és az

adatszolgáltatások alapjául szolgáló okmányok egyezte-
tettsége, a téves adatszolgáltatások rendezése;

5.4. a hivatásos, a szerzõdéses, valamint az önkéntes
mûveleti tartalékos katonák, továbbá a honvédségi közal-
kalmazottak és kormánytisztviselõk illetményével, külön-
bözõ pótlékaival kapcsolatban a munkaidõ nyilvántartá-
sok, jelenléti ívek vezetése, a távollétek miatt az illetmény-
bõl történõ levonások elõírásszerûsége;

5.5. a jogerõs bírósági, valamint pénzintézeti letiltások
és egyéb munkáltatói levonások foganatosítása, mértéké-
nek és sorrendjének helyes alkalmazása.

6. A különféle pénzbeni juttatásokkal, díjazásokkal
és térítésekkel kapcsolatban

6.1. az általános parancsnoki, a magasabb parancsnoki,
a meghatározott célú jutalmak, valamint a jubileumi
jutalmak kifizetése;

6.2. a helyettesítési, a megbízási, a túlszolgálati és a
rendkívüli munkavégzéshez kapcsolódó díjkeretek megál-
lapítása, a kifizetésre engedélyezett összegek számfejtése,
a keretekrõl vezetett nyilvántartások naprakészsége;

6.3. a vállalkozási tevékenység eredménye terhére el-
számolt jutalmak megállapítása, kifizetése;

6.4. az állományból kiváltak juttatásainak megállapí-
tása, a kapcsolódó adatszolgáltatások elõírásszerû teljesí-
tése;

6.5. a szociális jellegû juttatások, a lakhatási támogatá-
sokkal és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos költség-
térítések, temetési segélyek megállapítása és kifizetése;

6.6. a belföldi reprezentációs normák felszámítása, nyil-
vántartása és felhasználása;

6.7. a belföldi szolgálati kiküldetésekkel, az egyéb uta-
zásokkal és a munkába járással kapcsolatos költségtéríté-
sek, díjazások megállapítása és elszámolása;

6.8. az áthelyezettek, vezényeltek költségtérítéseinek és
a házastársi jövedelem kiegészítések megállapítása;

6.9. az állományba nem tartozók egyéb személyi jellegû
kiadásainak megállapítása, kifizetése;

6.10. az állományba lévõk részére engedélyezett illet-
ményelõlegek, valamint a családalapítási támogatások tör-
lesztésének nyilvántartása, a törlesztés folyamatossága,
behajtása;

6.11. az étkezési utalványban megváltott természetbeni
ellátások számfejtése és nyilvántartása;

6.12. a cafetéria rendszer, valamint az egyéb béren kívü-
li juttatások keretében elszámolt járandóságok nyilvántar-
tása és kifizetése;

6.13. az éleslátást biztosító szemüveg vásárláshoz adott
pénzbeni támogatás szabályszerûsége;

6.14. a ruházati költségtérítések megállapítása elszámo-
lása;

6.15. a valutában, devizában felmerülõ költségtérítések
elszámolása;

6.16. a tartós, valamint az ideiglenes külszolgálatot tel-
jesítõk deviza ellátmányának számfejtése, a szükséges ok-
mányok megléte.
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7. Az anyagi felelõsségi szabályok alkalmazásával
kapcsolatban

7.1. a hivatásos, a szerzõdéses, valamint az önkéntes
mûveleti tartalékos katonák, a honvédségi közalkalmazot-
tak és kormánytisztviselõk, továbbá a honvéd tisztek és al-
tisztek anyagi felelõsségére vonatkozó szabályok betartá-
sa, a meg nem térülõ kárösszegek szabályszerû rendezése,
a tartozások elõjegyzése, a kiszabott kártérítések nyilván-
tartása és behajtása;

7.2. a HTK tartozások HM KGIR-ben történõ rögzítése.

8. A készenlét fokozása, valamint a különleges jog-
rend idõszakának pénzügyi elõkészítettségével kapcso-
latban

8.1. a tervkivonatok helyessége, naprakészsége és be-
gyakorlottsága;

8.2. a háborús pénzellátás, költségvetési gazdálkodás
elõkészítettsége;

8.3. a háborús illetményellátás elõkészítése, az elõírt
okmányok kitöltése, megléte.

9. Az adózással kapcsolatban
9.1. az éves személyi jövedelemadó bevalláshoz kap-

csolódó igazolások és elszámolások megléte, a havi adó-
kedvezmények igénybevételéhez szükséges jogosultsági
feltételek biztosítottsága;

9.2. a béren kívüli juttatásokat és a béren kívüli juttatás-
nak nem minõsülõ egyes meghatározott juttatásokat ter-
helõ személyi jövedelemadó felszámításának és jelentési
kötelezettségének teljesítése;

9.3. az államháztartással szembeni egyes adókötelezett-
ségek bevallásának teljesítése;

9.4. az idegenforgalmi, valamint az általános forgalmi
adó bejelentési és bevallási kötelezettség teljesítése, az el-
számolások helyessége, a befizetési kötelezettségek telje-
sítése, az eljárási szabályok alkalmazása.

10. A számviteli feladatok végrehajtásával kapcso-
latban

10.1. a bizonylatok, okmányok megléte, tartalmi és for-
mai megfelelése, az elõírt záradékok megléte, azok szabá-
lyossága;

10.2. a számviteli politika elõírásainak betartása, a bi-
zonylati fegyelem helyzete, a helyileg kialakított bizony-
lati út helyessége, annak betartása;

10.3. a számviteli politika elõírásai szerinti nyilvántar-
tások vezetése, a fõkönyvi könyveléssel történõ egyezte-
tése;

10.4. a központilag elrendelt „ESZKÖZ rendszer” al-
kalmazása, a honvédelmi szervezet által beszerzett anya-
gok, eszközök bevételezése és nyilvántartása;

10.5. a HM számlarend II. „fõkönyvi számlák tartalma”
címû részben meghatározott könyvviteli egyeztetési, vala-
mint zárlati feladatok végrehajtása;

10.6. a függõ-, átfutó- és kiegyenlítõ kiadási és bevételi
számlák egyeztetése;

10.7. a leltározás során felmerülõ pénzügyi és számvi-
teli feladatok végrehajtása;

10.8. a beszámolási kötelezettség teljesítése.
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3. melléklet a 13/2013. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

.............................................
honvédelmi szervezet

Nyt. szám:

MINTA

KIMUTATÁS
a végrehajtott szakellenõrzésekrõl

fsz.
ellenõrzött
szervezet

megnevezése

helyszíni
ellenõrzés

kezdete

helyszíni
ellenõrzés
befejezése

elõzõ
ellenõrzés ideje

és típusa

ellenõrzésre fordított munkanapok összesen
(felkészülés + helyszíni ellenõrzés + írásba foglalás) intézkedési terv

nyt. száma
foganatosítási

jelentés nyt. száma
felkészülés helyszíni ell. írásba fogl.

a) Átfogó ellenõrzés

b) Témaellenõrzés

c) Célellenõrzés

d) Utóellenõrzés
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4. melléklet a 13/2013. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

.............................................
honvédelmi szervezet

Nyt. szám:

MINTA

KIMUTATÁS
az intézmény szintû szakellenõrzés által feltárt károkról

fsz.

beszámolási idõszakot megelõzõen feltárt, de
még a tárgyévben sem rendezett károk*

beszámolási idõszakban feltárt károk

száma összege száma összege

1. 2. 3. 4. 5.

1. Pénztárhiány

2. Túlfizetések

Illetményjellegû
juttatások

Különféle
pénzbeli
juttatások

3. Egyéb károk

4. Összesen (1+2+3)

5.
A feltárt túlfizetések, valamint károk
közül kár- és fegyelmi eljárás nélkül
rendezve

6.
Kár és fegyelmi
eljárásban
rendezve

Leírással

visszakövetelés
útján

7. Nem rendezett károk, túlfizetések

8. Illetmény visszatartások

9. Nem rendezett illetmény
visszatartások

Megjegyzés:
*Az elõzõ évi KIMUTATÁS 7. és 9. soraiban szereplõ adatok szerint.
Egyéb károk: Pénzeszközben bekövetkezett, a táblázat egyéb részeibe be nem sorolható károk (pl.: kétszeres utalások,

téves kifizetések, késedelmi kamat, értékjelzéssel ellátott okmányok hiánya stb.).
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5. melléklet a 13/2013. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

.............................................
honvédelmi szervezet

Nyt. szám:

MINTA

KIMUTATÁS
a pénzügyi és számviteli szakellenõrzések által feltárt károkról

fsz.

elöljárói szakellenõrzések által
feltárt károk

intézményi szintû
szakellenõrzések által feltárt károk

károk összesen

(3.+5.)

száma összege száma összege

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Pénztárhiány

2. Túlfizetések
Illetményjellegû juttatások

Különféle pénzbeli juttatások

3. Egyéb károk

4. Összesen (1+2+3)

5. A feltárt túlfizetések, valamint károk közül kár- és fegyelmi
eljárás nélkül rendezve

6. Kár és fegyelmi eljárásban
rendezve

Leírással
Visszakövetelés útján

7. Nem rendezett károk, túlfizetések

8. Illetmény visszatartások

9. Nem rendezett illetmény visszatartások

Megjegyzés:
Egyéb károk: Pénzeszközben bekövetkezett, a táblázat egyéb részeibe be nem sorolható károk (pl. kétszeres utalások, téves kifizetések, értékjelzéssel ellátott

okmányok hiánya stb.).
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6. melléklet a 13/2013. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

.............................................
honvédelmi szervezet

Nyt. szám:

MINTA

KIMUTATÁS
a szakellenõrzésekre fordított munkanapokról

fsz. ellenõrzés típusa

ellenõri munkanapok száma

ellenõri
szakállomány

végrehajtó
pénzügyi és
számviteli

szervezeti elemek

összesen
(2.+3.)

1. 2. 3. 4.

1. Átfogó ellenõrzés

2. Témaellenõrzés

3. Cél- és utóellenõrzés

4. Intézményi szintû szakellenõrzés

5. Helyszíni vizsgálat összesen (1+2+3+4)

6. Felkészülés

7. Megállapítások írásba foglalása

8. Összesen (5+6+7)
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7. melléklet a 13/2013. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

MINTA

honvédelmi szervezet megnevezése ......................... sz. példány
Nyt. szám:

Jóváhagyom!

.............................................., 20.... ................... hó ..... nap

honvédelmi szervezet vezetõ
(parancsnok)

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENÕRZÉSI TERV
20............

.............................................., 20.... ................... hó ..... nap

végrehajtó pénzügyi és számviteli szervezeti elem vezetõ

MINTA

Intézményi szintû szakellenõrzési terv
20......... évre

fsz. ellenõrzési feladat megnevezése
ellenõrzés
módszere
(MF/U)*

I. II. III. IV.
ellenõrzést
végrehajtjanegyedévente

1. 2. 3. 4. 5.

a) Központilag elõírt feladatok (a szakutasítás
1. mellékletében meghatározott szempontok
szerint).
b) Saját hatáskörben betervezett szakmai
feladatok.

* MF: munkafolyamatba épített kontroll;
U: utólagos dokumentális ellenõrzés
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8. melléklet a 13/2013. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

.............................................
honvédelmi szervezet

Nyt. szám:

MINTA

Ellenõrzési napló az intézményi szintû szakellenõrzésekrõl

fsz. ellenõrzés idõpontja
ellenõrzött feladat, terület (vizsgált

idõszak, tételek, okmányok,
nyilvántartások stb.)

ellenõrzés idõtartama

megállapított
hiányosságok és a
megszüntetésükre

javasolt és tett intézkedések,
az ellenõrzõ és az
ellenõrzött aláírása

utóellenõrzés idõpontja,
a végrehajtás értékelése

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

14/2013. (HK 8.) HM VGHÁT
szakutasítása

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 a Magyar Honvédség egységesítési, szabvá-
nyosítási tevékenységérõl és a NATO egységesítési doku-
mentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasítás 4. § (1) bekezdés b) és
c) pontjára a következõ

szakutasítást

adom ki.

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.

2. A STANAG 1412 MEDSTD (EDITION 2)
(RATIFICATION DRAFT 1) – TRANSFER
LITTERS SHIP TO SHIP TO AIR – AmedP 32
EDITION A VERSION 1 Beteg és sérült személyek
hordágyon történõ szállítása hajóról hajóra vagy hajóról
légi szállító jármûre címû NATO egységesítési egyez-
mény alkalmazásában Magyarország nem vesz részt.

3. A STANAG 3346 (EDITION 7) - MARKING AND
LIGHTING OF AIRFIELD OBSTRUCTIONS Repü-
lõtéri akadályok jelöléseirõl és jelzõ fényeirõl szóló
NATO egységesítési egyezmény fenntartással nemzeti el-
fogadásra kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP;
b) A bevezetés tervezett idõpontja: 2013. szeptember 1.

a légierõnél.
c) Fenntartás: Magyarország fenntartja a jogot, hogy az

egyezménytõl eltérõ jelöléseket alkalmazzon az ideiglenes
és mobil elemeken.

4. A STANAG 3711 AS (EDITION 3) – AIRFIELD
MARKING AND LIGHTING COLOUR STAN-
DARDS Repülõtér jelölések és jelzõ fények színszabvá-
nyairól szóló NATO egységesítési egyezmény nemzeti el-
fogadásra és hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP;

b) Témakezelõ: MH ÖHP Légierõ Hadmûveleti és Ki-
képzési Fõnökség,

c) A bevezetés idõpontja: 2013. szeptember 01.,
d) A bevezetésre vonatkozó egyéb követelmények:
da) légierõnél kerüljön bevezetésre,
db) az egységesítési egyezmény – eredeti – angol nyel-

ven, teljes terjedelemben kerüljön kiadásra.

5. Ez a szakutasítás a közzététel napján lép hatályba.

Dr. Borbíró Zoltán s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

15/2013. (HK 8.) HM VGHÁT
szakutasítása

az egyes meghatározott és béren kívüli juttatások
után a munkáltatót terhelõ adó bevallásához
és megfizetéséhez szükséges adatszolgáltatás

teljesítésérõl szóló 4/2013. (HK 3.) HM VGHÁT
szakutasítás módosításáról

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

szakutasítást

adom ki:

1. Az egyes meghatározott és béren kívüli juttatások
után a munkáltatót terhelõ adó bevallásához és megfizeté-
séhez szükséges adatszolgáltatás teljesítésérõl szóló
4/2013. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasítás (a továbbiak-
ban: Szakutasítás) 1. melléklete helyébe a szakutasítás
1. melléklete lép.

2. Hatályát veszti a Szakutasítás 2. melléklete.

3. Ez a szakutasítás az aláírása napján lép hatályba*,
rendelkezéseit elõször a 2013. július hónapra vonatkozó
adatszolgáltatás teljesítésénél kell alkalmazni.

Dr. Borbíró Zoltán s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

A szakutasítás aláírásának napja 2013. június 21.
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1. melléklet a 15/2013. (HK 8.) HM VGHÁT szakutasításhoz

„1. melléklet a 4/2013. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasításhoz

_________________________________ 1. sz. példány
honvédelmi szervezet neve

Havi adatszolgáltatás
egyes meghatározott juttatások után a munkáltatót terhelõ SZJA és egészségügyi hozzájárulás

bevallásához

Pénzügyi azonosító � � � Érvényesség dátuma (év, hónap) � � � � � �
Cím/alcím � � � � GSZ: � � � � � �

Fsz. Kötelezettségek Adó alapja

1.

Az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles
bevétel, amelynek igénybevételére egyidejûleg több magánszemély jogosult, és nem
lehet megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá
az egyidejûleg több magánszemély számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes
rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha az döntõ részben vendéglátásra,
szabadidõprogramra irányul) viselt költség, ha nem lehet megállapítani az egyes
magánszemélyek jövedelmét

2.
Törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése
következtében a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék,
nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles jövedelem

3.
Adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthetõ reklám célú vagy egyéb ajándék,
amelynek egyedi értéke a minimálbér 1 %-át nem haladja meg és a magánszemély adatai
a juttató számára nem ismertek

4. Szolgálat érdekében áthelyezettek, illetve vezényeltek természetbeni élelmezése

5. Szolgálat érdekében áthelyezettek, illetve vezényeltek természetbeni élelmezésének
étkezési utalványban történõ megváltása

6.

7.

8.

Kelt: ………………………………, 201… …………………… hó ………..-n

P. H.

…………………………………….
aláírás

Készült: ……….. példányban
Egy példány: …….. lap
Ügyintézõ: ………………………. (Tel.: ………)
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Megjegyzések:

1. Az 1. melléklet 1. sorában kell feltüntetni többek között a honvédelmi szervezet nyílt napja, családi napja, egyéb
rendezvénye kapcsán felmerült, döntõen vendéglátással, szabadidõprogrammal kapcsolatos költségeket, így különösen:
játszóház, elõadómûvészek díja.

2. Az 1. melléklet 2. sorában kell feltüntetni többek között a MÁV Start Bónusz kártya értékét. Az EMC élelmiszer
utalvány értékét nem kell e sorban feltüntetni.

3. Az 1. melléklet 3. sorában kell feltüntetni az adómentesnek, üzleti ajándéknak nem minõsülõ, a minimálbér 1%-át
meg nem haladó értékû ún. szóróajándékot, ha a magánszemély azonosító adatai a honvédelmi szervezet jóhiszemû eljá-
rása ellenére sem ismertek.

4. A szolgálat érdekében áthelyezettek és vezényeltek részére a térítésmentesen igénybe vett élelmezési norma szerinti
természetbeni élelmezési ellátás havi összegét kell feltüntetni.

5. Az 1. melléklet 4. sorában kell kimutatni a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM
rendelet, valamint a köztisztviselõk és munkavállalók élelmezési ellátásáról szóló 25/2009. (IV. 3.) HM utasítás alapján
a kedvezményesen vagy térítésmentesen juttatott, adómentesnek nem minõsülõ élelmezés értékét is.

6. Amennyiben a szolgálat érdekében áthelyezettek és vezényeltek részére az élelmezési norma szerinti természetbeni
élelmezési ellátás vagy egyes részétkezések helyett étkezési utalvány kerül kiadásra, annak értékét az 1. melléklet 5. so-
rában kell feltüntetni. Az utalványt minden esetben annak a pénzügyi referensnek kell szerepeltetnie az adatszolgáltatás-
ban, aki azt ténylegesen biztosította.

7. A szakutasításban nem nevesített, a KGIR-bõl nem lekérdezhetõ munkáltatói adatszolgáltatási kötelezettségrõl – a
repülõ hajózó állomány részére természetben nyújtott kötelezõ rekreáció értékének kivételével – az 1. melléklet további
soraiban kell adatot szolgáltatni.”
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

16/2013. (HK 8.) HM KÁT
szakutasítása

a kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjérõl
szóló 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás

módosításáról

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

szakutasítást

adom ki:

1. A kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjérõl
szóló 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás (a további-
akban: szakutasítás) a következõ 28a. ponttal egészül ki:

„28a. Protokolláris rendezvények zavartalan biztosítása
esetében a 28. pont a) alpontja szerinti értékhatártól történõ
eltérést a honvédelmi szervezet vezetõje egyedi esetekben
engedélyezheti.”

2. A szakutasítás
a) 4. pont ba) alpontjában a „HM Közgazdasági és Pénz-

ügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH)” szövegrész he-
lyébe a „HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH)”,

b) 6. és 7. pontjában, 10. pont a) alpontjában, 12. pont
a) alpontjában, 14. és 17. pontjában, 20. pont b) alpontjá-
ban, 26. pontjában, 36. pont a) és b) alpontjában, 49. pont
b) alpontjában, 51. és 61. pontjában, 112. pont c) alpontjá-
ban, 126. pont b) alpontjában, 127. pontjában, 1. melléklet
4. pontjában, 2. melléklet 3., 5-7. és 32. pontjában, 4. mel-
léklet 23. pontjában a „HM KPH” szövegrész helyébe a
„HM VGH”,

c) 7. pontjában a „HM KPH-ra” szövegrész helyébe a
„HM VGH-ra”,

d) 9. pontjában, 2. melléklet 28. pontjában a „HM
KPH-nál” szövegrész helyébe a „HM VGH-nál”,

e) 10. pont a) alpontjában az „MH Honvédkórház” szö-
vegrész helyébe az „MH Egészségügyi Központ (a továb-
biakban: MH EK)”,

f) 12. pont b) alpontjában, 14., 16., 21., 51. és 61. pontjá-
ban, 112. pont a) és c) alpontjában, 126. pont a) alpontjá-
ban, 1. melléklet 4. pontjában, 2. melléklet 8. és 32. pontjá-
ban az „MH Honvédkórház” szövegrész helyébe az „MH
EK”,

g) 19. pontjában, 20. pont d) alpontjában és 21. pontjá-
ban a „HM KPH-t” szövegrész helyébe a „HM VGH-t”,

h) 19. pontjában a „HM KPH” szövegrészek helyébe a
„HM VGH,

f) 2. melléklet 27. pontjában a „HM Protokoll Rekreá-
ciós és Kulturális Fõigazgatóság (a továbbiakban: HM
PRKF)” szövegrész helyébe az „MH vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyõrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD)”,

g) 2. melléklet 28. pontjában a „HM PRKF” szövegré-
szek helyébe az „MH BHD”,



h) 2. melléklet 29. pontjában a „HM PRKF” szövegrész
helyébe az „MH BHD”
szöveg lép.

3. Hatályát veszti
a) a szakutasítás 18. pontja, és
b) a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítésé-

nek rendjérõl szóló 12/2012. (HK 10.) HM KÁT szakuta-
sítás.

4. Ez a szakutasítás az aláírását követõ napon lép ha-
tályba.*

Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja 2013. július 3.

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

17/2013. (HK 8.) HM VGHÁT
szakutasítása

a 2013. I. félévi költségvetési beszámoló
elkészítésének rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium fejezet köz-
ponti és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
89/2011. (VIII. 4.) HM utasítás 26. § (1) bekezdésére – a
2013. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítésének
rendjérõl a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szer-
vezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerveze-
tek) terjed ki.

2. A 2013. évi I. félévi intézményi költségvetési beszá-
molókat, a fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó
2013. I. félévi költségvetési beszámolókat, és a HM költ-
ségvetési fejezet I. félévi költségvetési beszámolóját (a to-
vábbiakban együtt: beszámolók) a szakutasításban foglal-
tak szerint kell összeállítani.

3. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szervezete
vonatkozásában a szakutasításban foglaltak végrehajtását
biztosítsa.

4. A beszámolók a számviteli szabályozásért felelõs mi-
niszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: mi-
nisztérium) honlapján közzétett költségvetési tervezésre
szolgáló 02.-22. és 98. számú ûrlapokat, valamint a
24. Pénzforgalom egyeztetése címû ûrlapot tartalmazzák.

5. A beszámolók összeállításához szükséges Tájékozta-
tót, beszámoló garnitúrát, továbbá a beszámolók átadás-át-
vételének ütemtervét a HM Védelemgazdasági Hivatal
(a továbbiakban: HM VGH) elektronikus úton biztosítja.

6. A honvédelmi szervezetek a beszámolókat a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendelke-
zésre bocsátott és a HM VGH által a MAKK11 szerveren
biztosított rögzítõ és ellenõrzõ program felhasználásával
készítik el.

7. Az intézményi beszámolók honvédelmi szervezetnél
maradó irattári példányához – a fõkönyvi és analitikus
egyezõség igazolása végett – minden esetben csatolni kell
a beszámoló alátámasztásául szolgáló fõkönyvi kivonato-
kat, valamint az annak alapját képezõ, a fõkönyvvel
egyeztetett analitikus nyilvántartásokat is.

2. Az intézményi beszámolók összeállítása

8. A HM VGH által a honvédelmi szervezetek részére
készített intézményi beszámolók címlapján:

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

b) a „Készítõ, kapcsolattartó, felvilágosítást nyújtó”
személy nevét és telefonszámát, okleveles könyvvizsgá-
lói, vagy mérlegképes könyvelõi képesítésének regisztrá-
ciós számát, valamint az intézményi beszámoló elkészíté-
séért kijelölt felelõs személy okleveles könyvvizsgálói,
vagy mérlegképes könyvelõi képesítésének regisztrációs
számát is fel kell tüntetni.

9. Az intézményi beszámolót a honvédelmi szervezetek
mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 346/2009. (XII.30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § (2) bekezdésében és
17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen kell alá-
írni.

10. A pénzügyi gazdasági vezetõ aláírásával igazolja,
hogy a készítõ rendelkezésére bocsátott, az intézményi be-
számolókat alátámasztó HM Költségvetés Gazdálkodási
Információs Rendszerben rögzített és az ûrlapok kitöltésé-
hez szükséges egyéb adatok, információk a valódiság el-
vének megfelelnek.

11. Az intézményi beszámolókat a készítõ személy ki-
vételével az aláírásra kötelezett személyek bélyegzõlenyo-
matukkal hitelesítik. Az aláírók egyértelmû beazonosítása
érdekében a neveket olvashatóan – gépelve, vagy nyomta-
tott betûkkel – is fel kell tüntetni.
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12. Az intézményi beszámoló egyik példánya a HM
VGH-t, másik példánya a beszámolóban érintett honvédel-
mi szervezetet illeti meg, melyeket az általános ügyviteli
szabályok szerint nyilvántartásba vesznek.

13. Az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban:
MH EK):

a) csapat- és központi költségvetésérõl külön-külön in-
tézményi beszámolókat készít;

b) a nyilvántartási számmal ellátott intézményi beszá-
moló címlapján a „Kapcsolattartó, illetve felvilágosítást
nyújtó személy” nevét és telefonszámát, valamint az intéz-
ményi beszámoló elkészítéséért kijelölt felelõs személy
okleveles könyvvizsgálói, vagy mérlegképes könyvelõi
képesítésének regisztrációs számát rögzíti;

c) intézményi beszámolói a 9.-12. pontoknak megfele-
lõen kerülnek aláírásra, hitelesítésre és nyilvántartásba vé-
telre.

14. A KNBSZ a minõsített adat védelmérõl szóló
2009. évi CLV. törvény elõírásai szerint készít – megfelelõ
minõsítéssel ellátott – intézményi beszámolót egy pél-
dányban, és nem minõsített, összevont formájú intézményi
beszámolót két példányban. Az intézményi beszámolók a
9–11. pontokban és a 13. pont b) alpontjában meghatáro-
zottaknak megfelelõen kerülnek aláírásra, hitelesítésre. Az
összevont formájú intézményi beszámolót a polgári nem-
zetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálko-
dásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011.
(VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (8) bekezdésében meghatá-
rozottaknak megfelelõen készíti el, és egy példányát átadja
a HM VGH részére. A minõsített intézményi beszámolót –
a beszámoló készítésére szolgáló programból kinyomtatott
ellenõrzési listával együtt – egyeztetés és felülvizsgálat
céljából bemutatja a HM VGH részére.

15. Az intézményi beszámolókban az átlagos statiszti-
kai és a munkajogi létszám adatainak kitöltése:

a) az MH EK-nál és a KNBSZ-nél a HM VGH-val való
egyeztetés alapján,

b) a honvédelmi szervezetek részére a HM VGH által
készített beszámolók esetében központilag
történik.

3. A fejezeti kezelésû elõirányzatok beszámolóinak
összeállítása

16. A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdál-
kodásról szóló beszámolókat a HM VGH állítja össze.

4. A megszûnt szervezetek beszámolójának
összeállítása

17. A védelemgazdasági és központi logisztikai felada-
tokat ellátó szervezetek átalakításával összefüggõ felada-
tokról szóló 30/2013. (V. 17.) HM utasítás szerint meg-
szûnt honvédelmi szervezetek beszámolóit a Felszámoló

Bizottság vezetõje mellett, a gazdasági vezetõ és a készítõ
írja alá. A beszámolók a 10–12. pontoknak megfelelõen
kerülnek hitelesítésre és nyilvántartásba vételre.

5. A HM költségvetési fejezet beszámolójának
összeállítása

18. A HM VGH a felülvizsgált intézményi beszámoló-
kat, a megszûnt szervezetek beszámolóját, valamint a feje-
zeti kezelésû elõirányzatokról összeállított beszámolókat a
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés b) alpontjában meghatá-
rozottaknak megfelelõen összesíti és – az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségé-
nek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.
rendeletben meghatározott határideig – megküldi a Kincs-
tár részére.

19. A 18. pont szerint összesített beszámolókat a Korm.
rendelet 17. § (3) bekezdésében meghatározott személyek
írják alá.

6. Záró rendelkezések

20. Ez a szakutasítás az aláírását követõ napon lép ha-
tályba*, és 2014. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Borbíró Zoltán s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja 2013. július 8.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának és a Honvéd Vezérkar fõnökének

58/2013. (HK 8.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése

a Magyar Honvédség Központi Ügyelet mûködésének
szabályozásáról szóló

84/2011. (HK 1/2012.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról*

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
59/2013. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a 2013. évben végrehajtandó
egészségi szûrõvizsgálatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés a) pontja és 11. § p) pontja alapján – figye-
lemmel a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálatra, va-
lamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról,
továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség
és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélyezésének sza-
bályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendeletben foglal-
takra – a 2013. évben végrehajtandó egészségi alkalmas-
sági és szûrõvizsgálatokról az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya
a) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM),

a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetek, továbbá a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezetei (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek) hivatásos és szerzõdéses
állományára, valamint a kormánytisztviselõi és közalkal-
mazotti jogviszonyban álló vezetõi állományára,

b) az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH
EK), valamint az egészségügyi szûrõvizsgálatokat végre-
hajtó honvéd-egészségügyi szakállományra
terjed ki.

2. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy a jelen in-
tézkedésben foglaltak végrehajtását a szervezete állomá-
nyába tartozó, érintett személyek vonatkozásában lehetõ-
vé tenni szíveskedjen.

3. A hivatásos és szerzõdéses állományú katonák egész-
ségi alkalmassága idõszakos egészségügyi szûrõvizsgálat
keretében történõ rendszeres ellenõrzésének (a továbbiak-
ban: szûrõvizsgálat) rendje:

a) az állomány tagja köteles magát a szûrõvizsgálatnak
alávetni;

b) 2013-ban a 30 év feletti hivatásos és szerzõdéses állo-
mány vizsgálatát kell elvégezni az utaltsági rend szerinti

egészségügyi alapellátásra kijelölt egészségügyi szolgá-
latnál;

c) a szûrõvizsgálatot a 6. és 7. pontokban foglaltak kivé-
telével 2013. október 31-ig kell elvégezni;

d) az egészségügyi szolgálatok – a honvédelmi szerve-
zetek vezetõivel szorosan együttmûködve – kiemelt fi-
gyelmet fordítanak arra, hogy az állomány megjelenjen a
szûrõvizsgálatokon;

e) a szûrõvizsgálatra kötelezettek névjegyzékét a hon-
védelmi szervezetek állományilletékes személyügyi szer-
vei továbbítják az MH ellátási utaltsági rendje szerint ille-
tékes egészségügyi szolgálatnak;

f) a vizsgálat végrehajtására kötelezett egészségügyi
szolgálat a szûrõvizsgálatról távolmaradó állomány név-
jegyzékét – az éves teljesítményértékelés elõtt – 2013. no-
vember 15-ig terjeszti fel az állományilletékes parancs-
nokhoz;

g) a szûrõvizsgálatot úgy kell megszervezni, hogy azt
követõen, 30 napon belül az állomány fizikai állapotfel-
mérése végrehajtható legyen;

h) az egészségügyi szolgálatok szakorvosi rendelõinté-
zetbe és fekvõbeteg intézménybe – szûrõvizsgálat céljá-
ból – beutalást nem kezdeményezhetnek. A szûrõvizsgálat
során szakorvosi vizsgálatra történõ beutalásra a MH
EK-ba, vagy a területileg illetékes szolgáltatók szakellátó
intézményeibe abban az esetben kerülhet sor, ha:

ha) a szûrõvizsgálat olyan kóros állapotot rögzít, amely-
nek kivizsgálásában, gyógykezelésében az alapellátást
végzõ orvos szakmai kompetencia, vagy tárgyi feltételek
hiányában nem illetékes,

hb) a vizsgálat eredménye, illetve a kórelõzményi ada-
tok azt indokolttá teszik. Amennyiben a vizsgált személy
érvényes egészségügyi minõsítésének megváltoztatása
szükséges, a szûrõvizsgálatot végzõ orvos javaslatára a
Felülvizsgáló Orvosi Bizottságok a hivatásos és szerzõdé-
ses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intéz-
ményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi sza-
badság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgá-
lati idõ engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006.
(III. 21.) HM rendelet 29. §-ában elõírtak szerint járnak el;

i) az egészségügyi szolgálatok a szûrõvizsgálatra köte-
lezettek és a vizsgálaton megjelentek létszámáról a 1. mel-
léklet szerinti táblázat kitöltésével, szolgálati úton az MH
EK parancsnoka részére jelentést terjesztenek fel

ia) 2013. július 31-ig az I. félévben elvégzett szûrõvizs-
gálatokról,

ib) 2013. november 15-ig a 2013-ban elvégzett összes
szûrõvizsgálatról.

4. Az egészségügyi tevékenységet végzõk elõzetes és
idõszakos alkalmassági vizsgálatait az egészségügyi inté-
zetek, szolgáltatók és az alapellátást biztosító egészség-
ügyi szolgálatok az egészségügyi tevékenység végzéséhez
szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minõsí-
tésérõl szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletben fog-
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laltak, valamint az egyes munkakörök esetén elvégzendõ
idõszakos alkalmassági vizsgálatokról elkészített szabály-
zatuk szerint végzik.

5. Az egészségkárosító kockázatoknak kitett munkakör-
ben, valamint közegészségügyi-járványügyi szempontból
kiemelt munkakörben foglalkoztatottak szûrõvizsgálatá-
nak rendje:

a) az érintett állomány szûrõvizsgálatának kezdeménye-
zése és végrehajtása az alapellátást végzõ orvos feladata.
Az eljárás során a fertõzõ betegségek és a járványok meg-
elõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben foglaltakat is
irányadónak kell tekinteni;

b) az érintett állomány szakorvosi szûrését – ideértve az
a) pont szerinti NM rendelet szerint kötelezõen elõírt tüdõ-
szûrést is –, a vér- és vizeletminták klinikai és kémiai labo-
ratóriumi vizsgálatát a Közép-Magyarországi régióban és
Nyugat-Magyarország területén az MH EK Véde-
lem-egészségügyi Igazgatóság (a továbbiakban MH EK
VI), Kelet-Magyarország területén az MH EK VI Repü-
lõ-orvosi, Alkalmasság-vizsgáló és Gyógyító Intézet (a to-
vábbiakban: RAVGYI), a speciális toxikológiai vizsgála-
tokat országosan az MH EK VI Speciális Katonaorvosi és
ABV Védelmi Intézet hajtja végre, elõzetes idõpont-
egyeztetések után.

6. A KNBSZ igénye szerint a különleges állomány vo-
natkozásában a RAVGYI a szakorvosi szûrõvizsgálatokat
2013. december 9. és 11. között hajtja végre.

7. A HM és az MH vezetõ állománya szûrõvizsgálatá-
nak rendje:

a) az MH EK VI Közegészségügyi és Járványügyi Szol-
gálat Egészségfejlesztési Osztály (a továbbiakban: MH
EK VI KJSZ EFO) 2013. augusztus 31-ig szervezi meg a
vezetõ állomány szûrõvizsgálatát;

b) az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség vezetõ állományú tagjai egészségi szûrõvizs-
gálatának és fizikai állapotfelmérésének végrehajtásáról
szóló 13/2006. (HK 5.) HM utasítás 4. § (1) bekezdése
alapján megküldi a MH EK részére a vezetõ állomány név-
jegyzékét 2013. július 31-ig, valamint tájékoztatást ad a
vezetõ állomány körében bekövetkezett változásokról
2013. augusztus 31-ig;

c) a vezetõ állomány szûrõvizsgálatát és fizikai alkal-
masságának ellenõrzését a RAVGYI hajtja végre, 2013.
szeptember 23. és november 29. között, naponta legfeljebb
10 fõ részvételével;

d) a vizsgálatra kötelezettek kiértesítése az MH EK VI
KJSZ EFO feladata

e) a vizsgálat 1 napos, az érintett személyeknél magába
foglalja a fizikai állapotfelmérést is;

f) a HM és az MH vezetõ állományába tartozó, de Repü-
lõ Orvosi Bizottság által végzett alkalmassági vizsgálatra

(a továbbiakban: ROB vizsgálat) is kötelezett állomány
szûrõvizsgálatát és fizikai állapot felmérését a ROB vizs-
gálat keretében kell elvégezni, és a vezetõ állomány szûrõ-
vizsgálatáról készült jelentésben is fel kell tüntetni;

g) az MH EK VI RAVGYI a vizsgálatok elvégzése
után a megjelenteket az egészségi, fizikai alkalmasságot,
illetve a fogászati szûrés megtörténtét bizonyító igazolás-
sal látja el.

h) az MH EK VI KJSZ EFO a Honvéd Vezérkar Kikép-
zési Csoportfõnökség útján tárgyév december 31-ig jelen-
tést terjeszt fel a HVKF részére, amely tartalmazza a vizs-
gálaton megjelentek eredményeit, illetve a távolmaradás
okát tartalmazó névszerinti jegyzéket is.

8. A NATO és EU beosztásban külföldön szolgálatot
teljesítõk és a velük külföldön tartózkodó családtagi pót-
lékra jogosult 18 éven felüli hozzátartozók, valamint a
NATO-nak felajánlott erõk állományába tartozók szûrõ-
vizsgálatának rendje:

a) az MH EK VI RAVGYI a NATO és EU beosztások-
ban külföldön szolgálatot teljesítõk elõzetes alkalmassági,
éves szûrõ-, valamint visszaszûrõ vizsgálatát folyamato-
san, elõzetes egyeztetés alapján végzi;

b) az MH EK VI a NATO-nak felajánlott erõk állomá-
nyának elõzetes alkalmassági, illetve a készenlét ideje
alatti éves szûrõ-, valamint alkalmazást követõ visszaszû-
rõ vizsgálatát folyamatosan, elõzetes egyeztetés alapján
hatja végre;

c) a külföldre települõ családtagi pótlékra jogosult
18 éven felüli hozzátartozók kiutazás elõtti és éves szûrõ-
vizsgálatát elõzetes egyeztetés alapján az MH EK VI
RAVGYI végzi.

9. A fogászati szûrõvizsgálatok rendje:
a) az MH alapellátást végzõ fogászati rendelõi
aa) a 2. pontban meghatározott szûrõvizsgálat része-

ként, az utaltságukba tartozó állomány minden tagjának
fogászati szûrõvizsgálatát is ütemezik,

ab) a szûrõvizsgálat eredményeinek ismeretében fogá-
szati kezelési, szanálási tervet készítenek;

b) a fogászati szûrõvizsgálatokhoz kapcsolódóan szük-
séges és szakmailag indokolt panoráma röntgen vizsgála-
tot – elõzetes egyeztetés után – az MH EK VI RAVGYI
hajtja végre;

c) az MH EK VI RAVGYI a vizsgálatokat a szakmai
prioritások figyelembevételével végzi;

d) az egészségügyi intézetek, szolgáltatók és alapellá-
tást biztosító fogászati rendelõk a fogászati szûrésrõl iga-
zolást állítanak ki.

10. Az éves szûrõvizsgálat eredményei nyilvántartásá-
nak rendje az alábbi:

a) a szûrõvizsgálatot végrehajtó egészségügyi szolgálta-
tók az MH EK VI KJSZ EFO által kiadott, elektronikus
formában továbbított dokumentumok felhasználásával
rögzítik a szûrõvizsgálatok adatait. A betegségek jelölésé-
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re kizárólag BNO kódok használhatók. Az adatszolgálta-
tást – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvényben
foglaltak betartásával – 2013. július 15-ig az 1. melléklet
szerint papír alapon, majd a pótszûrés adataival kiegészít-
ve november 15-ig elektronikus adathordozón a MH EK
VI részére kell teljesíteni;

b) az intézkedés 3. és 7. pontja vonatkozásában a beér-
kezett szûrõvizsgálati adatok feldolgozása a MH EK VI
KJSZ EFO feladata, melynek részletes eredményeirõl
2014. január 31-ig írásos jelentést terjeszt fel a HVKF
részére.

11. Az MH EK VI és az MH EK VI RAVGYI a szakor-
vosi és speciális alkalmassági szûrõvizsgálatokról, a szû-

rõvizsgálatok teljesítésérõl összefoglaló jelentést készít,
melyet az írásbeli éves beszámoló jelentésben külön
szerepeltet.

12. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba,* és
2014. február 1-jén hatályát veszti.

Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes
Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az intézkedés aláírásának napja: 2013. július 19.
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1. melléklet az 59/2013. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Összesített jelentés a 2013. évben végrehajtott szûrõvizsgálatokról

IKR X-1-3. jelentés 20 év alatt 21–30 év között 31–40 év között 41–50 év között 50 év felett Összesen

Alapellátásban

Hivatásos
Kötelezett

Megjelent

Szerzõdéses
Kötelezett

Megjelent

MH EK-ban

Hivatásos
Kötelezett

Megjelent

Szerzõdéses
Kötelezett

Megjelent

Összesen
Kötelezett

Megjelent



HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
191/2013. (HK 8.) HVKF

parancsa
a 2013. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat

ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
193/2013. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Balatonkenesei Rekreációs

Központ parancsnoki beosztás átadás-átvételérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
194/2013. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség tábori tüzér és páncéltörõ

tûzalegységeinek harcszolgálati szabályzata
kidolgozásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
200/2013. (HK 8.) HVKF

parancsa
az Összhaderõnemi Vezetõ Altiszti Tanfolyam

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
209/2013. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Híradó-Informatikai

Szabályzatának kidolgozásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
210/2013. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Csapathadtáp Szabályzata

a ruházati szolgálat részére
kidolgozásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
211/2013. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Csapathadtáp Szabályzata

az üzemanyag szolgálat részére
kidolgozásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
212/2013. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Csapathadtáp Szabályzatának

kidolgozásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
213/2013. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Csapathadtáp Szabályzata

az élelmezési szolgálat részére
kidolgozásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
197/2013. (HK 8.) HVKF

intézkedése
a helyõrségek kategóriába sorolásáról

és a helyõrség-parancsnoki feladatokat ellátó
parancsnokok megbízási díjáról szóló

730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézkedés
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében, va-
lamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
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mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
11. § p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyõr-
ségek kategóriába sorolásáról és a helyõrség-parancsnoki
feladatokat ellátó parancsnokok megbízási díjáról szóló
730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézkedés módosításáról
a következõ

intézkedést

adom ki.

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire terjed ki.

2. A helyõrségek kategóriába sorolásáról és a helyõr-
ség-parancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbí-
zási díjáról szóló 730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézke-
dés 3.3. alpontja az alábbi j) alponttal egészül ki:

(3. A helyõrségek kategóriába sorolása
3.3. III. kategóriába tartoznak az alábbi helyõrségek:)
„j) Balatonkenese”.

3. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
202/2013. (HK 8.) HVKF

intézkedése
a katonai öltözeteken viselendõ

mozgó rendfokozati jelzések rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 57. § (1) bekezdés, valamint a Magyar Hon-

védség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló
9/2005. (III. 30.) HM rendelet rendelkezéseire az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. A határozott idõre szóló külföldi szolgálatra, továbbá
Magyarországon települõ katonai szervezethez, más
szervhez, Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, a miniszter
fenntartása alá tartozó, honvédségi szervezetnek nem mi-
nõsülõ köznevelési intézményhez, Katonai Nemzetbizton-
sági Szolgálathoz vezényelt állomány meglévõ viselt
rendfokozatától eltérõ rendfokozatának kifejezésére moz-
gó rendfokozati jelzést rendszeresítek.

2. A mozgó rendfokozati jelzést a köznapi- és társasági
paroli-, a hímzett köznapi- és társasági-, a gyakorló-, a
gyakorló paroli- és a hímzett gyakorló rendfokozati jelzé-
sen kell viselni.

3. Az 1. pont szerint rendszeresített mozgó rendfokozati
jelzések szöveges leírását és képi ábrázolását az 1. mellék-
let tartalmazza.

4. A határozott idejû szolgálatteljesítésre vezényelt állo-
mány számára rendszeresített mozgó rendfokozati jelzé-
sek mûszaki dokumentációjának kidolgozásáról, valamint
a rendszeresítésbõl adódó költségvetés tervezésérõl, be-
szerzésérõl, legyártásáról, továbbá az igényjogosult állo-
mány ellátásáról az MH Logisztikai Központ gondosko-
dik.

5. Ez az intézkedés az aláírás napján lép hatályba.*

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2013. július 5.
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1. melléklet a 202/2013. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

A mozgó rendfokozati jelzések szöveges leírása és képi ábrázolása

1. A mozgó társasági paroli rendfokozati jelzés

a) A mozgó társasági paroli rendfokozati jelzés szöveges leírása:
aa) A mozgó társasági paroli rendfokozati jelzés posztó vagy posztó jellegû, fegyvernemi színû alapanyagból, kemé-

nyített kivitelben készülõ, sujtással díszített, talpánál ezüstszínû paszománnyal lezárt, téglalap alakú, felsõvégén csúcs-
ban záródó paroli.

ab) A tábornoki és fõtiszti mozgó társasági paroli rendfokozati jelzés aranyszínû sávszerû paszománnyal, az altiszti
mozgó társasági paroli rendfokozati jelzés ék alakú ezüstszínû paszománnyal díszített.

ac) A tiszti és a zászlósi mozgó társasági paroli rendfokozati jelzés sujtása arany, az altiszti ezüstszínû, a sujtás vonal-
vezetése a tábornoki paroli oldalain 3-3, a tiszti paroli oldalain 2-2, az altiszti paroli oldalain 1-1 hurokkal díszített.

b) A tábornoki mozgó társasági paroli rendfokozati jelzés névleges mérete: 110×40 mm, a tiszti és az altiszti paroli
névleges mérete: 95×37 mm.

c) A mozgó társasági paroli rendfokozati jelzés felszerelése:
ca) Tábornok esetében: a paszományon, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 17 mm-es hatágú ezüstszínû csillag, vala-

mint a paroli felsõ harmadában ezüstszínû tábornoki fegyvernemi jelvény elhelyezve.
cb) Fõtiszt esetében: a paszományon, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 15 mm-es, hatágú ezüstszínû csillag, vala-

mint a paroli felsõ harmadában aranyszínû fegyvernemi jelvény elhelyezve.
cc) Tiszt és zászlós esetében: a posztó alapanyagon, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 15 mm-es, hatágú aranyszínû

csillag, valamint a paroli felsõ harmadában aranyszínû fegyvernemi jelvény elhelyezve.
cd) Altiszt esetében: a posztó alapanyagon, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 15 mm-es, hatágú ezüstszínû csillag,

valamint a paroli felsõ harmadában ezüstszínû fegyvernemi jelvény elhelyezve.

d) A mozgó társasági paroli rendfokozati jelzés a társasági- és a sötétkék társasági zubbonyon, valamint a társasági és
a sötétkék társasági nõi kosztümkabáton viselendõ.

e) A mozgó társasági paroli rendfokozati jelzés képi ábrázolása:

ea) Tábornoki paroli:
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eb) Fõtiszti paroli

ec) Tiszti paroli:

684 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám

ezredes                alezredes                  rnagy

             százados               f hadnagy                   hadnagy



ed) Altiszti paroli:

f) Színkódok Textil Pantone színskála szerint:
Arany (paszomány, sujtás, csillagok, fegyvernemi jelvény): 15-0927 TPX (Pale Gold)
Ezüst (paszomány, sujtás, csillagok, fegyvernemi jelvény): 14-5002 TPX (Silver)

2. A mozgó köznapi paroli rendfokozati jelzés

a) A mozgó köznapi paroli rendfokozati jelzés szöveges leírása:
aa) A mozgó köznapi paroli rendfokozati jelzés posztó vagy posztó jellegû, fegyvernemi színû alapanyagból, kemé-

nyített kivitelben készülõ, sujtással díszített, talpánál ezüstszínû paszománnyal lezárt, téglalap alakú, felsõvégén csúcs-
ban záródó paroli.

ab) A tábornoki és fõtiszti mozgó társasági paroli rendfokozati jelzés aranyszínû sávszerû paszománnyal, az altiszti
mozgó társasági paroli rendfokozati jelzés ék alakú ezüstszínû paszománnyal díszített.

ac) A tiszti és a zászlósi mozgó köznapi paroli rendfokozati jelzés sujtása arany, az altiszti ezüstszínû.

b) A tábornoki mozgó köznapi paroli rendfokozati jelzés névleges mérete: 110×40 mm, a tiszti és az altiszti paroli név-
leges mérete: 95×37 mm.

c) A mozgó köznapi paroli rendfokozati jelzés felszerelése:
ca) Tábornok esetében: a paszományon, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 17 mm-es hatágú ezüstszínû csillag, vala-

mint a paroli felsõ harmadában ezüstszínû tábornoki fegyvernemi jelvény elhelyezve.
cb) Fõtiszt esetében: a paszományon, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 15 mm-es, hatágú ezüstszínû csillag, vala-

mint a paroli felsõ harmadában aranyszínû fegyvernemi jelvény elhelyezve.
cc) Tiszt és zászlós esetében: a posztó alapanyagon, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 15 mm-es, hatágú aranyszínû

csillag, valamint a paroli felsõ harmadában aranyszínû fegyvernemi jelvény elhelyezve.
cd) Altiszt esetében: a posztó alapanyagon, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 15 mm-es, hatágú ezüstszínû csillag,

valamint a paroli felsõ harmadában ezüstszínû fegyvernemi jelvény elhelyezve.

d) A mozgó köznapi paroli rendfokozati jelzés a köznapi- és a sötétkék köznapi zubbonyon, valamint a köznapi- és a
sötétkék köznapi nõi zubbonyon viselendõ.
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e) A mozgó társasági paroli rendfokozati jelzés képi ábrázolása:

ea) Tábornoki paroli:

eb) Fõtiszti paroli

ec) Tiszti paroli:
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ed) Altiszti paroli:

f) Színkódok Textil Pantone színskála szerint:
Arany (paszomány, sujtás, csillagok, fegyvernemi jelvény): 15-0927 TPX (Pale Gold)
Ezüst (paszomány, sujtás, csillagok, fegyvernemi jelvény): 14-5002 TPX (Silver)

3. A hímzett mozgó társasági-, köznapi- és gyakorló rendfokozati jelzés

a) A hímzett mozgó társasági- és köznapi rendfokozati jelzés szöveges leírása:
aa) A hímzett mozgó rendfokozati jelzés társasági változata fehér, a köznapi változata az általános öltözetet viselõ ál-

lomány részére barna, a légierõ által viselt-, és a hadihajós öltözetet viselõ állomány részére sötétkék alapra kerethímzés-
sel készülõ, talprészén vékony ezüstszínû hímzett csíkkal díszített, téglalap alakú, vállszalagra ráhúzható rendfokozati
jelzés.

ab) A tábornoki, valamint fõtiszti hímzett mozgó rendfokozati jelzés aranyszínû sávszerû paszománnyal, az altiszti
rendfokozati jelzés ék alakú ezüstszínû paszománnyal díszített.

ac) A tiszti, valamint a zászlósi hímzett mozgó rendfokozati jelzés aranyszínû, az altiszti rendfokozati jelzés ezüstszí-
nû kerethímzéssel készül.

ad) A tábornoki hímzett rendfokozati jelzés paszományán, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 17 mm-es, hatágú
ezüstszínû hímzett csillag, valamint a rendfokozati jelzés felsõ harmadában ezüstszínû hímzett tábornoki fegyvernemi
jelzés található.

ae) A fõtiszti rendfokozati jelzés paszományán, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 15 mm-es, hatágú ezüstszínû hím-
zett csillag helyezkedik el.

af) A tiszti, valamint a zászlósi hímzett mozgó rendfokozati jelzés alapanyagán, a rendfokozatnak megfelelõ számú,
15 mm-es, hatágú aranyszínû hímzett csillag helyezkedik el.

ag) Az altiszti hímzett mozgó rendfokozati jelzés alapanyagán, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 15 mm-es, hatágú
ezüstszínû hímzett csillag helyezkedik el.

b) A hímzett mozgó gyakorló rendfokozati jelzés szöveges leírása:
ba) A hímzett mozgó rendfokozati jelzés gyakorló változata zöld alapra, barnaszínû kerethímzéssel készülõ, talpré-

szén vékony ezüstszínû hímzett csíkkal díszített, téglalap alakú, vállszalagra ráhúzható rendfokozati jelzés.
bb) A tábornoki, valamint fõtiszti hímzett mozgó gyakorló rendfokozati jelzés barnaszínû sávszerû paszománnyal, az

altiszti rendfokozati jelzés ék alakú barnaszínû paszománnyal díszített.
bc) A tábornoki hímzett rendfokozati jelzés paszományán, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 17 mm-es, hatágú

ezüstszínû hímzett csillag, valamint a rendfokozati jelzés felsõ harmadában barnaszínû hímzett tábornoki fegyvernemi
jelzés található.

bd) A fõtiszti rendfokozati jelzés paszományán, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 15 mm-es, hatágú ezüstszínû
hímzett csillag helyezkedik el.

be) A tiszti, valamint a zászlósi hímzett mozgó rendfokozati jelzés alapanyagán, a rendfokozatnak megfelelõ számú,
15 mm-es, hatágú aranyszínû hímzett csillag helyezkedik el.

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 687

        f törzszászlós/               törzszászlós/          zászlós/
        f törzs rmester              törzs rmester         rmester



bf) Az altiszti hímzett mozgó rendfokozati jelzés alapanyagán, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 15 mm-es, hatágú
ezüstszínû hímzett csillag helyezkedik el.

c) A hímzett mozgó társasági, köznapi és gyakorló rendfokozati jelzés névleges készmérete: 80×38 mm.

d) A hímzett mozgó rendfokozati jelzés
da) társasági változata a társasági fehér ingen és a társasági fehér nõi ingen,
db) köznapi változata az általános öltözetet viselõ állomány részére az ünnepi öltözethez viselt társasági fehér ingen és

társasági fehér nõi ingen, a 3/4-es és 4/4-es, valamint nõi ballonkabáton, az esõkabáton, a gyakorlópulóver köznapi vál-
tozatán, a köznapi- és köznapi nõi ingen, az ingblúzon és a nõi ingblúzon, továbbá a nõi mellényen,

dc) köznapi változata a légierõ által viselt-, és a hadihajós öltözetet viselõ állomány részére az ünnepi öltözethez viselt
társasági fehér ingen és társasági fehér nõi ingen, a sötétkék 3/4-es és 4/4-es, valamint nõi ballonkabáton, a sötétkék esõ-
kabáton, a sötétkék pulóveren, a világoskék köznapi- és köznapi nõi ingen, a világoskék ingblúzon és nõi ingblúzon,
továbbá a sötétkék nõi mellényen,

dd) gyakorló változata a gyakorlópulóveren viselendõ.

e) A hímzett mozgó társasági-, köznapi- és gyakorló rendfokozati jelzés képi ábrázolása:

ea) Tábornoki hímzett mozgó rendfokozati jelzés:

eb) Fõtiszti hímzett mozgó rendfokozati jelzés:
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ec) Tiszti hímzett mozgó rendfokozati jelzés:

ed) Altiszti hímzett mozgó rendfokozati jelzés:

f) Színkódok Textil Pantone színskála szerint:
Arany (paszomány, keret, csillagok): 15-0927 TPX (Pale Gold)
Ezüst (paszomány, keret, csillagok, tábornoki fegyvernemi jelvény, díszcsík): 14-5002 TPX (Silver)
Barna (paszomány, keret, tábornoki fegyvernemi jelvény): 15-1315 TPX (Rughby Tan)
Fehér (alapanyag): optikai fehér
Barna (alapanyag): 19-0617 TPX (Teak)
Sötétkék (alapanyag): 19-4010 TPX (Total Eclipse)
Sötétzöld (alapanyag): 19-0415 TPX (Duffel Bag)
Sötétbarna (tábornoki fegyvernemi jelvény kontúr): 18-1142 TPX (Leather Brown)

4. A mozgó gyakorló- és gyakorló paroli rendfokozati jelzés

a) A mozgó gyakorló- és gyakorló paroli rendfokozati jelzés szöveges leírása:
aa) A mozgó gyakorló- és gyakorló paroli rendfokozati jelzés alapváltozata zöld, sivatagi változata barna alapra, bar-

naszínû kerethímzéssel készülõ, talprészén vékony ezüstszínû hímzett csíkkal díszített, tépõzárral rögzíthetõ rendfoko-
zati jelzés.

ab) A mozgó gyakorló rendfokozati jelzés téglalap alakú, melynek felsõvége csúcsban záródik, a mozgó gyakorló pa-
roli rendfokozati jelzés téglalap alakú páros – tükörszimmetrikus – paroli, melynek talpa ferde irányú és felsõvége csúcs-
ban záródik.
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ac) A tábornoki, valamint fõtiszti mozgó gyakorló- és gyakorló paroli rendfokozati jelzés barnaszínû sávszerû paszo-
mánnyal, az altiszti rendfokozati jelzés ék alakú barnaszínû paszománnyal díszített.

ad) A tábornoki rendfokozati jelzés paszományán, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 17 mm-es, hatágú ezüstszínû
hímzett csillag, valamint a rendfokozati jelzés felsõ harmadában barnaszínû hímzett tábornoki fegyvernemi jelzés
található.

ae) A fõtiszti rendfokozati jelzés paszományán, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 15 mm-es, hatágú ezüstszínû hím-
zett csillag helyezkedik el.

af) A tiszti, valamint a zászlósi rendfokozati jelzés alapanyagán, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 15 mm-es, hat-
ágú aranyszínû hímzett csillag helyezkedik el.

ag) Az altiszti hímzett mozgó rendfokozati jelzés alapanyagán, a rendfokozatnak megfelelõ számú, 15 mm-es, hatágú
ezüstszínû hímzett csillag helyezkedik el.

b) A mozgó gyakorló rendfokozati jelzés névleges készmérete: 94×48 mm, a mozgó gyakorló paroli rendfokozati jel-
zés névleges készmérete: 96×46 mm.

c) A mozgó gyakorló paroli rendfokozati jelzés a gyakorlózubbony és a gyakorlókabát, valamint a 2003 M sivatagi
gyakorlózubbony gallérján, a mozgó gyakorló rendfokozati jelzés a gyakorlósapkán, a 2008 M gyakorló esõvédõ kabát
és esõvédõ zubbony mellrészén, a gyakorlópóló, a matróztrikó, a 2008 M polárpulóver, ujján, továbbá a sivatagi kabát
mellrészén, valamint a sivatagi kabátbélés (polárpulóver) ujján az arra kialakított helyen viselendõ.

d) A mozgó gyakorló- és gyakorló paroli rendfokozati jelzés képi ábrázolása:
da) Tábornoki rendfokozati jelzések:
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db) Fõtiszti rendfokozati jelzések:

dc) Tiszti rendfokozati jelzések:

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 691

          ezredes      alezredes         rnagy

    százados     f hadnagy          hadnagy



dd) Altiszti rendfokozati jelzések:

e) Színkódok Textil Pantone színskála szerint:

Arany (csillagok): 15-0927 TPX (Pale Gold)

Ezüst (csillagok, díszcsík): 14-5002 TPX (Silver)

Barna (paszomány, keret, tábornoki fegyvernemi jelvény): 15-1315 TPX (Rughby Tan)

Barna (alapanyag): 19-0617 TPX (Teak)

Sötétzöld (alapanyag): 19-0415 TPX (Duffel Bag)

Sötétbarna (tábornoki fegyvernemi jelvény kontúr): 18-1142 TPX (Leather Brown)
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
207/2013. (HK 8.) HVKF

szakutasítása
„A Légvédelmi Rakétaezred Tûzirányítása” címû

fõnökségi kiadvány kiadásáról

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

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) Összhaderõnemi Parancsnokság alárendelt-
ségébe tartozó 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred és
az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ személyi
állományára terjed ki.

2. A szakutasítás 1. mellékleteként kiadom a „A Légvé-
delmi Rakétaezred Tûzirányítása” címû fõnökségi kiad-
ványt. Minõsítése: „Korlátozott terjesztésû!”

3. Ez a szakutasítás a közzétételt követõ 30. napon lép
hatályba.

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

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
51/2013. (HK 8.) HVKFH

szakutasítása
a NATO Szakkifejezések és meghatározások

szógyûjteménye (angol és magyar) AAP-6 2013-as
kiadás NATO egységesítési egyezmény nemzeti

bevezetésérõl

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 d) pontjára a következõ

szakutasítást

adom ki.

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire terjed ki.

2. A Szakutasítás 1. mellékleteként kiadom a NATO
Szakkifejezések és meghatározások szógyûjteményét (an-
gol magyar) AAP-6 2013 NATO egységesítési egyez-
ményt.

3. Ez a szakutasítás a közzététel napján lép hatályba.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
52/2013. (HK 8.) 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 közvetlen
alárendeltségébe, valamint közvetlen irányítása alá tartozó
szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. STANAG 1465 AMPHIBIOUS (EDITION 3) –
TACTICS, TECHNIQUES AND

PROCEDURES FOR AMPHIBIOUS OPERATIONS –
ATP-8 (B) VOLUME II – TENGERI DESZANT
(HAD-)MÛVELETEK HARCELJÁRÁSAI címû egysé-
gesítési egyezmény alkalmazásában Magyarország nem
vesz részt.

3. STANAG 2499 JCBRND CDG (EDITON 3)
(RATIFICATION DRAFT 1) – THE EFFECT OF
WEARING CBRN INDIVIDUAL PROTECTIVE
EQUIPMENT (IPE) ON INDIVIDUAL AND UNIT
PERFORMANCE DURING MILITARY OPERATIONS
– ATP-65 EDITION B VERSION 1 -AZ EGYÉNI
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VEGYI VÉDELMI VÉDÕRUHÁZAT VISELÉSÉNEK
HATÁSAI AZ EGYES HARCOS ÉS A KÖTELÉK
TELJESÍTMÉNYÉRE KATONAI MÛVELET SORÁN
címû egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül
a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság;
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 . STANAG 2562 MEDSTD (EDITION 1)
(RATIFICATION DRAFT 1) – MEDICAL
COMMUNICATIONS AND INFORMATION
SYSTEMS (MedCIS) – AmedP-5 EDITION A VERSION
A – EGÉSZSÉGÜGYI HÍRADÓ ÉS INFORMATIKAI
RENDSZEREK címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül, jövõbeni bevezetéssel a követ-
kezõk szerint:

a) Témafelelõs: Magyar Honvédség Egészségügyi Köz-
pont;

b) A NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi had-
erõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre.

5 . STANAG 3971 AAR (EDITION 7)
(RATIFICATION DRAFT 1) – AIR-TO-AIR
REFUELING – ATP-56 – ATP-3.3.4.2 EDITION C –
LÉGI UTÁNTÖLTÉS címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság;

b) A bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ 6
hónapon belül;

c) A NATO egységesítési egyezmény a légierõnél ke-
rüljön bevezetésre.

6. STANAG 2607 (EDITION 1) GUIDELINES FOR
INTERSERVICE ELECTRONIC WARFARE (EW)
SUPPORT TO EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL
(EOD) OPERATIONS ON MULTINATIONAL
DEPLOYMENTS VOLUME 2 – ÚTMUTATÓ A
TÛZSZERÉSZETI MÛVELETEK HADERÕNEMEK
KÖZÖTTI ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI
TÁMOGATÁSÁRA TÖBBNEMZETISÉGÛ
FELVONULÁSKOR címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti hatályba léptetésre kerül a következõk sze-
rint:

a) Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság;

b) Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Felderítõ Fõnökség;

c) A bevezetés idõpontja: 2013. augusztus 01.;
d) A bevezetésre vonatkozó egyéb 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.

7. STANAG 2931 (EDITION 3) ORDERS FOR THE
CAMOUFLAGE OF PROTECTIVE MEDICAL
EMBLEMS ON LAND IN TACTICAL OPERATIONS –
UTASÍTÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDÕJELZÉSEK
ÁLCÁZÁSÁRA SZÁRAZFÖLDI HARCÁSZATI
HADMÛVELETEN címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti hatályba léptetésre kerül a következõk sze-
rint:

a) Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság;

b) Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Szárazföldi Hadmûveleti és Kiképzési Fõ-
nökség;

c) A bevezetés idõpontja: 2013. augusztus 01.;
d) A bevezetésre vonatkozó egyéb 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.

8. STANAG 2961 (EDITION 3) ORDERS CLASSES
OF SUPPLY OF NATO FORCES -AAP-19 – UTASÍTÁS
A NATO ERÕK ELLÁTÁSI OSZTÁLYAIRA címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti hatályba lépte-
tésre kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság;

b) Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Logisztikai Mûveleti Fõnökség;

c) A bevezetés idõpontja: 2013. augusztus 01.;
d) A bevezetésre vonatkozó egyéb 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.

9. STANAG 7215 (EDITION 1) AIR – TO AIR
REFUELLING SIGNAL LIGHTS IN HOSE AND
DROGUE SYSTEMS – ATP- 3.3.4.7 EDITION A
VERSION 1 – LÉGI UTÁNTÖLTÉSI JELZÕ FÉNYEK
A CSÕ ÉS CÉLZSÁKOKON címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti hatályba léptetésre kerül a követke-
zõk szerint:

a) Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság;

b) Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési Fõnök-
ség;

c) A bevezetés idõpontja: 2013. augusztus 01.;
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d) A bevezetésre vonatkozó egyéb követelmények:
da) A NATO egységesítési egyezmény a légierõnél ke-

rüljön bevezetésre;
db) Az egységesítési egyezmény teljes terjedelemben,

eredetiben angol nyelven kerüljön kiadásra.

10. STANAG 7207 (EDITION 1) – AIR TRANSPORT
(AT) AND AIR-TO-AIR REFUELLING (AAT) –
ATP-3.3.4 EDITION 1 – LÉGI SZÁLLÍTÁS ÉS LÉGI
UTÁNTÖLTÉS címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti hatályba léptetésre kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság;

b) Témakezelõ: Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság, Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési Fõnök-
ség;

c) A bevezetés idõpontja: 2013. szeptember 01.;

d) A bevezetésre vonatkozó egyéb követelmények:

da) A NATO egységesítési egyezmény a légierõnél ke-
rüljön bevezetésre;

db) Az egységesítési egyezmény teljes terjedelemben,
eredetiben angol nyelven kerüljön kiadásra.

11. Ez a szakutasítás a közzététel napján lép hatályba.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar hadmûveleti csoportfõnökének
4/2013. (HK 8.) HVK HDMCSF

szakutasítása
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete részére

felajánlott tûzszerész szakasz feladatairól

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

szakutasítást

adom ki:

1. A szakasz megnevezése, rendeltetése:
a) megnevezése: MH Tûzszerész szakasz
angol megfelelõje: NATO Military Engineering Explo-

sive Ordnance Disposal platoon
képesség kódja: MILENG-EOD-PLT
b) rendeltetése
Az országhatáron belül, vagy kívül, hazai, vagy nemzet-

közi kötelékek mûszaki támogatása, a saját csapatok moz-
gástámogatási feladatain belül – önállóan, vagy többnem-
zeti alárendeltségben – a fel nem robbant hadianyagok, il-
letve a házi készítésû robbanó eszközök felderítése, azo-
nosítása, helyszíni értékelése, biztonságossá tétele és vég-
leges hatástalanítása, vagy megsemmisítése.

2. A szakasz alaprendeltetésébõl adódó feladatai:
a) Az ország védelem során
A védelmi harctevékenységben résztvevõ hazai és a

nemzetközi kötelékek mûveleteinek tûzszerész biztosítá-
sára.

b) Más Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a további-
akban: NATO) tagország megsegítése

Alkalmazási készenlét fenntartása NATO felajánlott
erõként. Vasúti, tengeri, közúti, légi, vagy kombinált szál-
lítást követõen, illetve menet végrehajtása után körlet el-
foglalására, együttmûködés megteremtésére a szövetséges
erõkkel. Az alkalmazási készenlét elérése után a szövetsé-
ges erõk mûveleteinek tûzszerész biztosítására a többnem-
zeti kötelék parancsnoka által meghatározott területen és
követelményei alapján.

c) Befogadó Nemzeti Támogatás
Honi területen történõ alkalmazáskor a feladatra vonat-

kozó Együttmûködési Megállapodás (MOU) alapján be-
vonásra kerülhet a szövetséges erõk tevékenységének tûz-
szerész biztosítási feladatai végrehajtására.

d) Béketámogató mûveletek
Kijelölt, illetve felajánlott erõként – az Egyesült Nem-

zetek Szervezete (ENSZ), az Európai Unió (EU), és
NATO – vezetésû békemûveletekben (békekikényszerí-

tés, békefenntartás, humanitárius akciók) való alkalmaz-
hatósági képesség folyamatos fenntartása. Vasúti, tengeri,
közúti, vagy kombinált szállítást követõen, illetve menet-
végrehajtása után alkalmazási körlet elfoglalására, vala-
mint együttmûködés megteremtésére a mûveleti terület el-
foglaló, vagy a már települt szövetséges erõkkel. A több-
nemzeti kötelék részére tûzszerész biztosítás végrehajtásá-
ra nemzetközi alárendeltségben.

3. A szakasz telepíthetõsége, készenléti kategóriája,
készenléti ideje

A szakasz 2014. január 1-jétõl bevethetõ, 100%-os fel-
töltöttségû, magas készenlétû,

9-os kategóriájú (180 nap, Graduated Readiness Forces
– GRF) alegység.

4. A feladat végrehajtásához szükséges idõ az alkal-
mazás eléréséig

A szükséges idõszámvetésnél az alábbi képletet kell fi-
gyelembe venni.

a) Az országhatáron belül
Az alkalmazási készenléti ideje = a feladatvétel ideje +

készenlét az átcsoportosítás végrehajtására + átcsoportosí-
táshoz szükséges idõ + körlet elfoglalása, alkalmazási ké-
szenlét elérése

b) Az országhatáron kívüli alkalmazás esetén
Az alkalmazási készenléti ideje = a feladatvétel ideje +

készenlét a átcsoportosítás végrehajtására + átcsoportosí-
táshoz szükséges idõ a berakási körzetbe + kiszállítási idõ
az alkalmazási körletbe + körlet elfoglalása, alkalmazási
készenlét elérése

5. Hadmûveleti követelmények
a) A szakasz szervezete, fegyverzete, felszereltsége, ki-

képzettsége biztosítsa bármely nap- és évszakban, idõjárá-
si viszonyoktól függetlenül – kivéve a hóhatár feletti ma-
gashegység, a sarkvidék, valamint trópusi esõerdõ viszo-
nyokat – minden terepviszonyok között a Szövetség mû-
veleteinek teljes spektrumában, magas intenzitású mûve-
leteket is beleértve, részt venni, a szakasz rendeltetésébõl
adódó feladatok végzésére.

b) A szakasz a NATO képesség követelményei (a BI-SC
AGREED CAPABILITY CODES AND CAPABILITY
STATEMENTS, valamint az Intézkedés 3. pontja) alapján
legyen képes:

ba) 2–5 tûzszerész alegység feladat végrehajtásának ve-
zetésére;

bb) naponta a felelõsségi körzetében maximum 15–20 db
szokványos tûzszerész incidens vagy 8 db nem megszo-
kott incidens kezelésére, reagálására;

bc) tûzszerész feladatok végrehajtása (Explosive Ord-
nance Disposal: EOD);
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bd) tûzszerész felderítõ feladatok végrehajtására (Exp-
losive Ordnance Reconnaissance: EOR);

be) hagyományos lõszerek felderítésére és megsemmi-
sítésére (Conventional Munitions Disposal: CMD);

bf) tûzszerész területmentesítõ feladatok végrehajtása
(Explosive Ordnance Claerance: EOC);

bg) improvizált robbanó- és robbantóanyagok, robba-
nószerkezetek felderítésére, hatástalanítására és megsem-
misítésére (Improvised Explosived Device Disposal:
IEDD);

bh) aknamentesítési (felderítés, hatástalanítás, megsem-
misítés) feladatok végrehajtására (Mine Clearing);

bi) katonai kutató-keresõ feladatokban való részvételre
(Military Search);

bj) katonai robbanóanyag keresõ kutyák alkalmazására
(Military Explosive Search/Working Dogs);

bk) a NATO katonai légi bázisokon, repülõtereken sze-
mélyek és gépjármûvek tûzszerész átvizsgálásának végre-
hajtására és a légi mûveletek folyamatosságát biztosító
tûzszerész tevékenységre;

bl) szervezetébe beintegrálni tûzszerész csoportokat,
amelyeket képesek ABV veszélyes eszközök mentesítésé-
re, hatástalanítására (CBRN-EOD);

bm) aknaveszélyes területekrõl történõ személyek men-
tésének végrehajtására.

bn) a szakasz személyi állományának képesnek kell len-
nie alapvetõ egyéni elsõsegély nyújtására, valamint az
alapvetõ egyéni túlélési technikák alkalmazására;

bo) a szakasz személyi állománya legyen jártas más
fegyveres szervekkel, polgári hatóságokkal, kormányzati-
és nem kormányzati szervekkel történõ együttmûködésre;

bp) a szakasz személyi állománya – az 1. számú mellék-
let alapján – ismerje és legyen képes alkalmazni a hatályos
NATO elõírásokat, szabványokat.

c) A szakasz törzs legyen képes:
ca) a nemzetközi mûveletekben résztvevõ tûzszerész

elemek vezetésére és irányítására a hatályos NATO elõírá-
sok, szabványok alapján;

cb) a hatályos NATO elõírások, szabványok alapján a
nemzetközi mûveletek során alkalmazandó tûzszerész je-
lentések formai és tartalmi követelményeinek megfelelõen
az elõírt jelentések megtételére. Különös tekintettel a fel
nem robbant harcanyagokról (EODINCREP), a robbanó-
anyag felderítõ jelentésekrõl (EORTASKREP), a tûzsze-
részjelentésrõl (EODTASKREP) szóló jelentés mintákra;

cc) a bekövetkezett incidensek folyamatos elemzésével
tûzszerész adatbázis létesítésére;

cd) a szakasztörzs elemeivel az elöljáró szervezet által
mûködtetett tûzszerész mûveleti központban (EOD TOC)
szakfeladatok végrehajtására.

6. Kiképzési követelmények
a) a szakasz kiképzettsége biztosítsa az együttmûködés

megszervezését és fenntartását más fegyvernemi-, össz-
fegyvernemi-, és szakalegységekkel.

b) az alegység legyen begyakorlott a szakfeladatainak
végrehajtására békében, különleges jogrendben és mûve-
leti területen egyaránt.

c) a személyi állományt készítsék fel a meghatározott
idõjárási viszonyok között, a nap bármely szakában, ma-
gyar, vagy nemzetközi törzs alárendeltségében, önálló,
vagy többnemzeti kötelékben való tevékenységre.

d) a személyi állomány készség szinten ismerje a harctá-
mogató, harckiszolgáló-támogató tevékenységek végre-
hajtását, továbbá a rendszeresített technikai eszközök, ke-
zelési, karbantartási feladatait és a felszerelések alkalma-
zását.

e) a szakasz személyi állománya rendelkezzen olyan fi-
zikai, pszichikai – teherbíró és alapvetõ túlélési képessé-
gekkel, amelyek a várható alkalmazás területének megfe-
lelõen – egyszerû és szélsõséges viszonyok között – bizto-
sítják az elõírt feladatok eredményes végrehajtását.

f) a szakasz állománya ismerje az alkalmazásra vonat-
kozó hazai és NATO okmányokat és azok elõírásait, a mû-
veletre érvényes hatályos mûveleti utasítást, valamint al-
kalmazás elõtt ismerje meg az alkalmazási terület kultúrá-
ját, az ott élõ emberek szokásait.

g) a kiképzési ciklusok során az alegység szilárdítsa
meg, tartsa szinten a megszerzett jártasságokat, biztosítsa
a folyamatos alkalmazási készenlétet.

h) a szakasztörzs és a rajparancsnoki állomány legyen
képes – az ideiglenes állománytáblában meghatározott
szinten – angol nyelven történõ kommunikációra.

7. Vezetési követelmények
a) ismerje a szakfeladatok végrehajtásának NATO el-

vek szerinti végrehajtásának és jelentésének rendjét.
b) ismerje a NATO vezetési okmányait, valamint a pa-

rancsok vételének és a feladatok végrehajtása megtervezé-
sének okmányait.

c) a szakasz rendelkezzen a vezetés technikai feltételeit
biztosító híradó, informatikai és elektronikus információ-
védelmi eszközökkel.

d) a szakasztörzs legyen képes megerõsítésül kapott tûz-
szerész csoport(ok) szervezetébe történõ beintegrálására,
azok vezetésére.

e) a szakasz legyen képes együttmûködésre a szerveze-
téhez kapott biztosító és egyéb erõkkel.

8. Személyi állománya
a)

Megnevezés tiszt zls./altiszt legénység Összesen

rendszeresített 2 22 9 33

b) az elektronikus rejtjelzõ elszámolású eszközt üze-
meltetõ állomány rendelkezzen az eszköz által elõírt biz-
tonsági tanúsítvánnyal és kezelõi engedéllyel.
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9. Felszerelése
a) a szakasz rendelkezzen mûszaki, tûzszerész felderítõ,

mentesítõ és hatástalanító eszközökkel, felszerelésekkel,
ABV-védelmi felderítõ eszközökkel, egyéni és kollektív
ABV és tûzszerész védõeszközökkel, valamint a vízalatti
tûzszerész feladatok végrehajtásához szükséges eszközök-
kel, búvárfelszereléssel, továbbá a személyi állomány
túlélõ képességét biztosító felszerelésekkel.

b) a szakasz a szakfeladatai végrehajtásához rendelkez-
zen a megalakítandó alakulat bázisán 7 napos, valamint a
szervezet után számvetett 23 napos – amelyet a Nemzeti
Támogató Elemet biztosító katonai szervezet bázisán
tárolt – anyagi készlettel.

c) az állomány személyi felszerelését a 67/2011. HM
KÁT-HVKF együttes intézkedés 1. számú mellékletében
meghatározott készletek képezik.

10. Ez a szakutasítás az aláírást követõ nap lép hatályba.*

Ladocsi Jenõ mk. ezredes s. k.,
mb. csoportfõnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2013. július 8.

1. számú melléklet
a 4/2013. (HK 8.) HVK HDMCSF szakutasításhoz

A tûzszerész biztosítást szabályozó hatályos
NATO elõírások és szabványok:

1. STANAG 2282 EOD ATP-72 (17/2012 (HK 3.)
HVKFH)

INTERSERVICE EOD OPERATIONS ON
MULTINATIONAL DEPLOYMENTS – ATP-72

(tûzszerész tevékenység nemzetközi környezetben –
ATP-72)

2. STANAG 2143 EOD (19/2004. (HK 17.) HVKFH)
EXPLOSIVE ORDNANCE

RECONNAISSANCE/EXPLOSIVE
ORDNANCEDISPOSAL (EOR/EOD)

(robbanótestek felderítése / robbanótestek hatástalaní-
tása)

3. STANAG 2186 EOD (19/2004. (HK 17.) HVKFH)
EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL

INFORMATION SECURITY STANDARDS

4. STANAG 2221 MC EOD (17/2012. (HK 3.)
HVKFH)

EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL REPORTS
AND MESSAGES – AEODP-6

(tûzszerész jelentések és üzenetek)

5. STANAG 2294 (158/2012. (HK 13.) HVKFH)
COUNTER-IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE

(C-IED) TRAINING REQUIREMENTS – ACIEDP-01
EDITION A

6. STANAG 2369 (EDITION 3) (Magyarországon
nincs bevezetve!)

THE NATO EOD PUBLICATIONS SET (NEPS)
– IDENTIFICATION AND DISPOSAL OF SURFACE,
AIR, AND UNDERWATER MUNITIONS – AEODP-01

7. STANAG 2370 EOD (EDITION 2) (17/2012 (HK 3.)
HVKFH)

INTERSERVICE IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE
DISPOSAL OPERATIONS ON MULTINATIONAL
DEPLOYMENTS – A GUIDE FOR STAFF OFFICERS /
OPERATORS – AEODP-3(B) VOL I & VOL II

8. STANAG 2377 EOD (EDITION 2) (4/2005. (HK
9.) HVKFH)

EOD ROLES, RESPONSIBILITIES, CAPABILITIES
AND INCIDENT PROCEDURES WHEN OPERATING
WITH NON-EOD TRAINED AGENCIES AND
PERSONNEL

(mûveleti eljárások a tûzszerész tevékenység végrehaj-
tásához más szervekkel történõ együttmûködés esetén)

9. STANAG 2389 MC EOD (EDITION 3) (Magyaror-
szágon nincs bevezetve)

MINIMUM STANDARDS OF PROFICIENCY FOR
TRAINED EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL
PERSONNEL

(a kiképzett tûzszerész szakemberekkel szemben minimális
szakmai követelmények

10. STANAG 2897 (EDITION 4) (118/2004. (HK
1/2005.) HM VGHÁT)

EOD EQUIPMENT REQUIREMENTS AND
EQUIPMENT – AEODP-7

A Honvéd Vezérkar
Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség csoportfõnökének
17/2013. (HK 8.) HVK HIICSF

szakutasítása
a központi híradó és informatikai szolgáltatások
biztosításával kapcsolatos egyes szakfeladatokról
szóló 6/2012. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló, va-
lamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedések-
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rõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése
alapján a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A központi híradó és informatikai szolgáltatások biz-
tosításával kapcsolatos egyes szakfeladatokról szóló
6/2012. (HK 6.) HVK HIICSF szakutasítás (a továbbiak-
ban: Szakutasítás) 30e. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„30e. A felhasználó honvédelmi szervezet vezetõje in-
tézkedik a kimagasló forgalmi költségeket generáló fel-
használók költségeinek csökkentésére, valamint arra,
hogy a honvédelmi szervezete által generált, az MH tarifa-
háló és díjelszámoló rendszere alapján kimutatott tárgyévi
forgalmi költség összességében ne haladja meg a 2011. évi
forgalmi költségeket, a 2011. évet követõen, de a tárgyévet
megelõzõen alakult felhasználó honvédelmi szervezetek
esetében pedig ne haladja meg a honvédelmi szervezet
tárgyévet megelõzõ év átlagos havi felhasználása alapján
egész évre számított forgalmi költségeit.”

2. A Szakutasítás
a) 2. pontjában az „A Magyar Honvédség Támogató

Dandár (a továbbiakban: MH TD)” szövegrész helyébe az
„A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyõrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD)”,

b) 2. pontjában az „MH Támogató Dandár” szövegrész
helyébe az „MH BHD”

c) 4., 10. b) és e), 16–17., 19–20., 22., valamint 30c–30i.
pontjában az „MH TD” szövegrészek helyébe az “MH
BHD”

d) 6–9., 10. c)–d) és f), 13., 18., 23–27., valamint 30f.
pontjában az „MH TD” szövegrész helyébe az „MH BHD”
szöveg lép.

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

Vass Sándor mk. dandártábornok s. k.,
csoportfõnök

A Magyar Honvédség Vezetési és Doktrinális Központ
parancsnokának

200/2013. (HK 8.) MH VDK
intézkedése

a STANAG 3680 (5. kiadás) NATO szakkifejezések
és meghatározások szógyûjteménye (angol és magyar)
a Magyar Honvédség Vezetési és Doktrinális Központ

parancsnokának 90/2012. (HK 3.) MH VDK
intézkedés hatálytalanításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl

szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdések alap-
ján a STANAG 3680 NATO Szakkifejezések és meghatá-
rozások szógyûjteménye (angol és magyar) hatálytalanítá-
sáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. A STANAG 3680 NATO Szakkifejezések és megha-
tározások szógyûjteményét (angol és magyar) hatálytala-
nítom.

2. Ez az intézkedés a közzététel napján lép hatályba.

3. Ez az intézkedés a hatályba lépését követõ napon ha-
tályát veszti.

Dr. Tamási Béla mk. ezredes s. k.,
parancsnok

A Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyõrség Dandár parancsnokának

218/2013. (HK 8.) MH BHD
intézkedése

az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár Maléter Pál Rendészzászlóalj
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

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 Magyar Hon-
védség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló
9/2005. (III. 30.) HM rendelet és a csapatkarjelzések, csa-
patjelvények, csapatérmék tartalmi és formai követelmé-
nyeirõl, valamint az elbírálás és engedélyezés rendjérõl
szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás rendelkezései-
re – az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár Maléter Pál Rendészzászlóalj csapatkarjelzésének
rendszeresítésére az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya:
a) az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség

Dandár Maléter Pál Rendészzászlóalj (a továbbiakban:
MH BHD MP RZ) teljes személyi állományára, valamint

b) a korábban az MH BHD MP RZ valamely beosztásá-
ba kinevezett, de jelenleg a Magyar Honvédség hadrendjé-
be tartozó másik katonai szervezeteknél hivatásos vagy
szerzõdéses szolgálatot teljesítõ katonákra terjed ki.
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2. A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék
tartalmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás
és engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.)
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) elõírásai szerint el-
készített, elbírált és jóváhagyott MH BHD MP RZ csapat-
karjelzést rendszeresítem.

3. A 2. pontban rendszeresített csapatkarjelzés szöveges
leírását az 1. melléklet, az eredeti, valamint kétszeres mé-
retû színes grafikáját ezen intézkedés 2–3. mellékletei tar-
talmazzák.

4. A csapatkarjelzés köznapi és társasági, valamint hadi
gyakorló változatának viselését az 1. a) alpontban megha-
tározott személyi állománynak engedélyezem. A csapat-
karjelzés köznapi és társasági változatának viselését az
1. b) alpontban meghatározott személyi állománynak en-
gedélyezem.

5. Az 1. a) alpont szerinti ellátandók tervezett köre 303 fõ.

6. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a karjelzések-
kel kapcsolatos mûszaki dokumentáció kidolgozásáért, a
jóváhagyott karjelzés rendszeresítésébõl adódó költségve-
tés tervezésérõl, beszerzésérõl, gyártásáról és az MH BHD
személyi állományának csapatkarjelzéssel és történõ ellá-
tásáról az MH Logisztikai Központ gondoskodik.

7. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

Kun Szabó István dandártábornok s. k.,
parancsnok

1. számú melléklet
a 218/2013. (HK 8.) MH BHD intézkedéséhez

A csapatkarjelzés leírása

A csapatkarjelzés egy lángoló gránát motívumból áll,
amely jelentõséggel bír a katonai szervezetet illetõen.

Lángoló gránát: nemzetközi viszonylatban elfogadot-
tan a katonai rendész, valamint katonai rendõr alegységek
jelképe. A motívum jól illeszkedik a Magyarországon
használt szakmai jelképrendszerbe.

1. változat (Köznapi és társasági egyenruhára):

A karjelzés befogadó formája lándzsahegy, amely a jel-
képet hordozza. Az osztatlan lándzsahegy alapszíne fekete,
külsõ szegélye sárga 1,2 mm.

Méret (szélesség × magasság): 58 mm × 80 mm-es lán-
dzsahegy

A lándzsahegy két függõleges szélén, ívelt formában
helyezkedik el a KATONAI RENDÉSZ felirat Ears Bold
ITC típusú, arany színben hímzett betûkbõl. Magassága
5 mm, szélessége 50 mm.

A lándzsahegy középtengelyében a lángokkal ellátott
gránát található. A gránát alapszíne ezüst, a lángok skarlát-
piros színûek. A lángok körvonalai arany színnel kerülnek
kiemelésre.

A karjelzés színkódjai:

Fekete (alapszín, szegély) Pantone Black 6M

Sárga (KATONAI RENDÉSZ
felirat, szegély, láng körvonala)

Pantone 872C

Ezüst (gránát kerete) Pantone 8040C

Ezüst (gránát) Pantone 877C

Piros (láng) Pantone 186EC

A karjelzéssel ellátandók száma: 105 fõ (személyen-
ként 2 db)

2. változat (Hadi gyakorló egyenruhára):

A karjelzés befogadó formája lándzsahegy, amely a jel-
képet hordozza. Az osztatlan lándzsahegy alapszíne barna,
külsõ szegélye fekete 1,2 mm.

Méret (szélesség × magasság): 58 mm × 80 mm-es lán-
dzsahegy

A lándzsahegy két függõleges szélén, ívelt formában
helyezkedik el a KATONAI RENDÉSZ felirat Ears Bold
ITC típusú, fekete színben hímzett betûkbõl. Magassága
5 mm, szélessége 50 mm.

A lándzsahegy középtengelyében a lángokkal ellátott
gránát található fekete rajzolattal. A gránát alapszíne feke-
te, széle és a lángok barna színûek. A lángok körvonalai
fekete színnel kerülnek kiemelésre.

A karjelzés színkódjai:

Barna alapszín Pantone 732U

Fekete (KATONAI RENDÉSZ
felirat, gránát, körvonalak, szegély)

Pantone Black 6M

Barna (lángok, gránát keret) Pantone 4625M

A karjelzéssel ellátandók száma: 303 fõ (személyen-
ként 2 db)
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2. számú melléklet a 218/2013. (HK 8.) MH BHD intézkedéséhez

A csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben
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1. változat (Köznapi és társasági egyenruhára): 2. változat (Hadi gyakorló egyenruhára):



SZERVEZETI HÍREK

A HM Védelemgazdasági Hivatal fõigazgatójának
tájékoztatása

NATO vámokmányokkal kapcsolatos meghatalmazások kiadmányozásáról és visszavonásáról
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Az MH Vezetési és Doktrínális Központ parancsnokának
tájékoztatása

A „Magyar Honvédség Összhaderõnemi Civil-Katonai Együttmûködési Doktrína 2. kiadás”, a „Magyar
Honvédség Összhaderõnemi Egészségügyi Doktrína 2. kiadás”, és a „Magyar Honvédség Összhaderõnemi

Híradó és Informatikai Doktírna 1. kiadás” címû kiadványok jóváhagyásáról
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A HM Központi Lakásbizottság elnökének
közleménye

a HM Védelemgazdasági Hivatal
Keretgazda Lakásbizottság ideiglenes szervezeti

összetételérõl

A honvédelmi szervezetek szervezeti változásaival
összefüggésben, a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott
lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 231. § (2) bekezdésé-
ben biztosított jogkörömben eljárva, figyelemmel a véde-
lemgazdasági és központi logisztikai feladatokat ellátó
szervezetek átalakításával összefüggõ feladatokról szóló
30/2013. (V. 17.) HM utasításra, továbbá a HM Védelem-
gazdasági Hivatal 154-13/2013. nyilvántartási számon
kelt alapító okiratára, a HM Védelemgazdasági Hivatal
Keretgazda Lakásbizottság ideiglenes szervezeti összeté-
telét az alábbiak szerint állapítom meg:

A HM Védelemgazdasági Hivatal Keretgazda
Lakásbizottság ideiglenes szervezeti összetétele

1. A HM Védelemgazdasági Hivatal Keretgazda Lakás-
bizottság jár el:

– az ott szolgáló vagy dolgozó személyi állomány; vala-
mint

– a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó budapesti székhelyû háttérintézményekben szolgáló
vagy dolgozó személyi állomány; továbbá

– a budapesti székhelyû ügyészségeknél, bíróságoknál,
valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem állományá-
ban, Budapesten szolgálatot teljesítõ hivatásos és szerzõ-
déses katonák;
lakhatás támogatási ügyeiben.

A HM Védelemgazdasági Hivatal Keretgazda
Lakásbizottságra vonatkozó átmeneti rendelkezések

2. A Rendelet 229. § (7) bekezdése értelmében a HM
Védelemgazdasági Hivatal Keretgazda Lakásbizottságá-
nak megalakításáért a szervezet vezetõje a felelõs.

3. Az HM Védelemgazdasági Hivatal Keretgazda La-
kásbizottság megalakítására a szervezet vezetõje úgy in-
tézkedjen, hogy az legkésõbb 2013. július 23-áig mûködõ-
képes legyen.

4. A HM Védelemgazdasági Hivatal Keretgazda Lakás-
bizottság a lakásigénylések 2013. évi besorolását a jelen
közleményben rögzítettek szerint hajtja végre, a közle-
mény hatályba lépését követ 60 napon belül.

5. A HM Védelemgazdasági Hivatal Keretgazda Lakás-
bizottság részére a bizottság megalakításáig beérkezett la-
kásigényléseket a jogelõd szervezeteknél mûködött keret-
gazda lakásbizottságok átadják.

6. Ez a közlemény az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 19.

Dankó István s. k.,
elnök
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Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Központ parancsnokának
tájékoztatása

szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl

Hivatásos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Dr. Furman Gusztáv mk. alezredes H 043155

2. Dr. Szûcs Lajos Miklós õrnagy H 038403

3. Farkas Balázs zászlós H 031594

4. Koller József alezredes H 033521

Szerzõdéses

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Balog Attila õrmester S 042670

2. Bukta Antal Zoltán fõtörzsõrmester S 038817

3. László József szakaszvezetõ S 042568

4. Nemesnyik Zoltán szakaszvezetõ S 025536

5. Orosz István õrmester S 035246

6. Szili Sándor szakaszvezetõ S 031318

Nyugállományú

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Dr. Magyar László alezredes N 022710

2. Gyöngyösi Gáborné zászlós N 021699

3. Hegedûsné Varga Mária zászlós N 030054

4. Kovács Tibor õrnagy N 019855

5. László Károly százados N 028219

6. Tóth János alezredes N 014894

7. Tóth Kálmán alezredes N 020711

8. Váradi Gyula Ákos fõhadnagy N 027614

Közalkalmazott

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány szám

1. Dr. Kovács Attiláné – K 018269

2. Gyöngyösi Gáborné – K 023383

3. Pejkó József – K 021786

Önkéntes Mûveleti Tartalékos

Ssz. Név Rendfokozat Igazolás

1. Fehér László alezredes OMT 01525

Nemzetközi Katonai Tartózkodási Igazolvány

Ssz. Név Rendfokozat Igazolvány

1. Michelle Stephanie Salvatera õrmester / Staff Sergeant KT 000096
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Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának
tájékoztatója

bélyegzõk és személyi pecsétnyomók pótlásának költségeirõl

A bélyegzõellátásról és a bélyegzõk használatáról szóló 38/2013. HM utasítás 18. § (1) pontjában foglaltakra figye-
lemmel a bélyegzõk és személyi pecsétnyomók elvesztése, megsemmisülése esetén az állomány tagjai 2013. április
30-tól az alábbi megtérítési kötelezettséggel tartoznak:

Bélyegzõk elvesztése esetén:

1 db bélyegzõ esetén:
– � 40 önfestékezo körbélyegzõ: 4408 Ft
– �20 önfestékezo körbélyegzõ: 3609 Ft
– Önfestékezõ fejbélyegzõ (70×30): 4070 Ft
– Fafogós bélyegzõk: 2058 Ft

A második darabtól darabonként:
– � 40 önfestékezo körbélyegzõ esetén: 3459 Ft
– � 20 önfestékezo körbélyegzõ esetén: 2660 Ft
– Önfestékezõ fejbélyegzõ (70×30) esetén: 3121 Ft
– Fafogós bélyegzõk esetén: 1109 Ft

Személyi pecsétnyomók elvesztése esetén:

– Személyi pecsétnyomó: 3050 Ft
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) adó szá ma: .............................................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) adó szá ma: ..............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók le-
hetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorla-
ti alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontoláso-
kat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrend-
szer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak ér-
dekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõ-
jogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politiku-
sok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el az
alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................... .

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ...............................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes kiadványt.

1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gon-
dozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kor-
mányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyil-
vánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjai-
nak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyúj-
tó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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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.


