
T A R T A L O M

Szám Tárgy Oldal

Miniszteri utasítások

56/2014. (VIII. 29.)
HM utasítás

Az étkezéstérítésre kötelezett és kedvezményes élelmezési ellátásra
való jogosultságról szóló 16/2010. (I. 29.) HM utasítás módosításáról 972

57/2014. (VIII. 29.)
HM utasítás

Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének
megállapításáról szóló 26/2014. (III. 31.) HM utasítás módosításáról 973

58/2014. (IX. 10.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség Informatikai Stratégiájának kiadásáról 973

59/2014. (IX. 10.)
HM utasítás

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium
között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerzõdés ingat-
lanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabá-
lyairól szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasítás, valamint a Magyar Állam
tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ,
honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének, és az
értékesítésre nem tervezett felesleges ingatlanok vagyonkezelõi jogá-
nak vagyonkezelésre jogosult más szervek részére történõ átadása, va-
lamint a tulajdonjog ingyenes átruházása elõkészítésének rendjérõl
szóló 139/2011. (XII. 27.) HM utasítás módosításáról 981

60/2014. (IX. 16.)
HM utasítás

A honvédségi szervezetek önkéntes tartalékos személyi állományát
kiszolgáló, azok munkáltatóival történõ elektronikus kapcsolattartást
biztosító és az állományilletékes parancsnok személyügyi, pénzügyi
tevékenységét támogató Ügyfélszolgálati Rendszer kialakításával és
funkcionális bõvítésével összefüggõ egyes feladatok végrehajtásáról 982

61/2014. (IX. 26.)
HM utasítás

A befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak elõkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 985

62/2014. (IX. 26.)
HM utasítás

A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának kiadásáról 988

63/2014. (IX. 26.)
HM utasítás

A Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és mûködte-
tésével kapcsolatos egyes feladatokról 997

64/2014. (IX. 26.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szol-
gálatok mûködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosítá-
sáról 999
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Államtitkári intézkedések

68/2014. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A központi tárolású anyagok és eszközök átcsoportosításával, vala-
mint a leürített raktárak bezárásával kapcsolatos feladatok végrehajtá-
sáról szóló 35/2014. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
módosításáról 1002

69/2014. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A „CAPABLE LOGISTICIAN 2015” interoperabilitási és terepen
végrehajtott nemzetközi gyakorlat Központi Tervezõ Csoport megala-
kításáról és feladatairól, a gyakorlat elõkészítõ rendezvényeinek meg-
szervezésérõl és végrehajtásáról 1002

72/2014. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium és az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. kö-
zötti szállítási együttmûködéssel kapcsolatos feladatokról szóló
60/2014. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról 1002

75/2014. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Magyar Honvédség központi készletében lévõ, felajánlott lõszerek
Iraki Köztársaság Kormányának történõ térítésmentes átadásának elõ-
készítésérõl és végrehajtásáról 1002

27/2014. (HK 10.)
HM KÁT szakutasítás

A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény befektetett eszközei és
készletei tárolóhely törzsállományának felvételérõl, valamint az intéz-
ményi tárolóhely-kódokról 1002

28/2014. (HK 10.)
HM KÁT szakutasítás

A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági
rendjérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosítá-
sáról 1004

71/2014. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A honvédelmi szervezetek által lefolytatandó keretmegállapodásos el-
járások szabályairól 1004

74/2014. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Védelmi- és Közigazgatási Csoport és a Stratégiai Mûveleti Vezetési
Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Törzs mûködésének egyes sza-
bályairól 1017

77/2014. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium Információ Menedzsment Rendszer al-
kalmazására és üzemeltetésére 1018

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

249/2014. (HK 10.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség Balti államokban végrehajtásra kerülõ gyakor-
laton történõ részvételérõl 1029

254/2014. (HK 10.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek 2014. évi választásával kapcsolatos fel-
adatokról 1029

255/2014. (HK 10.)
HVKF parancs

Az egységes Magyar Honvédség Logisztikai Hadinorma és a Magyar
Honvédség készletképzési és készletlépcsõzési elveit meghatározó in-
tézkedés kidolgozásával összefüggõ feladatokról szóló 146/2014.
(HK 6.) HVKF parancs módosításáról 1029

259/2014. (HK 10.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség kondicionáló-kiképzési rendezvényei 2015. évi
feladatainak végrehajtásáról 1029

260/2014. (HK 10.)
HVKF parancs

A 2014. október havi nyomozótiszti szolgálat ellátásáról 1029

256/2014. (HK 10.)
HVKF intézkedés

Honvéd Vezérkar fõnök Mobil Vezetési Elem szervezésérõl és mû-
ködtetésérõl 1029

262/2014. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség Tûzszerész Szabályzata I. részének kiadásáról 1029

253/2014. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A 2014. évben végrehajtandó egészségi szûrõvizsgálatokról 1029
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48/2014. (HK 10.)
HVKFH szakutasítás

NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetésérõl 1032

49/2014. (HK 10.)
HVKFH szakutasítás

NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetésérõl 1032

53/2014. (HK 10.)
HVKFH szakutasítás

NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba
léptetésérõl 1032

Szervezeti hírek

MH KDK tájékoztatója A „Geoinformációs támogatási doktrína 1. kiadás” címû kiadvány
jóváhagyásáról 1034

MH KPNYP tájékoztatója Szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl 1036
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter

56/2014. (VIII. 29.) HM

utasítása

az étkezéstérítésre kötelezett és kedvezményes

élelmezési ellátásra való jogosultságról szóló

16/2010. (I. 29.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki.

1. §

Az étkezéstérítésre kötelezett és kedvezményes élelme-
zési ellátásra való jogosultságról szóló 16/2010. (I. 29.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. § (1) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép és az Ut. 1. §-a a követ-
kezõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Az utasítás hatálya a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire, valamint a honvéd-
elemért felelõs miniszter fenntartói irányítása alá tartozó
köznevelési intézményre terjed ki.

(1a) A katonai szervezeteknél foglalkoztatott, étkezés-
térítésre kötelezett munkavállalókra a jelen utasításban
nem szabályozott kérdésekben a Magyar Honvédség élel-
mezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet
étkezéstérítésre kötelezettekre vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.”

2. §

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

„(4) Az (1)–(2) bekezdés alapján befizetõ étkezéstérí-
tésre kötelezett igényjogosultak adagszámát – a befizetõk
könyvében szereplõ adagszámokkal egyezõen – befizetõ
részétkezõk címen kell az összesítésben feltüntetni,
és az élelmezési szakterület által készített negyedéves el-
számolásban felszámolni.”

3. §

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

„(1) Az étkezéstérítésre kötelezett személyek a munka-
idejükre esõ, kiosztásra kerülõ fõétkezéseket befizetési

idõszakonként elõre – az MH pénz- és anyagnormáit tar-
talmazó Normafüzetben (a továbbiakban: Normafüzet) –
meghatározott, étkezéstérítésre kötelezettekre vonatkozó
térítési díjon kötelesek befizeti.”

4. §

Az Ut. a következõ 6. §-sal egészül ki:
„6. § (1) Az utasításnak az étkezéstérítésre kötelezett és

kedvezményes élelmezési ellátásra való jogosultságról
szóló 16/2010. (I. 29.) HM utasítás módosításáról szóló
56/2014. (VIII. 29.) HM utasítással megállapított 1. §
(2)–(4) bekezdését, 2. § (4) bekezdését és 3. § (1)–(2) be-
kezdését 2014. január 1-jétõl kell alkalmazni azon szemé-
lyek esetében, akik a Magyar Honvédség élelmezési ellá-
tásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendeletnek a Magyar
Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.)
HM rendelet módosításáról szóló 11/2014. (VIII. 1.) HM
rendelettel megállapított 35. §-ában meghatározott befize-
tést önkéntesen, az ott meghatározott határidõig vállalják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti befizetések eljárásrendjérõl
a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végre-
hajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetõje az étke-
zéstérítésre kötelezett és kedvezményes élelmezési ellátás-
ra való jogosultságról szóló 16/2010. (I. 29.) HM utasítás
módosításáról szóló 56/2014. (VIII. 29.) HM utasítás ha-
tálybalépését követõ 5. napig tájékoztatót ad ki.”

5. §

Az Ut.
a) 1. § (2) bekezdésében a „hivatásos és szerzõdéses ka-

tonák, valamint közalkalmazottak (a továbbiakban együtt:
személyek)” szövegrész helyébe a „hivatásos, szerzõdéses
és tényleges szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos kato-
nák, valamint közalkalmazottak és munkavállalók (a to-
vábbiakban együtt: személyek)”,

b) 1. § (2)–(4) bekezdésében, valamint 2. § (4) bekezdé-
sében a „kedvezményes térítési díj” szövegrész helyébe
a „nyersanyag-költség”,

c) 3. § (1) és (2) bekezdésében a „kedvezményes térítési
díjon” szövegrész helyébe a „nyersanyag-költség összegé-
ben”
szöveg lép.

6. §

Hatályát veszti az Ut.
a) 2. § (5) bekezdése,
b) 3. § (3) bekezdése, valamint
c) 4. § (2)–(4) bekezdése.
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7. §

Ez az utasítás 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter

57/2014. (VIII. 29.) HM

utasítása

az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének

és összegének megállapításáról szóló

26/2014. (III. 31.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki.

1. §

Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és
összegének megállapításáról szóló 26/2014. (III. 31.) HM
utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1. § (1) Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013.
(IX. 6.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet)

a) 17. §-a szerinti, a munkába járáshoz vásárolt helyi
közlekedési bérlet árához való hozzájárulás mértéke a he-
lyi bérlet árának 50%-a,

b) 33. §-a szerinti bankszámla-hozzájárulás havi összege
1000 forint.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bérlet árához való
hozzájárulásként tárgyéven belül kifizetett összeg – a bér-
let érvényességi idejétõl függetlenül – a tárgyévre vonat-
kozó, 6. § szerinti keretet terheli.

(3) Azon jogosultak esetében, akiknek a jogviszonya, il-
letve szolgálati viszonya a tárgyév december hónapjában
szûnik meg, illetve kerül megszüntetésre, az (1) bekezdés
a) pontja szerinti bérlet árához való hozzájárulásként kifi-
zetett összeg abban az esetben is a tárgyévre vonatkozó,
6. § szerinti keretet terheli, ha a bérlet a tárgyévet követõ
évben kerül a HM rendeletben meghatározott pénzügyi és
számviteli szerv részére átadásra.”

2. §

Az Ut. 4. és 5. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:

„4. § (1) Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló
17/2013. (IX. 3.) HM rendelet 1. § 1. pontja szerinti

a) Erzsébet-utalvány havi összege 5000 forint,
b) EMC utalvány havi összege 5000 forint.
(2) A tárgyévben esedékes Erzsébet-utalvány értéke a

tárgyévre vonatkozó, 6. § szerinti keretet terheli.
5. § (1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

szóló 1993. évi XCVI. törvény hatálya alá tartozó azon hi-
vatásos vagy szerzõdéses katona, valamint közalkalma-
zott,

a) aki önkéntes kölcsönös egészségpénztár tag, havonta
3000 forint összegû önkéntes egészségpénztári munkálta-
tói hozzájárulásra,

b) aki önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tag, havonta
4200 forint összegû önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói
hozzájárulásra
jogosult.

(2) A 6. § szerinti keretet a tárgyévet megelõzõ év de-
cember hónapjától a tárgyév november hónapjáig átutalt
munkáltatói hozzájárulás terheli.

(3) Azon jogosultak esetében, akiknek a jogviszonya, il-
letve szolgálati viszonya a tárgyév december hónapjában
szûnik meg, illetve kerül megszüntetésre, a (2) bekezdés-
tõl eltérõen a tárgyév december hónapban átutalt munkál-
tatói hozzájárulás összege a 6. § szerinti keretet terheli.”

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter

58/2014. (IX. 10.) HM

utasítása

a Magyar Honvédség Informatikai Stratégiájának

kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a 2. § (2) bekezdés
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17. pontjára, az informatikai tevékenységek hosszú távú fõ
irányainak meghatározása érdekében a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra,
a honvédelmi miniszter irányítása alatt álló központi hiva-
talokra, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire
terjed ki.

2. §

A honvédelmi szervezetek híradó-informatikai támoga-
tásának fejlesztése, a híradó-informatikai szolgáltatások
biztosítása és igénybevétele fõ irányainak meghatározása
érdekében kiadom a Magyar Honvédség Informatikai
Stratégiáját.

3. §

A Magyar Honvédség Informatikai Stratégiáját
az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet
az 58/2014. (IX. 10.) HM utasításhoz

A Magyar Honvédség Informatikai Stratégiája

a 2014–2024 idõszakra vonatkozóan

1. Bevezetés

1. A Magyar Honvédség Informatikai Stratégiája (a to-
vábbiakban: Stratégia) a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény, valamint

a Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájának elfoga-
dásáról szóló 1656/2012. (XII. 20.) Korm. határozat
1. melléklete alapján önálló ágazati stratégiaként fogal-
mazza meg a honvédelmi szervezetek infokommunikációs
célkitûzéseit és alapkövetelményeit.

2. A Stratégia rendeltetése, hogy kijelölje a honvédelmi
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett mi-
nisztérium, a miniszter irányítása alatt álló központi hiva-
tal, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szerve-
zet és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség)
hadrendje szerinti szervezet (a továbbiakban együtt: hon-
védelmi szervezetek) részére biztosított és általuk igénybe
vett híradó-informatikai szolgáltatások és rendszerek he-
lyét, szerepét a honvédelmi szervezetek mûködésében, va-
lamint meghatározza a híradó-informatikai szolgáltatások
és rendszerek fejlesztésének, üzemeltetésének és igénybe-
vételének alapelveit és fõ irányait a honvédelmi szerveze-
tekben a 2014 és 2024 közötti idõszakban.

3. A honvédelmi szervezetek minden híradó-informati-
kai fejlesztéssel, beszerzéssel, alkalmazással, felügyelet-
tel, üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos döntése, te-
vékenysége és szabályozó okmánya a Stratégiából kerül
levezetésre. Biztonsági területen a Stratégia az állami és
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonsá-
gáról szóló 2013. évi L. törvény elõírásait, valamint a Ma-
gyar Honvédség kibervédelmi szakmai koncepciójának
kiadásáról szóló 60/2013. (IX. 30.) HM utasítás elõírásait
alkalmazza.

2. Alapelvek

4. A híradó-informatikai rendszerek és szolgáltatások
tervezése, fejlesztése, kialakítása és biztosítása során
az alábbi alapelveket szükséges alkalmazni:

a) a híradó-informatikai szolgáltatások a szervezeti cé-
lok megvalósítására irányulnak, a szolgáltatások és rend-
szerek nem szolgálati célú igénybevétele külön engedély
alapján valósulhat meg,

b) a híradó-informatikai szolgáltatások tervezését, fej-
lesztését, kialakítását, üzemeltetését, üzemben tartását és
felhasználását egységes híradó-informatikai szolgáltatás-
irányítási rendszer és azzal összehangolt információbiz-
tonsági irányítási rendszer biztosítja,

c) a híradó-informatikai szolgáltatásokat, tevékenysé-
geket egységes, összehangolt, egymásra épülõ elemekbõl
álló belsõ szabályozórendszer szabályozza,

d) a híradó-informatikai szolgáltatások a szükséges he-
lyen, idõben, formában és tartalomban kerülnek biztosításra,

e) az elektronikus információt csak az arra jogosultak és
csak a jogosultságuk szintje szerint ismerhetik meg, hasz-
nálhatják fel, illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról,

f) az adat tartalma és tulajdonságai az elvárttal meg-
egyeznek, az elvárt forrásból származnak, az adatokat fel-
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dolgozó és továbbító híradó-informatikai rendszer elemei
a követelményeknek megfelelõen mûködnek,

g) a szolgáltatások a változó felhasználói igényeknek és
alkalmazási körülményeknek megfelelõen, minimális erõ-
forrás és idõ ráfordításával átalakíthatók, adaptálhatók,

h) a szolgáltatások a hazai, a nemzetközi és a NATO
szabványok, elõírások és ajánlások alkalmazásával képe-
sek az együttmûködésre és az azonossági szinteken a rész-
leges helyettesíthetõségre,

i) a híradó-informatikai szolgáltatások mûködõképessé-
ge és a kezelt adatok a fenyegetések kockázatával, vala-
mint a szolgáltatások kiesésével és az adatok elvesztésével
okozott kárral arányos védelemben részesülnek,

j) a honvédelmi szervezeteknek az adatvagyont a sze-
mélyi állomány, az eszközök és az anyagok mellett a szer-
vezet meghatározó erõforrásaként kezelik, és biztosítják
annak biztonságos gyûjtését, tárolását, nyilvántartását, ke-
zelését, rendelkezésre állását,

k) a híradó-informatikai szolgáltatások, képességek, te-
vékenységek az arra jogosultak számára nyitottak, doku-
mentáltak és megismerhetõek, az ellenõrzéshez szükséges
információk, mérõszámok és dokumentumok rendelkezés-
re állnak.

3. Szolgáltatásbiztosítás

5. A híradó-informatikai szolgáltatások biztosításának
célja a honvédelmi szervezetek vezetésének, a honvédelmi
szervezetek feladatainak és tevékenységének hatékony tá-
mogatása az infokommunikációs technológia eszköz- és
eljárásrendszerének széles körû, hathatós alkalmazása
révén.

6. A honvédelmi tárcához tartozó közigazgatási és kato-
nai infokommunikációs rendszerek önálló funkcióval és
szakági irányítással, egységes felügyelettel, közös elvek és
szabályozók alapján, alapvetõen azonos híradó-informati-
kai infrastruktúrán kerülnek megvalósításra.

7. Az infokommunikációs technológia alkalmazása és
fejlesztése a jelen és az elkövetkezendõ tíz év meghatározó
innovációs és hatékonyságnövelõ tényezõje, amelynek
a honvédelmi ágazatban érvényre kell jutnia.

8. A szolgáltatások a jövõben nem egyes részterülete-
ket, hanem a szervezetek mûködésének egészét támogat-
ják, nélkülözhetetlen feltételévé válnak mindennapos te-
vékenységüknek, a szervezeti feladatok ellátásának.
A szolgáltatások képességei és minõsége, valamint igény-
bevételük megszervezésének és végrehajtásának haté-
konysága a honvédelmi szervezetek teljesítményének
alapvetõ tényezõje lesz, amelyek nélkül nem valósítható
meg a honvédelmi szervezetek alapfeladatainak ellátása.

9. A Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült
Hírközlõ Hálózatának (a továbbiakban: MH KCEHH) és
a ráépülõ központi és szakági szolgáltatásoknak folyama-
tos, megbízható, magas színvonalú, biztonságos rendelke-
zésre állása alapvetõ honvédelmi érdek.

10. Az MH KCEHH, a ráépülõ szolgáltatások, valamint
a mûveleti feladatok ellátását közvetlenül támogató stacio-
ner és tábori híradó-informatikai rendszerek együttesen
a honvédelmi feladatok tervezésének és végrehajtásának
kritikus infrastruktúráját képezik.

4. Szolgáltatásstruktúra

11. A híradó-informatikai szolgáltatások a honvédelmi
tárcánál a felhasználás területe alapján alkalmazói és tá-
mogató – más néven rendszer – szolgáltatások közé, az al-
kalmazói szolgáltatások pedig a felhasználás célja és a fel-
használók köre alapján általános célú és szakági – más né-
ven funkcionális – szolgáltatások közé kerülnek besoro-
lásra.

12. Az alkalmazói szolgáltatásokat a felhasználók köz-
vetlenül veszik igénybe, maguk kezelik az azokat mûköd-
tetõ szoftvereket, és közvetlenül nyernek belõlük adatokat.

13. A támogató szolgáltatások az alkalmazói szolgálta-
tások részére nyújtanak technikai-szoftver jellegû háttértá-
mogatást. Támogató szolgáltatások megvalósíthatók köz-
pontilag és helyileg egyaránt. A hatékonyság és a gazdasá-
gos mûködés érdekében követelmény, hogy egy támogató
szolgáltatás több alkalmazói szolgáltatást szolgáljon ki kö-
zös hálózati erõforrások alkalmazása révén.

14. Az általános célú szolgáltatások döntõrészt központi
szolgáltatásként kerülnek biztosításra, amelyek

a) központi felügyelettel,
b) hierarchikus rendbe szervezett, egységes irányítással,
c) azonos követelmények alapján,
d) szabályozott eljárásrendben
valósulnak meg.

15. A szakági szolgáltatások
a) a honvédelmi ágazati vezetés követelményei alapján,
b) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)

hosszú és középtávú célkitûzéseivel és híradó-informati-
kai irányelveivel összhangban,

c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) központi
híradó-informatikai szolgáltatásaira támaszkodva,

d) a központi és helyi híradó-informatikai hálózatok
erõforrásainak és kapacitásának bevonásával,

e) a gazdaságosság, hatékonyság és biztonság szem
elõtt tartásával,

f) az adatbázisok és adatok kölcsönös megosztásával,
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g) a szükséges mértékben történõ széles körû elérhetõ-
séggel
biztosítják a szakági feladatok hathatós, átfogó, magas
színvonalú támogatását.

16. A szervezeti vagy helyi híradó-informatikai szolgál-
tatások adott szervezet vagy objektum elektronikus infor-
mációs igényeit szolgálják ki. A honvédelmi szervezetek
az általános célú, a szakági és a támogató szolgáltatásokra
támaszkodva, a szervezeti vagy helyi hálózat és eszközök
felhasználásával alakítják ki saját informatikai szolgáltatá-
saikat és rendszereiket.

5. A híradó-informatikai szolgáltatások
fejlõdési iránya

17. Az általános fejlõdési irány
a) egyrészrõl a sokfunkciós, könnyen kezelhetõ, mobil

eszközökkel igénybe vehetõ, mindenki számára elérhetõ,
komplex infokommunikációs szolgáltatások irányába mu-
tat, amely magában foglalja a videó, a hang, a karakteres,
a táblázatos és a grafikus formátumú adatátvitel, adatkere-
sés, adatkezelés, adat-összekapcsolás, adattárolás és adat-
megjelenítés integrált lehetõségét, a több felhasználóval
megvalósuló egyidejû kapcsolattartás és együttmûködés
képességét,

b) másrészrõl az elõbbi mobilitást és integritást hatható-
san támogató – több helyen, akár egymástól jelentõs távol-
ságra települt – adatközpontok és támogató szolgáltatások,
valamint nagykapacitású, kiterjedt, együttmûködésre ké-
pes távközlési rendszerek alkalmazásának irányába hat,
amelyek virtuális mûködési környezet biztosításával te-
remtik meg az elérhetõséget, átjárhatóságot, összekapcsol-
hatóságot és védelmet a mobil és telepített végberendezé-
sek számára,

c) miközben továbbra is fontosak maradnak az asztali
munkaállomások, a nagykiterjedésû rendszerhez csatlako-
zó helyi hálózatok, az irodai környezetben nyújtott szol-
gáltatások, kiegészülve a szervezeti információs rendsze-
rek – interneten keresztül, virtuális magánhálózat kialakí-
tásával történõ – távelérésével, az otthoni munkavégzés,
távmunka feltételeinek megteremtésével.

18. A katonai információs rendszerek fejlõdési irányait
a) a híradó-informatikai szolgáltatások mûveleti területen

és azon kívül az egyes katona szintjéig történõ eljuttatása,
b) a kép és mozgókép formátumú, valósidejû, releváns

mûveleti információk hadmûveleti és stratégiai szintre tör-
ténõ továbbítása és megjelenítése, valamint harcászati
szinten történõ azonnali felhasználása,

c) a mûholdas navigációs helymeghatározási rendsze-
rek és módszerek széles körû alkalmazása,

d) a mûveletekben együttmûködõ erõk híradó-informa-
tikai rendszerei szabványos, magas szintû együttmûködési

képességének kialakítása, közös, integrált informatikai
szolgáltatások és adatbázisok kialakítása,

e) a NATO Hálózatalapú Mûveleti Képesség koncepci-
ónak megfelelõ közvetlen adatmegosztási képesség kiala-
kítása,

f) a mûveleti tevékenység minden szintjén és szerveze-
tében a közös mûveleti helyzetkép kialakítása és biztosítása,

g) a mûveletben részt vevõ összes kormányzati és nem
kormányzati szervezet infokommunikációs rendszerére
kiterjedõ hatékony együttmûködési képesség kialakítása,

h) a vezetési, irányítási, navigációs, azonosítási és fegy-
verirányítási rendszerek integrált elektronikus információs
rendszer részeként, egységben történõ alkalmazása
jellemzi.

6. Jövõkép

19. A híradó-informatikai szakterületre a rendkívül
gyors fejlõdés a jellemzõ, amely lehetõvé teszi, hogy
a honvédelmi szervezetekben néhány év leforgása alatt
alapvetõen megváltozhasson és jelentõs mértékben haté-
konyabbá váljon az információk gyûjtésének, továbbításá-
nak, tárolásának feldolgozásának, elosztásának és felhasz-
nálásának módja.

20. A honvédelmi szervezetek olyan szolgáltatási rend-
szert és azt megvalósító híradó-informatikai rendszert
hoznak létre, amely biztosítja, hogy a felhasználók jogo-
sultságuknak megfelelõen, bárhol és bármikor hozzáfér-
hessenek a részükre biztosított szolgáltatásokhoz felada-
tuk ellátásának érdekében, az alkalmazási és biztonsági
követelményeknek megfelelõen. A szolgáltatások fenn-
tartható, hatékony biztosítása céljából egységes híradó-in-
formatikai infrastruktúra és szolgáltatásirányítási rendszer
kerül kiépítésre és bevezetésre.

21. A honvédelmi szervezetek két alapvetõ logikai szol-
gáltatási rendszert mûködtetnek feladataik végrehajtása
érdekében:

a) a honvédelmi szervezetek Döntés Támogató Szolgál-
tatási Rendszerét, amely biztosítja a honvédelmi ágazat
hatékony mûködéséhez és a gyors, szakszerû közigazgatá-
si döntések meghozatalához szükséges informatikai ké-
pességeket,

b) a Magyar Honvédség Mûvelet Támogató Szolgálta-
tási Rendszerét, amely biztosítja az MH mûveleti feladata-
inak híradó-informatikai támogatását, a szövetséges sze-
repvállalásból adódó szakmai támogatást, a mûveleti célú
biztonságos információcserét és kommunikációt, valamint
a szolgáltatás megosztást.

22. A két logikai szolgáltatási rendszert híradó-informa-
tikai vonatkozásban az MH Vezetési Információs Rend-
szer valósítja meg. Mindkét logikai szolgáltatási rendszer
önálló funkcióval – közigazgatási és katonai –, eltérõ szer-
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vezeti haszonnal és szakági irányítással, egységes felügye-
lettel, közös elvek és szabályozók alapján, részben azonos
híradó-informatikai infrastruktúrán kerül megvalósításra,
amelynek alapja az MH KCEHH.

23. A központi, szakági és szervezeti adatbázisok gyors,
egyszerû elérésével, az információfeldolgozás, -továbbí-
tás és -megjelenítés hatékonyságának jelentõs növelésével
a döntés-elõkészítés minõsége javul, a vezetési ciklus ide-
je a felgyorsult társadalmi folyamatoknak megfelelõen rö-
vidül. Az informatika és a híradás határterületeinek egybe-
olvadása és egységben történõ kezelése, a mobil eszközök
robbanásszerû elterjedése és széles körû alkalmazása a fej-
lõdés új távlatait nyitja meg. Az informatika eszköz- és el-
járásrendszere szervesen beépül a mindennapok gyakorla-
tába, a napi munkavégzés természetes és nélkülözhetetlen
részévé válik.

24. Az új központi híradó-informatikai szolgáltatások
és rendszerek bevezetésén, valamint a meglévõk kiterjesz-
tésén, együttmûködésük és minõségük emelésén alapuló
híradó-informatikai infrastruktúra biztosítani fogja a hon-
védelmi szervezetek feladatainak hatékony híradó-infor-
matikai támogatását, a kormányzati, minisztériumi és ka-
tonai követelmények teljesülését, a szakági és helyi hír-
adó-informatikai szolgáltatások biztosításának környezeti
feltételeit.

25. A szakági – más néven funkcionális – szolgáltatások
köre jelentõs mértékben bõvül, a meglévõ szolgáltatások
együttmûködési képessége és adatbázisaik kölcsönös
megosztása javul, a felhasználók és alkalmazási területek
száma jelentõs mértékben nõ.

26. A szervezeti és helyi híradó-informatikai szolgálta-
tások és rendszerek képességei nõnek és fokozott mérték-
ben támaszkodnak a központi és szakági szolgáltatásokra.
A szervezeteknél alkalmazott számítógép munkaállomá-
sok számának növelése és a meglévõ munkaállomások
amortizáció miatti cseréje megvalósul, és döntõ részük
csatlakoztatásra és beléptetésre kerül az MH központi in-
formatikai hálózatába.

7. Jövõkép a központi híradó-informatikai szolgáltatások
és rendszerek vonatkozásában

27. Megvalósul a honvédelmi szervezetek iratkezelési
tevékenységének teljes automatizálása, a papíralapú infor-
mációtárolás, -nyilvántartás, -megjelenítés és -továbbítás
döntõ mértékû visszaszorulása és informatikai alapokra
történõ helyezése, az azonos funkciójú államigazgatási
elektronikus iratkezelõ rendszerekkel történõ együttmû-
ködés biztosítása.

28. Megvalósul az elektronikus hitelesítés szolgáltatá-
sainak teljes körû bevezetése az elektronikus információ-
kezelés során, az elektronikus aláírás átfogó, jogi érvényû
alkalmazása.

29. Folytatódik és megvalósul az MH adatátviteli
transzporthálózat átviteli kapacitásának jelentõs mértékû
növelése, az összes honvédelmi szervezethez történõ csat-
lakoztatása, valamint életképességének növelése.

30. Megvalósul az állandó jellegû távbeszélõ szolgálta-
tás IP alapra történõ fokozatos átterhelése az ISDN alapú
telefonközpontok lépcsõzetes kivonásával párhuzamosan,
a központok életciklusához igazodva, a gazdaságosság,
a megbízhatóság, a szolgáltatásminõség, a rendelkezésre
állás és a rendszerfelügyelet követelményeinek szem elõtt
tartásával.

31. Megvalósul az IP alapú videotelefon szolgáltatás
nagy számú, összes honvédelmi szervezetben elérhetõ,
meghatározott végpontok közötti folyamatos biztosítása
és rendszeres alkalmazása.

32. Folytatódik és megvalósul az MH központi, minõsí-
tett adatok kezelésére feljogosított számítógép-hálózatá-
nak kiépítése, a Védett Vezetési Információs Rendszer
alapszolgáltatásainak bevezetése.

33. Megvalósul a NATO szövetségesekkel való kapcso-
lattartás minõsített informatikai szolgáltatásainak korsze-
rûsítése, a végpontok igények szerinti bõvítése.

34. Megvalósul a Védett Külügyi Hálózat honvédelmi
tárcához tartozó végpontjainak korszerûsítése, a végpon-
tok számának igényeknek megfelelõ növelése.

35. Kiterjesztésre kerül a központi szolgáltatások meg-
határozott részének interneten keresztül történõ elérhetõ-
sége, a meglévõ távoli hozzáférési lehetõségek bõvítése
a biztonsági követelményekkel összhangban.

36. Kiterjesztésre kerül a központi szolgáltatások meg-
határozott részének mobil eszközön keresztül történõ elér-
hetõsége a biztonsági követelmények teljesítésével és
a híradó képességek növekedésével összhangban.

37. Folytatódik a központilag szervezett és végrehajtott
támogató szolgáltatások mûszaki és szoftver bázisának
korszerûsítése, bõvítése, egységes platformra helyezése,
képességeinek és kapacitásának növelése az MH hír-
adó-informatikai központjaiban.

38. Bõvítésre és kiterjesztésre kerülnek a központi hír-
adó-informatikai szolgáltatások, amelynek során a honvé-
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delmi szervezetek állománya részére biztosításra kerülnek
az alábbi szolgáltatások:

a) távbeszélõ és fax szolgáltatás,
b) videó-telekonferencia szolgáltatás,
c) csoportmunka és irodaautomatizálás,
d) elektronikus levelezés,
e) elektronikus iratkezelés,
f) elektronikus hitelesítõ szolgáltatás,
g) portálszolgáltatás,
h) információ menedzsment szolgáltatás,
i) böngészõ szolgáltatás,
j) fájlszerver szolgáltatás,
k) internetszolgáltatás.

39. Folytatódik és megvalósul a központi szolgáltatások
üzemeltetését, üzemvitelét és alkalmazását szabályozó
szabályzatok, utasítások, tervek, segédletek, dokumentu-
mok, okmányok teljes körû felülvizsgálata, valamint ki-
dolgozása és hatályba léptetése minden irányítási, üzemel-
tetési és felhasználási helyszínen.

8. Jövõkép a szakági híradó-informatikai szolgáltatások
és rendszerek vonatkozásában

40. Megvalósul a honvédelmi szervezetek éves és havi
munkaterveinek kidolgozását támogató, végrehajtásukat
nyomon követõ, koordinálásukat és aktualizálásukat biz-
tosító portál alapú informatikai szolgáltatás.

41. Megvalósul a honvédelmi szervezetek középtávú és
éves fejlesztési, üzemeltetési és beszerzési terveinek infor-
matikai alapú kidolgozása, a tervek koordinálásának, pon-
tosításának, jóváhagyásának és elérhetõvé tételének teljes
informatikai támogatása.

42. A személyügyi folyamatok racionalizálása érdeké-
ben megvalósul a személyügyi eljárásrend teljes körû in-
formatikai támogatása, a humánfolyamatok és humánnyil-
vántartás informatikailag támogatott rendszerének kiala-
kítása, a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs
Rendszer (a továbbiakban: KGIR) ügyfélszolgálati modu-
lon alapuló BackOffice rendszerû humán ügyintézés tárcá-
nál történõ bevezetése.

43. A KGIR ügyfélszolgálati modul alkalmazásával
megvalósul az önkéntes tartalékos rendszer információs
folyamatainak teljes körû informatikai támogatása, a hon-
védelmi szervezeteknek a tartalékosokkal és munkáltató-
ikkal való elektronikus kapcsolattartása.

44. Megvalósul a pénzügyi, számviteli és kontrolling
folyamatok teljes gépesítése, a rendszernek, a jogosultsá-
goknak és a szükségleteknek megfelelõ, távelérés útján
történõ széles körû elérése, a BackOffice rendszerû pénz-
ügyi ügyintézés tárcánál történõ teljes körû bevezetése.

45. Megvalósul a mûködõ logisztikai információs rend-
szerek összekapcsolása, együttmûködésük kialakítása,
szolgáltatásaik bõvítése. A papíralapú logisztikai nyilván-
tartások megszûnnek, a logisztikai gazdálkodás folyamata
a papíralapú ügyintézésrõl elektronikusra tér át.

46. Megvalósul a katonai egészségügyi biztosítás hír-
adó-informatikai támogatásának fejlesztése, a megelõzés,
gyógyítás, betegellátás információs folyamatai teljes körû
informatikai támogatásának, a szervezetek, kórházi részle-
gek, telephelyek közötti egészségügyi követelményeknek
megfelelõ online kapcsolat kialakítása és fenntartása.

47. Olyan integrált üzemeltetési rend kerül kialakításra
az MH-ban, amely azonos elvek alapján, egységes fel-
ügyelettel valósítja meg az együttmûködésre kötelezett
szakági szolgáltatások és rendszerek mûködtetését.

48. Folytatódik a honvédelmi szervezetek hatósági fel-
adatainak tervezését és végrehajtását támogató, kormány-
zati követelmények alapján megvalósuló elektronikus in-
formációs rendszer kialakítása és mûködtetése és az e-köz-
igazgatás rendszerébe történõ, ügyfélbarát integrálása.

49. Hatékonyabbá válik, illetve megvalósul a mûveleti
tervezés és végrehajtás híradó-informatikai támogatása,
a terveknek és modelleknek a feladathoz, az ellenséghez,
az együttmûködõkhöz, a rendelkezésre álló erõkhöz és
erõforrásokhoz, valamint a hadmûveleti helyzethez és kö-
rülményekhez dinamikusan igazodó, informatikailag tá-
mogatott, térkép alapú kialakítása és alkalmazása, a számí-
tógép alapú közös mûveleti kép NATO/EU követelmé-
nyeknek és szabványoknak megfelelõ megvalósítása.

50. A NATO Federated Mission Network koncepciónak
és projektnek megfelelõen kialakításra kerül az MH mûve-
leti infokommunikációs képessége a szövetségesekkel tör-
ténõ magas színvonalú együttmûködés és a NATO integ-
rált mûveleti híradó-informatikai rendszerhez történõ kap-
csolódás érdekében.

51. Megvalósul a tábori híradó-informatikai C2 rend-
szerek zászlóalj szintû harcoló alakulatoknál történõ rend-
szeresítése és teljes körû alkalmazásba vétele zászlóalj ve-
zetési ponttól harc- és gépjármû szintig terjedõ vertikum-
ban a NATO szabványoknak megfelelõ katonai üzenetke-
zelõ rendszerek, saját csapatok nyomkövetõ rendszerek,
felderítõ rendszerek és egyéb katonai szakági rendszerek
harcászati szintû együttmûködési képességének biztosítá-
sával.

52. Folytatódik a légtérfelügyelet és irányítás híradó-in-
formatikai támogatásának 3D radarok bevonásával történõ
fejlesztése, a meglévõ rendszer technikai és szoftverbázi-
sának korszerûsítése, a szolgáltatás megbízható mûködé-
sének és életképességének növelése.
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53. Folytatódik a légierõ és légvédelem informatikailag
támogatott vezetésének fejlesztése, a jelenlegi rendszer
korszerûsítése és együttmûködési képességének növelése
a központi szolgáltatásokkal, valamint a szárazföldi és
a légierõ haderõnem egyéb szakági szolgáltatásaival.

54. Folytatódik, illetve megvalósul a külföldi missziók
híradó-informatikai támogatásának és a hazai kapcsolat-
tartás lehetõségeinek fejlesztése, bõvítése, a NATO/EU
követelményeknek, szabványoknak, ajánlásoknak megfe-
lelõ infokommunikációs együttmûködési képesség kiala-
kítása és folyamatos fejlesztése, a mobil híradó-informati-
kai eszközök és szolgáltatások egyes katona szinten törté-
nõ fejlesztése és biztosítása.

55. Folytatódik a NATO tagállamokkal való elektroni-
kus kapcsolattartás minõsített infokommunikációs szol-
gáltatásainak fejlesztése, a szolgáltatások bõvítése.

56. Megvalósul a Harckészültség Fenntartása és Foko-
zása Információs Rendszer telepítése és bevezetése az MH
kiépítésre kerülõ, minõsített adatok kezelésére feljogosí-
tott számítógép-hálózatának bázisán.

57. Megvalósul a felderítõ információs rendszer fejlesz-
tése, a hadmûveleti terület valósidejû mozgó és állóképei-
nek szakági rendszerbe történõ becsatornázása, tárolása és
megjelenítése, az elemzõ munka informatikai támogatásá-
nak javítása.

58. Folytatódik, illetve megvalósul a haderõtervezési
információs rendszer fejlesztése, a humán és logisztikai
rendszerekkel való online együttmûködésének biztosítása
az azonos biztonsági minõsítéssel rendelkezõ szolgáltatá-
sok és rendszerek vonatkozásában.

59. Megvalósul a kiképzési feladatok híradó-informati-
kai támogatásának egységes szakági rendszerbe történõ
integrálása, a kiképzési feladatok tervezésének, valamint –
lehetõség szerint mobil eszközökkel történõ – végrehajtá-
sának informatikai támogatása.

60. Folytatódik és megvalósul a mûveletekhez kap-
csolódó egészségügyi biztosítás híradó-informatikai támo-
gatásának fejlesztése, a ROLE-1-tõl ROLE-4-ig terjedõ
betegellátás nyilvántartási és információs folyamatainak szá-
mítógépesítése, az egyes szintek és helyszínek között a köve-
telményeknek megfelelõ online kapcsolat biztosítása.

61. Folytatódik a térképészeti, meteorológiai és ve-
gyi-sugárhelyzet számítógépes információs rendszerek
fejlesztése, bõvítése, adataik meghatározott körének a köz-
ponti informatikai szolgáltatásokba történõ becsatolása.

62. Folytatódik a katonai és szakoktatás tervezésének,
képzési követelményeinek, kerettanterveinek, a beiskolá-
zási keretszámok és beosztásba helyezések tervezésének
híradó-informatikai támogatása, fejlesztése.

63. Folytatódik a mûveleti tapasztalat-feldolgozó rend-
szer fejlesztése, a hatékony elérhetõség biztosítása, a ta-
pasztalati adatbázis folyamatos bõvítése.

9. Jövõkép a szervezeti híradó-informatikai
szolgáltatások és rendszerek vonatkozásában

64. Folytatódik a helyi számítógép-hálózatok mûsza-
ki-technikai fejlesztése, a strukturált szervezési elven ala-
puló hálózatok széles körû alkalmazása.

65. Megvalósul a szervezetek híradó-számítástechnikai
végberendezéseinek, kiegészítõ eszközeinek, perifériái-
nak amortizációs cseréje.

66. Folytatódik és megvalósul a honvédelmi szerveze-
tek által alkalmazott szervereknek, számítógép munkaál-
lomásoknak és egyéb informatikai erõforrásoknak az MH
számítógép-hálózati tartományába történõ beléptetése
az igényeknek megfelelõen.

67. Folytatódik a szervezeti, helyi híradó-informatikai
központok fejlesztése, a kiszolgáló számítógépek, háttér-
tárolók, kapcsoló- és átvitel-technikai eszközök korszerû-
sítése, kapacitásuk növelése.

68. Folytatódik a szervezeti vezetés speciális igényei
alapján megtervezett alkalmazói szolgáltatások kialakítá-
sa és bevezetése.

69. Folytatódik és megvalósul a helyi, a központi és
a középszintû szolgáltatások egységes, integrált rendszer-
be történõ szervezése, üzemeltetésük részletes szabályozá-
sa és dokumentálása.

70. Folytatódik és megvalósul a helyi híradó-informati-
kai központok bevonása a központi szolgáltatások tervsze-
rû, szabályozott, helyi szintû üzemeltetésébe az MH köz-
ponti üzemeltetõ szervezet által kidolgozott és az MH
KCEHH hálózatgazda által jóváhagyott jogosítvány és fel-
adatmegosztás alapján.

71. Kiterjesztésre kerül és megvalósul a helyi híradó-in-
formatikai központok bevonása a szakági szolgáltatások
tervszerû, szabályozott, helyi szintû üzemeltetésébe
a szakági rendszergazdák és szolgáltatásgazdák által meg-
határozott jogosítvány és feladatmegosztás alapján.
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10. Feladatok

72. Az irányítás területén:
a) A híradó-informatikai tevékenységek szervezeti cé-

loknak megfelelõ, hatékony megvalósítását összehangolt
szakmai irányítási rendszer és az annak megfelelõ felelõs-
ségi, hatás- és jogkörök biztosítsák.

b) A híradó-informatikai szolgáltatások fejlesztése és
biztosítása az alkalmazó szervezetek mûveleti követelmé-
nyei, a híradó-informatikai szervezetek szakmai követel-
ményei, a beszerzés mûszaki követelményei, a kialakításra
kerülõ rendszer rendszerterve, az alkalmazó szervezet al-
kalmazási terve, valamint a tevékenységet szabályozó jog-
szabályok, okmányok és intézkedések alapján valósuljon
meg.

c) Az MH híradó-informatikai szakmai irányítási rend-
jét a 39/2014. (V. 30.) HM utasítással hatályba léptetett
MH Informatikai Szabályzat, valamint a honvédelmi szer-
vezetek szervezeti mûködési szabályzatai és ügyrendjei
határozzák meg.

73. A szolgáltatásszervezés területén:
a) Az üzemeltetõ szervezetek szolgáltatásközpontú

szemlélettel hajtsák végre feladataikat, amelynek során
proaktív módon valósítsák meg az alkalmazói követelmé-
nyek pontosítását, a szolgáltatások üzemeltetését és mû-
ködtetését, a problémák és változási igények kezelését,
a felhasználók tájékoztatását és támogatását.

b) A felhasználók a szükséges mértékben sajátítsák el
az alkalmazói szoftverek kezelését, valamint a vonatkozó
szabályzók és a munkahelyi parancsnok, vezetõ feladat-
szabásának megfelelõen hajtsák végre a szolgáltatás
igénybevételét és felhasználói szintû üzemeltetését.

c) A parancsnokok, vezetõk szükség esetén fogalmaz-
zanak meg követelményt a szolgáltatás fejlesztésére vo-
natkozóan, szervezzék meg, koordinálják és felügyeljék
a szervezetük részére biztosított szolgáltatások igénybevé-
telét, intézkedjenek annak végrehajtására és ellenõrzésére.

74. A szoftvergazdálkodás területén:
a) A tárcánál alkalmazott szoftverek nyilvántartása egy-

séges rendszerben, áttekinthetõ módon, egyértelmû fele-
lõsségi viszonyok mellett kerüljön végrehajtásra.

b) A felsõszintû szakmai irányító szervezet határozza
meg az MH-ban alkalmazható szoftvereket, a központi
üzemeltetõ szervezet rendszeresen aktualizálja az MH
szoftverkatalógusát, a logisztikai szervezetek tartsák nyil-
ván, kövessék nyomon a szerzõdésekben foglaltak teljesü-
lését.

c) Korlátozni kell az azonos funkciójú szoftverek és
a különbözõ verziók számát, biztosítani szükséges a kü-
lönbözõ típusú és verziójú szoftverek együttmûködését,
növelni kell a licenckezelés és szoftvergazdálkodás haté-
konyságát.

75. A hardvergazdálkodás területén:
a) Az éves beszerzési tervekben érvényesíteni kell a hír-

adó-informatikai eszközök tervszerû amortizációs pótlá-
sát, megújítását, meg kell teremteni annak szabályozási
környezetét, tervszerû pénzügyi biztosításának rendjét.

b) A hardverpark megújításához a lehetséges mértékben
élni kell a különbözõ pályázati lehetõségekkel.

c) Az üzemeltetõ szervezetek maradéktalanul hajtsák
végre a kapacitásmenedzsmentbõl adódó feladataikat.

76. A humán gazdálkodás területén:
a) Csökkenteni szükséges a mérnöki szakállomány fluk-

tuációját, meg kell teremteni a híradó-informatikai szak-
állomány megtartásának jogi és pénzügyi eszközeit, ki kell
dolgozni és be kell vezetni az annak megfelelõ ösztönzési
rendszert.

b) A szakállomány pótlásának alapvetõ forrását a kato-
nai oktatási intézmények híradó-informatikai szakirányán,
ágazatán végzett pályakezdõ tisztek és altisztek képezik,
ugyanakkor ahol lehet, bõvíteni kell és szélesebb körben
szükséges alkalmazni a pályáztatást, a polgári szférából
történõ szakember utánpótlást.

77. Az oktatás, képzés területén:
a) A katonai oktatási rendszerben történõ híradó és in-

formatikai tiszt- és altiszt képzés rendszerét fenn kell tarta-
ni, a szakképzés színvonalát és irányultságát folyamatosan
igazítani szükséges az információtechnológia fejlõdéséhez.

b) A szakállomány célirányos, tanfolyamrendszerû to-
vábbképzését rendszeressé kell tenni, és bõvíteni szüksé-
ges annak érdekében, hogy a híradó-informatikai rendsze-
rek üzemeletetésében csökkenteni lehessen a külsõ támo-
gatás szerepét, mértékét.

c) A felhasználói állomány általános számítógép-keze-
lési ismereteit közelíteni kell az ECDL vizsgakövetelmé-
nyeihez, célrendszerek esetében számukra felkészítéseket
kell szervezni.

78. A rendszerfelügyelet és biztonság területén:
a) Szélesíteni szükséges a szoftveres rendszerfelügyelet

eszközeit.
b) Szabályozni szükséges a rendszerfelügyeleti és

az elektronikus információvédelmi tevékenységek pontos
rendjét, az események naplózását, a behatolási kísérletek
és incidensek felfedését, azonosítását és lokalizálását,
a normális mûködés helyreállításának rendjét, az incidens
következményeinek felszámolását, a jelentési kötelezett-
ségeket, valamint meg kell teremteni, illetve fejleszteni
szükséges e tevékenységek mûszaki és szervezeti feltételeit.

79. Az információvédelem területén:
a) A híradó-informatikai rendszerek biztonságos mûkö-

déséhez meg kell teremteni, illetve folyamatosan fejleszte-
ni szükséges a fenyegetések kockázatával és az okozott
kár mértékével arányos fizikai, adminisztratív, személyi és
elektronikus információvédelmet.
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11. Képességek

80. Az MH híradó-informatikai rendszerei és szolgálta-
tásai 2014–2024 között képessé válnak:

a) a katonai mûveletek átfogó támogatására,
b) a szövetségesekkel való teljes körû híradó-informatikai

együttmûködésre,
c) az iratkezelés és iratnyilvántartás elektronikus meg-

valósítására,
d) az elektronikus hitelesítõ szolgáltatás teljes körû biz-

tosítására,
e) a szakági információs rendszerek együttmûködésé-

nek megvalósítására,
f) a számítógép alapú kép és hang kommunikáció általá-

nossá tételére,
g) a mobil informatikai alkalmazások és kommunikáció

általánossá tételére,
h) a távmunka feltételeinek kiszélesítésére,
i) a kormányzati informatikai rendszerekkel történõ ha-

tékony együttmûködésre,
j) a honvédelmi szervezetek infokommunikációs igé-

nyeinek korszerû információtechnológiai alapon történõ
kielégítésére,

k) a híradó-informatikai szolgáltatások egységes, integrált
infrastruktúrán és platformon történõ biztosítására,

l) a minõsített adatok elektronikus feldolgozása hír-
adó-informatikai feltételeinek biztosítására.

A honvédelmi miniszter

59/2014. (IX. 10.) HM

utasítása

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.

és a Honvédelmi Minisztérium között

2008. május 29-én megkötött

Vagyonkezelési Szerzõdés

ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései

végrehajtásának egyes szabályairól szóló

11/2010. (I. 27.) HM utasítás, valamint

a Magyar Állam tulajdonában

és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében

lévõ, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok

értékesítésének, és az értékesítésre nem tervezett

felesleges ingatlanok vagyonkezelõi jogának

vagyonkezelésre jogosult más szervek részére történõ

átadása, valamint a tulajdonjog ingyenes átruházása

elõkészítésének rendjérõl szóló

139/2011. (XII. 27.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-

hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(5) bekezdése alapján a következõ

utasítást

adom ki.

1. §

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Honvédelmi
Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Va-
gyonkezelési Szerzõdés ingatlanvagyonra vonatkozó ren-
delkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló
11/2010. (I. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. § (3) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Nem terjed ki az utasítás hatálya – a lakásgazdálko-
dási körbõl a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lak-
hatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rende-
let 4. § (1) bekezdésére figyelemmel kivont HM vagyon-
kezelésû lakóépületek (lakások és a lakóépületekben lévõ
nem lakás célú helyiségek) kivételével – a HM vagyonke-
zelésében lévõ lakásokkal és a lakóépületekben lévõ nem
lakáscélú helyiségekkel való gazdálkodással – így különösen
a bérlettel, értékesítéssel, kezeléssel, bérlõkijelöléssel –
kapcsolatos feladatokra.”

2. §

Az Ut. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Az állami tulajdonban és a HM vagyonkeze-

lésében lévõ erdõterületek honvédelmi rendeltetését, a va-
gyonkezelõt terhelõ szakkezelési és az erdõk fenntartásá-
val járó egyéb közfeladatok maradéktalan ellátását az er-
dõgazdálkodói feladatok ellátására alkalmas gazdálkodó
szervezet részére történõ használatba adás útján kell bizto-
sítani.

(2) A használatba adási szerzõdésben a felek jogai és
kötelezettségei körében, a nemzeti vagyon hasznosítására
vonatkozó szabályok megtartása mellett, legfeljebb 6 év
idõtartamra, a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó
szerv elõzetes hozzájárulásának elõírásával lehet biztosí-
tani az erdõgazdálkodó általi bérbe-, haszonbérbe adás le-
hetõségét.”

3. §

A Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisz-
térium vagyonkezelésében lévõ, honvédelmi célra felesle-
gessé vált ingatlanok értékesítésének, és az értékesítésre
nem tervezett felesleges ingatlanok vagyonkezelõi jogá-
nak vagyonkezelésre jogosult más szervek részére történõ
átadása, valamint a tulajdonjog ingyenes átruházása elõké-
szítésének rendjérõl szóló 139/2011. (XII. 27.) HM utasítás
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3. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések
lépnek és a 3. § a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv
vezetõje a HVKF (3) bekezdés szerinti döntése alapján a
2. mellékletben foglalt minta alkalmazásával elkészíti a
honvédelmi szervezetek jogszabályban és a közjogi szer-
vezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatai el-
látásához nem szükséges ingatlanok jegyzékét, és azt elõ-
terjeszti a honvédelmi miniszterhez. Az elõterjesztés az in-
gatlanok természetbeni és nyilvántartási adatain kívül tar-
talmazza az ingatlanok HM vagyonkezelõi körön kívüli
hasznosítására vonatkozó javaslatot is.

(5) Az ingatlanok honvédelmi célra feleslegessé nyilvá-
nításáról a honvédelmi miniszter dönt. Ha az ingatlan a
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
(a továbbiakban: NFAtv.) hatálya alá tartozik, feleslegessé
nyilvánítása határozat formájában történik, függetlenül at-
tól, hogy annak valós mûvelési ágba sorolása megtör-
tént-e.

(6) A HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szervet az
(1)–(5) bekezdésben szabályozott eljárás során teljes körû
adatszolgáltatási kötelezettség terheli a HM vagyonfel-
ügyeleti feladatokat ellátó szervvel szemben.”

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter

60/2014. (IX. 16.) HM

utasítása

a honvédségi szervezetek önkéntes tartalékos személyi

állományát kiszolgáló, azok munkáltatóival történõ

elektronikus kapcsolattartást biztosító

és az állományilletékes parancsnok személyügyi,

pénzügyi tevékenységét támogató Ügyfélszolgálati

Rendszer kialakításával és funkcionális bõvítésével

összefüggõ egyes feladatok végrehajtásáról

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

utasítást

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó
központi hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiak-
ban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. Ideiglenes mûködéssel összefüggõ
általános rendelkezések

2. §

(1) A honvédségi szervezetek önkéntes tartalékos sze-
mélyi állományát kiszolgáló, azok munkáltatóival történõ
elektronikus kapcsolattartást biztosító, az állományilleté-
kes parancsnok személyügyi, pénzügyi tevékenységét tá-
mogató rendszer kialakítása és a HM Költségvetés Gaz-
dálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: HM
KGIR) funkcionális bõvítése, valamint a személyügyi in-
tézményrendszer szervezetfejlesztésével, az illetmény-
számfejtés vonatkozásában az illetményszámfejtés és
pénzügyi járandóságok alrendszer fejlesztésével össz-
hangban, továbbá a személyi állomány ellátásával össze-
függõ illetményszámfejtés és pénzügyi járandóságok al-
rendszer szintû fejlesztése, üzemeltetése érdekében 2014.
december 1-jétõl Ügyfélszolgálati Rendszer (a továbbiak-
ban: ÜSZR) kezdi meg mûködését.

(2) Az ÜSZR bevezetésének elõkészítése és a mûködés-
hez kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása érdekében
a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM
VGH) Központi Illetmény-számfejtõ és Rendszerüzemel-
tetõ Igazgatósága (a továbbiakban: HM VGH KIRI), az
MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnok-
ság (a továbbiakban: MH HKNYP) és a Honvéd Vezérkar
Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
SZCSF) állományából hivatásos és szerzõdéses katonák-
kal (a továbbiakban: vezényelt katona állománnyal), vala-
mint a kinevezéstõl eltérõ foglalkoztatásban érintett közal-
kalmazottal, új szervezeti elem megalakítása nélkül,
2014. október 1-jétõl 2015. május 31-ig az utasításban
meghatározott feladatok vonatkozásában ÜSZR Elõkészí-
tõ Törzs (a továbbiakban: Elõkészítõ Törzs) mûködik.

(3) A HM VGH fõigazgatója felel az Elõkészítõ Törzs a
HM VGH KIRI bázisán történõ mûködési feltételeinek
biztosításáért.

(4) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtá-
sa nem érinti a szakmai vezetõk – így különösen a szakmai
elöljárók és szakmai felettesek – jogköreit.
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3. §

(1) Az Elõkészítõ Törzs vezetõje a HM VGH KIRI igaz-
gatója.

(2) Az Elõkészítõ Törzs vezetõje egyszemélyi felelõs
vezetõként felel az utasításban meghatározott feladatok
végrehajtásának koordinációjáért és a kapcsolódó vezetõi
döntések elõkészítéséért.

(3) Az Elõkészítõ Törzs az önkéntes tartalékos állo-
mány vonatkozásában kialakítja és 2014. december 1-jétõl
mûködteti a honvédségi szervezetek önkéntes tartalékos
személyi állományát kiszolgáló, azok munkáltatóival tör-
ténõ elektronikus kapcsolattartást biztosító és az állo-
mányilletékes parancsnok személyügyi, pénzügyi tevé-
kenységét támogató ÜSZR-t.

(4) Az ÜSZR-rel összefüggõ feladatok vonatkozásában
az Elõkészítõ Törzs vezetõjét a HVK SZCSF Humánerõ-
forrás Gazdálkodási Osztály osztályvezetõje helyettesíti.

(5) Az Elõkészítõ Törzs 2014. október 20-ig eléri az új
szervezeti rend szerinti mûködési készenlétét.

3. Az Elõkészítõ Törzs kialakításával
és mûködtetésével kapcsolatos feladatok

4. §

(1) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtá-
sában érintett vezényelt katona állomány – az eredeti szol-
gálati beosztásában való meghagyása mellett – 2014. októ-
ber 1-jei hatállyal kerül vezénylésre az Elõkészítõ Törzsbe.

(2) Az Elõkészítõ Törzs feladataiban közremûködõ köz-
alkalmazottak munkavégzésének helyét az Elõkészítõ
Törzs vezetõjének megkeresése alapján – az Elõkészítõ
Törzsben történõ munkavégzéssel kapcsolatban – a mun-
káltató határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati feladatra történõ
vezénylés és a (2) bekezdés szerinti munkavégzés eredeti-
tõl eltérõ helyének meghatározása az Elõkészítõ Törzs
mûködésének idõtartamára szól.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati feladatra vezé-
nyelt katona állomány esetében szabadság kiadására, túl-
szolgálat elrendelésére, a túlszolgálatért járó ellentételezés
megállapítására és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 90. §-a szerinti szolgálati kötelezettség alóli
mentesítésre az Elõkészítõ Törzs vezetõjének egyetértésé-
vel, illetve javaslata alapján az eredeti beosztás szerinti ál-
lományilletékes parancsnok jogosult.

(5) A közalkalmazottak esetében szabadság kiadására,
rendkívüli munkavégzés elrendelésére és ennek ellentéte-
lezése megállapítására az Elõkészítõ Törzs vezetõjének
egyetértésével vagy javaslata alapján a munkáltató jogo-
sult.

5. §

(1) Az Elõkészítõ Törzs végzi a HM KGIR, az ÜSZR, a
HM KGIR Adattárház, az ÜSZR rendszerhez kapcsolt in-
ternetes önkiszolgáló funkciót biztosító weboldal és az
ÜSZR rendszerhez kapcsolt, a telefonintegrációt biztosító
Business Contact Manager alkalmazással összefüggõ
alábbi tevékenységeket:

a) a rendszerek és kapcsolt alkalmazásokkal összefüggõ
funkcionális fejlesztési igények megfogalmazását, a fej-
lesztések adminisztrálását, a tesztelési feladatok végrehaj-
tását, az oktatások elõkészítését, megszervezését, az adat-
bázisok felügyeletét (a továbbiakban együtt: Központi Ad-
minisztráció),

b) a rendszerek közötti integráció és szinkronizáció biz-
tosítását, a HM KGIR Adattárház és a lekérdezõ alkalma-
zás önkéntes tartalékos katonákra vonatkozó adatszolgál-
tatási képességének megteremtését és kialakítását, (a to-
vábbiakban együtt: Integráció),

c) a rendszerekkel és kapcsolt alkalmazásokkal össze-
függésben a központi szakértõi csoportok és a honvédségi
szervezetek személyügyi, pénzügyi, katonai igazgatási
szervezeti elemeinek – így különösen a kialakításra terve-
zett Front Office – támogatását, a tesztelési feladatok és
oktatások végrehajtását, a központi Service Desk üzemel-
tetését (a továbbiakban együtt: Központi Help-Desk),

d) a rendszerek és kapcsolt alkalmazások egymástól
független, önálló jogosultsági rendszereinek kezelését,
a jogosultságok biztosítását, kiosztását, az adminisztrációs
és az ÜSZR önkiszolgálói funkcionalitás részeként a rend-
szerhez illesztett telefonos ügyfélszolgálati (a továbbiak-
ban együtt: Call-Center) tevékenységet,

e) a rendszerek mûködése során keletkezõ dokumentu-
mok, hangalapú nyilvántartások, elektronikus levelezések
és kiértesítések monitorozását, kiértékelését, valamint
ezek alkalmazásához kapcsolódó adatszolgáltatások biz-
tosítását (a továbbiakban együtt: Dokumentáció menedzs-
ment).

(2) A HM VGH KIRI igazgatója az utasítás hatálybalé-
pését követõ napig kialakítja az Elõkészítõ Törzs ideigle-
nes mûködési rendjét és a Központi Adminisztráció, az In-
tegráció, a Központi Help-Desk, a Call-Center és a Doku-
mentáció menedzsment feladatainak ellátásához szüksé-
ges ideiglenes munkacsoportokat és azok feladatrendsze-
rét, melyet felterjeszt a HM Költségvetés Gazdálkodási In-
formációs Rendszer ügyfélszolgálati rendszerrel történõ
funkcionális bõvítésérõl szóló 45/2014. (HK 7.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés 3. pontja szerinti Projekt
Koordináló Munkacsoport (a továbbiakban: PKMCS) ve-
zetõje részére jóváhagyásra.

(3) A HM VGH KIRI igazgatója összeállítja az Elõké-
szítõ Törzs feladatrendszeréhez szükséges, a HM VGH
KIRI állományából az Elõkészítõ Törzsbe vezénylésre ter-
vezett katona állomány és az eredeti munkavégzés helyé-
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tõl eltérõ helyen foglalkoztatni tervezett közalkalmazottak
névjegyzékét, melyet az utasítás hatálybalépését követõ
harmadik napig a HM VGH fõigazgató útján jóváhagyásra
felterjeszt a PKMCS vezetõje részére jóváhagyásra.

(4) Az MH HKNYP parancsnoka az Elõkészítõ Törzs
vezetõjének szakmai követelményei alapján, vele együtt-
mûködésben, az utasítás hatálybalépését követõ harmadik
napig összeállítja az Elõkészítõ Törzs feladatrendszeréhez
szükséges, az MH HKNYP állományából az Elõkészítõ
Törzsbe vezénylésre tervezett katona állomány és az ere-
deti munkavégzés helyétõl eltérõ helyen foglalkoztatni
tervezett közalkalmazottak névjegyzékét, melyet a HVK
SZCSF csoportfõnöke útján jóváhagyásra felterjeszt a
PKMCS vezetõje részére.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerint felterjesztett és
a PKMCS vezetõje által jóváhagyott névjegyzékeket a
PKMCS titkára a 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti felada-
tok végrehajtása érdekében az utasítás hatálybalépését kö-
vetõ hetedik napig megküldi a HM VGH fõigazgató és az
MH HKNYP parancsnok részére.

(6) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtá-
sa során, az elöljárói és vezetõi döntések elõkészítése érde-
kében, a személyügyi nyilvántartásban kezelt adatokhoz
elektronikus úton történõ hozzáférés, a személyügyi nyil-
vántartás alapján készülõ adatszolgáltatások és informá-
ciók a jogszabályban, valamint a honvédségi szervezetek
szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak-
kal összhangban biztosításra kerülnek a honvédségi adat-
kezelésrõl, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesíté-
sével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló
2013. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 11. §
(1) bekezdése szerinti személyek részére.

(7) Az utasításban meghatározott Elõkészítõ Törzs mû-
ködtetéséhez szükséges iratokat és dokumentumokat az
Elõkészítõ Törzs vezetõje kiadmányozza.

(8) A 4. § (1) bekezdés szerint vezényelt állomány ere-
deti beosztásának ellátásával összefüggõ tevékenységét a
HVK SZCSF csoportfõnöke, a HM VGH fõigazgatója és
az MH HKNYP parancsnoka vagy az általa kijelölt sze-
mély megkeresése figyelembevételével az Elõkészítõ
Törzs vezetõje koordinálja, illetve szükség esetén hala-
déktalanul írásos javaslatot tesz annak felülvizsgálatára a
megkeresés szerinti vezetõ részére.

(9) A (7) bekezdésben meghatározottaktól eltérõ kiad-
mányozási jogköröket a jogszabályban, valamint a hon-
védségi szervezetek szervezeti és mûködési szabályzatá-
ban meghatározott vezetõk gyakorolják.

4. Szervezési és szabályozási feladatok

6. §

(1) Az Elõkészítõ Törzs ideiglenes szervezeti és mûkö-
dési tapasztalataival összhangban a HVK SZCSF csoport-

fõnöke – az MH HKNYP parancsnokával, a HM Jogi Fõ-
osztály (a továbbiakban: HM JF) fõosztályvezetõjével és
az Elõkészítõ Törzs vezetõjével együttmûködve – 2015.
február 16-ig összeállítja a Haktv. szükség szerinti módo-
sításával összefüggõ javaslatait, és azokat felterjeszti a
HM közigazgatási államtitkára részére.

(2) Ezen utasításban meghatározott feladatokkal össz-
hangban az illetékes honvédségi szervezetek vezetõi 2014.
október 17-ig felülvizsgálják ezen utasítás szerinti felada-
tokhoz kapcsolódó egyéb szakfeladatokra vonatkozó sza-
bályozókat.

(3) Ezen utasítás végrehajtásával összefüggõ feladatok
megvalósítása érdekében szükségessé váló jogszabály- és
közjogi szervezetszabályozó eszközmódosítások terveze-
teit az azok kidolgozásáért felelõs honvédségi szervezetek
készítik elõ és a PKMCS-vel történõ egyeztetést követõen
megküldik a HM JF részére.

(4) Az Elõkészítõ Törzs vezetõje az utasításban megha-
tározott feladatok végrehajtásáról és az ÜSZR kezdeti mû-
ködési tapasztalatairól szóló jelentését a PKMCS tagjai-
nak véleményezésével 2015. február 9-ig a HM közigaz-
gatási államtitkára részére terjeszti fel.

(5) A HM VGH fõigazgatója, a HVK SZCSF csoportfõ-
nöke és az MH HKNYP parancsnoka a honvédelmi tárca
teljes személyi állományát érintõ ÜSZR kialakítására vo-
natkozó közös javaslatát 2015. február 16-ig a HVKF és a
HM közigazgatási államtitkára útján a miniszter részére
terjeszti fel.

(6) A HM TKF fõosztályvezetõje az utasítás hatálybalé-
pését követõ tizenötödik napig elõkészíti és jóváhagyásra
felterjeszti az Elõkészítõ Törzs ideiglenes mûködési rend-
je szerinti mûködéséhez szükséges ügyviteli tevékenység-
gel, az elhelyezés feltételeivel és a híradó és informatikai
szolgáltatások biztosításával összefüggõ szakfeladatokat
meghatározó HM KÁT–HVKF együttes intézkedés terve-
zetét.

5. Záró rendelkezések

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

8. §

Ez az utasítás 2015. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter

61/2014. (IX. 26.) HM

utasítása

a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak

elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos

feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a befogadó nem-
zeti támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló
55/2010. (III. 11.) Korm. rendeletre, a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi hi-
vatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire, valamint a Katonai Nemzet-
biztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ) (a továb-
biakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §

Az utasítás elõírásait a honvédelmi szervezetek által
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban:
NATO) vagy a küldõ államok fegyveres erõi részére nyúj-
tandó Befogadó Nemzeti Támogatás (a továbbiakban:
BNT) tervezése, elõkészítése és végrehajtása, valamint
a NATO vagy a küldõ államok fegyveres erõi részére más
szervek által nyújtandó, BNT koordinálásával kapcsolatos
feladatok végrehajtása során kell alkalmazni.

2. A BNT ágazati feladatainak elõkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok irányítása

3. §

A NATO vezetésû mûveletek, nemzetközi gyakorlatok,
gyakorlások, felkészítések, egyéb kiképzési feladatok,
konferenciák, továbbá a hazai bázisú, a NATO vagy a kül-
dõ államok fegyveres erõi támogatásához kapcsolódó ága-

zati BNT-feladatok elõkészítését, tervezését és végrehajtá-
sát a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM
KÁT) irányítja.

4. §

(1) A BNT-hez kapcsolódó katonai feladatok elõkészí-
tésére, tervezésére és végrehajtására a befogadó nemzeti
támogatás részletes kormányzati feladatairól szóló
55/2010. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 15. § (1) bekezdése szerinti igénylõ levél átvételét
követõen BNT Munkacsoport (a továbbiakban: Munka-
csoport) létrehozására kerül sor. A Munkacsoport vezetõ-
jét – a Honvéd Vezérkar fõnökével (a továbbiakban:
HVKF) történõ egyetértésben – a HM KÁT jelöli ki.

(2) A Munkacsoport vezetõje felelõs
a) a Munkacsoport összetételének, mûködési rendjének

kialakításáért,
b) a BNT-t igénylõ erõk illetékes parancsnokságával

történõ együttmûködésért,
c) a NATO vezetésû mûvelettel összhangban a BNT fel-

adat- és ütemterv elkészítéséért,
d) a különbözõ BNT tervezési aktusok megszervezésé-

ért és
e) a BNT doktrínákban meghatározott dokumentumok

szakmai elõkészítéséért.
(3) A Munkacsoport (2) bekezdésben foglalt feladatok

végrehajtására vonatkozó dokumentumait – a HVKF
egyetértésével – a HM KÁT hagyja jóvá.

(4) A Munkacsoport tevékenységét a HM Közigazgatási
Döntés-elõkészítõ Rendszer aktivizálása esetén a Védelmi
Igazgatási Döntés-elõkészítõ Csoport támogatja.

3. A BNT ágazati feladatai

5. §

(1) A BNT tervezésére a magyar jogszabályi rendelke-
zéseken kívül a NATO elveknek és eljárásoknak megfele-
lõen, különösen a STANAG 2234 dokumentummal ki-
adott AJP-4.5(B) dokumentumban megfogalmazottak
alapján kerül sor.

(2) A honvédelmi szervezetek szakterületük vonatkozá-
sában részt vesznek a BNT-feladatok elõkészítésében, ki-
dolgozzák szakterületi terveiket, a Munkacsoport vezetõje
részérõl történt kijelölés alapján részt vesznek a Munka-
csoport munkájában, valamint egyéb BNT-feladatok vég-
rehajtásában.

6. §

(1) A HM Miniszteri Kabinet (a továbbiakban: HM
MK) Sajtó Osztály és a HM MK Média Osztály felelõs
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a BNT sajtókommunikációs feladatainak tervezéséért és
végrehajtásáért, melynek keretében együttmûködik
a NATO és a küldõ nemzetek, nemzetközi szervezetek
kommunikációért felelõs szervezeteivel az egységes és ko-
ordinált kommunikációs stratégia kialakítása érdekében.

(2) A HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosz-
tály a BNT ágazati feladatokhoz kapcsolódóan ellátja
a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézmé-
nyi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.)
HM utasításban meghatározott, a költségvetés tervezésé-
vel, felhasználásával, valamint a beszerzési folyamatokkal
kapcsolatos szabályozási és felügyeleti feladatokat.

(3) A HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeletei Fõ-
osztály részt vesz a BNT-feladatok tervezésében és
a konkrét BNT-feladatok alapján javaslatot tesz a HM tu-
lajdonosi jogkörébe tartozó vagy más gazdasági társasá-
gok BNT gazdasági jellegû feladataiban történõ részvéte-
lére.

(4) A Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Had-
mûveleti Csoportfõnökség koordinálja az ország fegyve-
res védelmi tervében foglalt BNT-terv naprakészen tartá-
sát és a BNT katonai feladatainak a Mûveleti Vezetési
Rendszerbe történõ integrálását.

(5) A HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK LOGCSF)

a) végzi a BNT katonai logisztikai feladatai felsõ szintû
tervezését, a katonai logisztikai szakfeladatok végrehajtá-
sának irányítását,

b) nemzeti kapcsolattartót biztosít a BNT-feladatok elõ-
készítéséért és végrehajtásáért felelõs NATO vezetõ szer-
vek számára,

c) koordinálja a BNT Tervezési Útmutató kidolgozását,
valamint annak évenkénti soros, illetve szükség szerint so-
ron kívüli felülvizsgálatát,

d) szakmailag felügyeli a NATO vagy a küldõ államok
fegyveres erõi logisztikai igényeinek biztosítását,

e) részt vesz az adott NATO mûvelet Összhaderõnemi
BNT Irányító Bizottságban, és

f) folyamatos kapcsolatot tart fenn a BNT-feladatok
végrehajtásában érintett honvédelmi szervezetekkel.

(6) A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség szakmailag felügyeli és közremûködik
a NATO vagy a küldõ államok fegyveres erõi részérõl fel-
merülõ híradó és informatikai szolgáltatások biztosításában.

7. §

(1) A HM Védelmi Hivatal (a továbbiakban: HM VH)
a BNT-feladatok koordinációja keretében

a) a Kormány hatáskörébe tartozó döntések elõkészítése
érdekében kezdeményezi a Honvédelmi Igazgatási Koor-
dinációs Tárcaközi Munkacsoport összehívását, koordi-
nálja a Kormány BNT-vel kapcsolatos döntéseinek végre-
hajtását,

b) a társminisztériumok hatáskörébe tartozó BNT-igé-
nyek esetében továbbítja a NATO, illetve a küldõ államok
által a koncepcionális, valamint a részletes szükségleti
jegyzékben meghatározott igényeket, koordinálja az azok
kielégítésével összefüggõ tárcaközi feladatokat,

c) elõsegíti a BNT tervezéséhez szükséges információk
elérését a védelmi igazgatás rendszerében,

d) részt vesz az ágazati BNT-feladatok elõkészítésében
és szakértõvel képviselteti magát a Munkacsoportban,

e) igény esetén szakértõt biztosít az adott NATO mûve-
let Összhaderõnemi BNT Irányító Bizottságba, tervezõi
konferenciáira, továbbá szemrevételezéseire,

f) továbbítja a területi és a helyi védelmi igazgatási szer-
vek hatáskörébe tartozó BNT-feladatokat a megyei (fõvá-
rosi) és a helyi védelmi bizottságok részére, szakmai irány-
mutatást és segítséget nyújt a feladatok végrehajtására, és

g) a minisztériumoknál, valamint a megyei (fõvárosi) és
a helyi védelmi bizottságoknál lévõ honvédelmi referensek
útján koordinálja a feladatok tervezését és végrehajtását.

(2) A HM Védelemgazdasági Hivatal
a) elõkészíti a különbözõ katonai tevékenységek és

szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerzõdéseket,
a megállapodások pénzügyi és elszámolási fejezeteit,

b) a BNT-feladatokban történõ részvétel tervezésére,
szervezésére kijelölt szervezetek által, a küldõ államoktól
összegyûjtött, pontosított és összesített igények alapján,
a 21520/01/44/10-01-03 számú Szolgáltatási Szerzõdés
keretein belül megrendeli az elhelyezési-infrastrukturális
szolgáltatások biztosítását,

c) az érintett honvédelmi szervezetekkel együttmûköd-
ve összesíti a BNT-hez kapcsolódó költségeket,

d) intézkedik a BNT-feladatokra jóváhagyott elõirány-
zatok biztosítására,

e) a Korm. rendelet 20. §-ában foglaltakkal összhang-
ban ágazati hatáskörben végzi a NATO és a küldõ államok
által igényelt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó
beszerzéseket, megköti a szerzõdéseket, figyelemmel kí-
séri a szerzõdések teljesülését,

f) kiadja a határátlépéssel járó csapatmozgások esetén
szükséges technikai engedélyeket,

g) felkérés esetén segítséget nyújt a külföldi fegyveres
erõk határátlépésével összefüggõ vámeljárások lebonyolí-
tásában, együttmûködve a rendõrség, valamint a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal illetékes szerveivel, és

h) az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH HKNYP) által történt
regisztrációt követõen az egyes külföldi fegyveres erõket,
nemzetközi katonai parancsnokságokat és azok állomá-
nyát megilletõ egyes adómentességek fennálltának igazo-
lásával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2013.
(VII. 3.) HM rendelet alapján kiállítja a NATO és a Part-
nerség a Békéért (a továbbiakban: PfP) haderõk, valamint
a Magyarországra települt nemzetközi katonai parancs-
nokságok részére az adómentességi igazolásokat.
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8. §

A KNBSZ szakterülete vonatkozásában támogatja
a NATO parancsnokságok és a küldõ államok részére
nyújtandó BNT-vel kapcsolatos feladatok ellátását.

9. §

(1) Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság felelõs
az alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezetek
BNT-feladatokban történõ részvételének tervezéséért,
szervezéséért, a végrehajtás felügyeletéért. Ennek kereté-
ben különösen

a) biztosítja a közlekedési összekötõ csoportokat és sze-
mélyeket, koordinálja a személyi állomány és az anyagok
ki- és berakását, valamint a HVKF intézkedésére végzi
a katonai szállítmányok szakállománnyal végrehajtott õr-
zését, kísérését és az útvonal biztosítását, és

b) a NATO parancsnokságok és a küldõ nemzetek igé-
nye szerint az alárendeltjei feladatkörébe tartozó szakfel-
adatok végrehajtásával támogatja a BNT-feladatok meg-
valósítását.

(2) Az MH Logisztikai Központ a HVKF külön intézke-
dése alapján

a) tervezi és szervezi az alárendeltségébe tartozó MH
katonai szervezet BNT katonai logisztikai feladatokban tör-
ténõ részvételét, a szövetséges katonai erõk támogatását,

b) tervezi és szervezi a központi tárolási feladatokat és
végzi a központi logisztikai szakági feladatok irányítását, és

c) külön felkérésre közremûködik a szövetséges erõk el-
látásához szükséges szerzõdéskötések elõkészítésében,
meglévõ logisztikai képességeivel támogatja a szövetsé-
ges erõk logisztikai ellátását.

(3) Az MH Egészségügyi Központ felelõs a BNT-fel-
adatok egészségügyi támogatásának megtervezéséért,
megszervezéséért és a végrehajtás koordinálásáért. Ennek
keretében a HVKF külön intézkedésére tervezi, szervezi
a beérkezõ szövetséges erõk ROLE-1 szintet meghaladó
egészségügyi ellátását.

(4) Az MH Geoinformációs Szolgálat felelõs
a BNT-feladatok szakterületét érintõ igény szerinti támo-
gatásáért. Ennek keretében biztosítja a NATO szervek,
küldõ nemzetek, valamint a társminisztériumok BNT-fel-
adatokhoz szükséges anyagokkal, információkkal, elem-
zésekkel és szolgáltatásokkal történõ támogatását.

(5) Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár felelõs a BNT-feladatokkal összefüggõ protokoll
és katonai rendészeti feladatokért. Ennek keretében külö-
nösen

a) tervezi, szervezi és végrehajtja a NATO mûveleti pa-
rancsnok, valamint a küldõ államok BNT-feladatok végre-
hajtására érkezõ képviselõinek fogadásával és ellátásával
kapcsolatos protokoll feladatokat,

b) a Munkacsoport tagjaival együttmûködve tervezi,
szervezi és végrehajtja a NATO mûvelet végrehajtásában
részt vevõ erõk tevékenységének katonai rendész biztosí-
tását, és

c) az üzemeltetõ szervezetek bevonásával végzi a köz-
ponti híradó, informatikai és információvédelmi szolgálta-
tások biztosítását.

(6) Az MH HKNYP a Magyarországon szolgálati céllal
tartózkodó külföldi fegyveres erõk, valamint a Magyaror-
szágon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és
állományuk nyilvántartásának részletes eljárási szabályai-
ról, valamint szolgálati célú tartózkodásához kapcsolódó
igazolványáról és igazolásáról szóló 16/2011. (XII. 21.)
HM rendelet alapján felelõs a külföldi NATO és PfP had-
erõk, valamint a Magyarországra települt nemzetközi ka-
tonai parancsnokságok regisztrációjáért.

4. A BNT KK összeállítása, adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése

10. §

A BNT Képesség Katalógus (a továbbiakban: BNT KK)
összeállításáért, fenntartásáért és idõszakos aktualizálásá-
ért a HM VH felelõs.

11. §

(1) A BNT KK idõszakos aktualizálása érdekében a HM
VH által meghatározott honvédelmi szervezetek a HM VH
által kidolgozott BNT Adatszolgáltatási Útmutató alapján,
az abban foglalt tartalmi és formai követelményeknek
megfelelõen a tárgyév május 31-éig megküldik a szüksé-
ges adatokat a HM VH részére.

(2) Az érintett honvédelmi szervezetek adatszolgáltatá-
sa alapján a HM VH a tárgyév június 15-éig végrehajtja
a BNT KK adatállományának éves aktualizálását, majd
a katalógust és annak angol nyelvû változatát lektorálás
céljából megküldi az MH Kiképzési és Doktrinális Köz-
pont (a továbbiakban: MH KDK) részére.

12. §

Az ágazati BNT-tervezés megalapozottságának elõse-
gítése érdekében az érintett honvédelmi szervezetek a HM
VH erre irányuló megkeresése esetén soron kívüli adat-
szolgáltatást teljesítenek a HM VH részére a rendelkezé-
sükre álló, a külföldi fél által igénybe vehetõ személyi, in-
gatlan vagy ingó eszközállományról, szolgáltatásokról,
egyéb támogatási lehetõségekrõl. Soron kívüli adatigény
esetén a felkért honvédelmi szervezet az adatszolgáltatást
öt munkanapon belül teljesíti.
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13. §

(1) A BNT KK angol nyelvû változatának lektorálásáért
az MH KDK felelõs. Az MH KDK a BNT KK angol nyel-
vû lektorált változatát a fordítás átadását követõ 30 napon
belül megküldi a HM VH részére.

(2) Igény esetén az angol nyelvû BNT KK-t vagy az ab-
ban szereplõ képességek, adatok igényelt részét a HM VH
a HVK LOGCSF részére rendelkezésre bocsátja.

5. A BNT Tervezési Útmutató kidolgozása

14. §

(1) A HVK LOGCSF az utasítás hatálybalépését követõ
30 napon belül elkészíti a BNT Tervezési Útmutató szi-
nopszisát, amelyet jóváhagyásra felterjeszt a HM KÁT ré-
szére.

(2) A szinopszisban megjelölt honvédelmi szervezetek
szakmai bedolgozásaikat az utasítás hatálybalépését köve-
tõ 90 napon belül megküldik a HVK LOGCSF részére.

(3) A HVK LOGCSF a szakmai bedolgozások alapján,
az utasítás hatálybalépését követõ 120 napon belül össze-
állítja a BNT Tervezési Útmutatót.

6. Záró rendelkezések

15. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

16. §

Hatályát veszti a Befogadó Nemzeti Támogatás ágazati
feladatainak elõkészítésérõl és végrehajtásáról szóló
9/2005. (HK 4.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter

62/2014. (IX. 26.) HM

utasítása

a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer

Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hi-
vatalokra és közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteire
terjed ki.

2. §

Az utasítás 1. mellékleteként kiadom a Honvédelmi Ka-
tasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát.

3. §

Ez az utasítás 2014. október 1-jén lép hatályba.

4. §

Hatályát veszti a Honvédelmi Katasztrófavédelmi
Rendszer Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadá-
sáról szóló 28/2012. (IV. 21.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet
a 62/2014. (IX. 26.) HM utasításhoz

A HONVÉDELMI KATASZTRÓFAVÉDELMI

RENDSZER SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI

SZABÁLYZATA

1. Alkalmazandó normák

1.1. A honvédelmi ágazat vonatkozásában a katasztró-
favédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása az aláb-
bi jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök,
belsõ rendelkezések, illetve tervek alapján valósul meg:

Magyarország Alaptörvénye;
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azono-

sításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló 2012. évi
CLXVI. törvény;
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A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Kat.);

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

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény;

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény;
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény;
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény;
A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. ren-
delet;

Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerrõl szóló
167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet;

Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által
nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön
meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi
ellátás rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet;

A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági
eljárás rendjérõl szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet;

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló
232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet;

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelmérõl
szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet;

A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének
irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM rendelet;

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.)
EüM rendelet;

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizott-
ság létrehozásáról, valamint szervezeti és mûködési rend-
jének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm.
határozat;

Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv;
A Védelmi- és Közigazgatási Csoport és a Stratégiai

Mûveleti Vezetési Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív
Törzs mûködésének szabályairól szóló HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés;

A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai
szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól szóló
334/2013. (HK 12.) HVKF intézkedés;

A Magyar Honvédség Atom-, Biológiai, Vegyi Riasztá-
si és Értesítési Rendszere mûködésének szabályozásáról
szóló 105/2014. (HK 5.) HVKF intézkedés;

A Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Terv.

2. Értelmezõ rendelkezések

E melléklet alkalmazásában:
2.1. Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer: az or-

szágos katasztrófavédelmi rendszer részét képezõ, a hon-

védelmi ágazat katasztrófavédelmi feladatainak irányítá-
sára, végrehajtására, valamint az országos katasztrófavé-
delmi feladatokban való közremûködés érdekében létre-
hozott, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) meg-
lévõ képességein alapuló, kijelölt szervezeti elemekbõl
felépülõ, ideiglenes szervezet.

2.2. A katasztrófák típusai:
a) természeti (elemi) csapásokkal összefüggõ – különö-

sen vizek áradása, rendkívüli idõjárási helyzet, földren-
gés – katasztrófák,

b) nukleáris tevékenységgel összefüggõ katasztrófák,
ezen belül hazai nukleáris, illetve radioaktív anyagokat
tartalmazó és tároló létesítményeknél, a nukleáris és radio-
aktív anyagok szállításakor, az ország területén kívül és
nukleáris energiaforrással rendelkezõ ûrobjektumok föld-
re való visszatérésekor bekövetkezõ katasztrófák,

c) ipari, vegyipari anyagok alkalmazásával összefüggõ
katasztrófák,

d) veszélyhelyzeti szintet elérõ közlekedési balesetek
(légi, közúti, vasúti, vízi),

e) járványügyi (kiemelten az influenza pandémia és
a madárinfluenza) katasztrófák,

f) tömeges migráció által okozott humanitárius katasztrófa.
2.3. Katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy állapot,

amelynek következményeként okszerûen lehet számolni
a katasztrófa bekövetkezésének valószínûségével, és
amely ez által veszélyezteti az emberi egészséget, környe-
zetet, az élet- és vagyonbiztonságot.

2.4. Felkészülés és megelõzés idõszaka: a katasztrófa-
helyzettõl, illetve bekövetkezésének veszélyétõl mentes
idõszak, amikor a védekezésben részvételre, illetve közre-
mûködésre tervezett szervezetek felkészítést, kiképzést,
begyakorlást hajtanak végre.

2.5. Védekezés idõszaka: azon idõszak, amikor a ka-
tasztrófa, illetve annak veszélye miatt a károk keletkezésé-
nek megelõzése, elhárítása vagy a következmények felszá-
molása szükségessé teszi az MH közremûködését, a Hon-
védelmi Katasztrófavédelmi Rendszer (a továbbiakban:
HKR) egészének vagy elemeinek aktivizálását.

2.6. Helyreállítás idõszaka: a közvetlen életveszély, il-
letve a vagyontárgyak megrongálódásának idõszakát kö-
vetõ idõszak, melynek során a hosszú távú következmé-
nyek felszámolása és az eredeti helyzet visszaállítása tör-
ténik.

2.7. ÁKT: tárcaszintû terv, mely meghatározza – a ka-
tasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelõen – a katasztrófaveszély, va-
lamint veszélyhelyzet esetén az MH katasztrófavédelmi
tevékenysége tervezésére, szervezésére, mûködésére, ri-
asztására, részleges vagy teljes aktivizálására és ezek vég-
rehajtására vonatkozó feladatokat.

2.8. MH Atom-, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési
Rendszer (a továbbiakban: MH ABV RIÉR) HKR-be kije-
lölt elemei: az MH ABV RIÉR azon elemei, melyek közre-
mûködnek a HKR feladataiban, melyeken keresztül ka-
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tasztrófahelyzetben vegyi, illetve az Országos Sugárfigye-
lõ, Jelzõ és Ellenõrzõ Rendszer keretében, a Belügymi-
nisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a
továbbiakban: BM OKF) Nukleáris Baleseti Információs
Központjától (a továbbiakban: NBIÉK) kapott összesített
sugárzási adatokat szolgáltat a Védelmi- és Közigazgatási
Csoport (a továbbiakban: VKCS), a Stratégiai Mûveleti
Vezetési Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Törzs (a
továbbiakban: SMVCS-KOT) és az Országos Környezeti
Sugárvédelmi Ellenõrzõ Rendszer részére az ország terü-
letén kialakult esetleges vegyi és sugárhelyzetrõl.

2.9. Veszélyeztetett szervezet: azon Honvédelmi Mi-
nisztériumi (a továbbiakban: HM) szervek és az MH had-
rendjébe tartozó katonai szervezetek, melyeket elhelyez-
kedésük, feladataik vagy tevékenységük következtében
katasztrófa bekövetkezésének következményei közvetle-
nül vagy közvetett módon veszélyeztetnek.

2.10. Beavatkozó szervezet: a katasztrófavédelmi fel-
adatokra kijelölt és felkészített szervezetek.

2.11. Katasztrófavédelmi Készenléti Fokozat: a kataszt-
rófavédelmi riasztás utáni tevékenységi rendet fokozaton-
ként meghatározó rendszabályok összessége.

3. A HKR rendeltetése, általános feladatai
és szervezeti felépítése

3.1. A HKR rendeltetése
a) az országos katasztrófavédelmi rendszer keretén be-

lül a katasztrófavédelemre rendelt szervekkel együttmû-
ködve, a felkészített honvédségi erõkkel és eszközökkel
közremûködés a katasztrófák károsító hatásai elleni véde-
kezésben, illetve a helyreállításban,

b) a honvédelmi ágazaton belül bekövetkezõ katasztró-
fahelyzet kialakulásának, valamint súlyos szerencsétlen-
ség (baleset) bekövetkezésének megelõzése, a veszélyez-
tetett személyi állomány, vagyontárgyak megóvása, men-
tése,

c) felkérés esetén – a vonatkozó jogszabályokban meg-
határozott keretek között – részvétel a nemzetközi kataszt-
rófavédelmi segítségnyújtásban.

3.2. A HKR a felkészülés és megelõzés idõszakában
a) kidolgozza, kiadja, naprakészen tartja a HKR felépí-

tését, mûködését meghatározó jogszabályokat és egyéb
közjogi szervezetszabályozó eszközöket, különösen
a HKR Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiak-
ban: HKR SZMSZ), az ÁKT-t, a Katasztrófavédelmi Al-
kalmazási Terveket (a továbbiakban: KAT) és kapcsolódó
utasításokat, intézkedéseket,

b) adatokat gyûjt, elemez, a tapasztalatokat értékeli, fel-
dolgozza,

c) kijelöli, felkészíti, kiképzi a beavatkozó szervezete-
ket, biztosítja alkalmazhatóságukat és készenlétüket,

d) nyilvántartja a katasztrófaveszélyes létesítményeket,
kidolgozza, végrehajtja és betartatja az elõírt biztonsági
követelményeket és védelmi intézkedéseket,

e) katasztrófavédelmi gyakorlatokat tervez és hajt végre,
f) együttmûködik a hazai és nemzetközi katasztrófavé-

delmi szervekkel.
3.3. A HKR a katasztrófaveszély idõszakában
a) adatokat gyûjt, elemez,
b) kidolgozza a katasztrófaveszély típusának megfelelõ

mûveleti elgondolást,
c) pontosítja az alkalmazásra tervezett munkacsoportokat,

ellenõrzi az erõket és eszközöket,
d) meghatározott készenléti fokozatba helyezi a közre-

mûködésre tervezett erõket,
e) felkérés esetén együttmûködik az adott veszélyhely-

zetre vonatkozó országos szintû tervek kidolgozásában,
pontosításában,

f) a kialakult helyzet függvényében biztosítja az erõk ki-
rendelését.

3.4. A HKR a védekezés idõszakában
a) védi és menti az MH személyi állományát, anyagi javait,
b) közremûködik a katasztrófák károsító hatásai elleni

védekezésben, valamint a következményeinek felszámo-
lásában,

c) felkérés, kormánydöntés esetén részt vesz a nemzet-
közi katasztrófavédelmi segítségnyújtásban.

3.5. A HKR a helyreállítás idõszakában a Kormány dön-
tése, illetve a Kormányzati Koordinációs Bizottság (a to-
vábbiakban: KKB) vagy annak szervei, illetve a védelmi
igazgatási szervek felkérésére, a honvédelmi miniszter
döntése alapján, az MH speciális képességeinek igénybe-
vételével közremûködik a katasztrófák következményei-
nek hosszú távú felszámolásában.

3.6. A HKR elemei és azok rendeltetése
A HKR szervezetileg felsõszintû közigazgatási, védelmi

igazgatási és külsõ-belsõ koordinációs feladatokat ellátó
elembõl (a továbbiakban: VKCS), felsõ (a továbbiakban:
SMVCS-KOT), közép- [Mûvelet Vezetõ Csoport Kataszt-
rófavédelmi Operatív Csoportja (a továbbiakban:
MVCS-KOCS), KOCS, Ágazati Információs Központ
(a továbbiakban: ÁIK), Járványügyi Védekezési Csoport
(a továbbiakban: JVCS)] és alsó szintû katonai irányítá-
si-vezetési feladatokat ellátó elemekbõl [Operatív Csoport
(a továbbiakban: OCS)] és a végrehajtó erõkbõl áll.

3.6.1. A VKCS felel
a) a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban:

HM KÁT) katasztrófavédelemmel kapcsolatos döntései-
nek elõkészítéséért,

b) a honvédelmi miniszter részére felterjesztésre kerülõ
katasztrófavédelemmel kapcsolatos javaslatok szakmai ki-
dolgozásáért, véleményezéséért,

c) a HM-hez beérkezõ igények pontosításáért és a pon-
tosított igények SMVCS-KOT felé történõ továbbításáért,
valamint

d) a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központtal
(a továbbiakban: NVK), illetve a katasztrófa típusa szerinti
védekezési munkabizottsággal történõ együttmûködésért.
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3.6.2. Az MVCS-KOCS és a KOCS felépítését, részle-
tes feladatait, összetételét a megalakításukra kötelezett
szervezet parancsnoka a KAT-ban rögzíti.

3.6.2.1. Az MVCS-KOCS és KOCS mûködtetésére kö-
telezett szervezeteket a HVKF jelöli ki.

3.6.2.2. Az MVCS-KOCS a védekezés idõszakában
az SMVCS-KOT irányítása alapján az OCS-okon keresz-
tül, a KOCS-ok pedig közvetlenül vezetik az alárendeltsé-
gükbe tartozó végrehajtó erõket.

3.6.3. Az OCS a HKR végrehajtó szintû, katonai vezeté-
si feladatokat ellátó eleme, amelynek feladata
az MVCS-KOCS vagy az SMVCS-KOT közvetlen irányí-
tása alatt a védekezés idõszakában az alárendeltségébe tar-
tozó végrehajtó erõk közvetlen vezetése.

3.6.3.1. Az OCS-ból
a) a közremûködésben részt vevõ honvédségi erõk hely-

színi irányítására és a többi közremûködõvel való helyi
szintû koordináció végzésére,

b) valamint abban az esetben, ha egy katonai szervezet
szervezeti elemei a parancsnokságtól eltérõ helyõrségben
helyezkednek el és a HKR-en belüli tevékenységük során
irányítási, vezetési feladatokat is végrehajtanak,

Katasztrófavédelmi Operatív Részleg (a továbbiakban:
KOR) különíthetõ ki.

3.6.4. Végrehajtó erõk
A végrehajtó erõk a HKR aktivizálását követõen a vár-

ható következmények elõrejelzésére, megelõzésére, a vé-
dekezésben, a következmények felszámolásában és a hely-
reállításban történõ közremûködésre, feladat-végrehajtás-
ra kijelölt és felkészített erõk, munkacsoportok.

3.6.5. Az ÁIK
Nukleáris, vegyi és biológiai veszélyhelyzetben

az SMVCS-KOT döntéseinek szakmai megalapozása és
a közvetlenül veszélyeztetett katonai szervezetek azonnali
értesítése érdekében a honvédelmi tárca ÁIK-ot mûködtet.

3.6.6. A JVCS
A JVCS a járvány okozta katasztrófa idõszakában

KOCS-ként mûködõ, az ÁKT-ban meghatározott köz-
egészségügyi és járványügyi szakfeladatokat ellátó szerv,
amely vezeti a pandémia elleni védekezésre kijelölt cso-
portok tevékenységét.

4. Feladatok a védekezés idõszakában

4.1. A honvédelmi miniszter, a HM KÁT, a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke, az SMVCS-KOT, a VKCS a védekezés
idõszakában ellátja a honvédelmi ágazat katasztrófák elle-
ni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló
23/2005. (VI. 16.) HM rendeletben részére meghatározott
feladatokat.

4.2. Az MVCS-KOCS és KOCS
a) az SMVCS-KOT irányítása alapján az MVCS-KOCS

az OCS-okon keresztül, a KOCS-ok pedig közvetlenül ve-
zetik az alárendelt végrehajtó erõket,

b) adatokat gyûjtenek, elemeznek és továbbítanak
az SMVCS-KOT részére,

c) a védekezési feladatok befejezése után irányítják
az alárendelt erõk visszatelepítését,

d) értékelik a végrehajtást, elkészítik az összefoglaló je-
lentéseket, összegyûjtik és elemzik a tapasztalatokat, ja-
vaslatokat terjesztenek fel a szükségesnek ítélt változtatá-
sokról a döntésre jogosult vezetõnek.

4.3. A végrehajtó erõk feladatai
a) közremûködés az SMVCS-KOT, a KOCS-ok, vala-

mint az OCS-ok feladatszabása alapján a katasztrófák elle-
ni védekezésben,

b) nukleáris, vegyi és biológiai veszély elõrejelzésére,
felmérésére ellenõrzõ és jelzõ szervezet mûködtetése, mé-
rési adatok folyamatos szolgáltatása Magyarország terüle-
tén a gamma háttérsugárzás szintjérõl, helyi riasztás adása
veszélyes ipari anyag jelenléte esetén, adatszolgáltatás
a nukleáris és vegyi katasztrófák értékeléséhez,

c) arra vonatkozó döntés esetén közremûködés a nem-
zetközi segítségnyújtásban.

4.3.1. A végrehajtó erõk munkacsoportjai felépítését,
feladataikat és képességeiket az ÁKT határozza meg.

4.3.2. A katasztrófavédelmi tevékenység során, szükség
esetén az SMVCS-KOT parancsnok vagy
az MVCS-KOCS-ot, illetve a KOCS-okat mûködtetõ szer-
vezetek vezetõinek javaslata alapján a HKR-be kijelölt
végrehajtó erõkbõl elõzetesen kialakított munkacsopor-
toktól eltérõ végrehajtó szervezetek is kialakíthatók és fel-
készítés után alkalmazhatók.

4.3.3. A katasztrófavédelmi tevékenységet végzõ kato-
nai erõk sem polgári, sem más szerv alárendeltségébe nem
kerülnek, vezetésük az MH Mûvelet Vezetési Rendszer (a
továbbiakban: MH MVR) vezetési rendje szerint történik.
A katasztrófavédelmi munkák helyszínén szakmai felada-
taikat a helyi védelemvezetõ határozza meg a kirendelt
erõk parancsnokai útján.

4.3.4. A feladatok végrehajtásában csak a kijelölt és fel-
készített, munkavédelmi oktatásban részesített, a szüksé-
ges egyéni védõeszközökkel, egészségvédelmi felszere-
léssel ellátott erõk vehetnek részt.

4.3.5. Amennyiben a kialakult helyzet az igénybevételt
nem indokolja, azonban a fokozott alkalmazási készség el-
érése indokolt, a HM KÁT a kijelölt erõk részére ideigle-
nes készenléti szolgálatot rendelhet el.

4.4. A HM TKF meghatározott állományával részt vesz
a VKCS és az SMVCS-KOT munkájában.

4.5. A HM Védelmi Hivatal (a továbbiakban: HM VH)
a) meghatározott állományával részt vesz a VKCS és

az SMVCS-KOT munkájában,
b) biztosítja a VKCS mûködésének infrastrukturális fel-

tételeit.
4.6. A HM Miniszteri Kabinet Sajtó Osztály
a) nukleáris és radiológiai veszélyhelyzetben mûködteti

a Lakossági Tájékoztatási Csoportot,
b) folyamatosan biztosítja a HKR érdekében mûködõ

sajtókészenléti szolgálat ellátását,
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c) a HKR érdekében mûködtetett sajtókészenléti szolgála-
ton keresztül segíti a VKCS és az SMVCS-KOT munkáját,
mely során végzi a HKR médiával való kapcsolattartását.

4.7. A Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK HDMCSF)

a) mûködteti az SMVCS-KOT-ot,
b) meghatározott állományával részt vesz

az SMVCS-KOT munkájában.
4.8. Az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban:

MH EK)
a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló

2006. évi CXXXII. törvényben, illetve az ÁKT-ban meg-
határozottak alapján biztosítja a katasztrófavédelemmel
összefüggõ feladatai ellátását,

b) az SMVCS-KOT útján végrehajtja a katasztrófavé-
delmi feladatok egészségügyi biztosítását, felügyeli a köz-
remûködõ állomány munkafeltételeit,

c) mûködteti az MH EK KOCS-ot,
d) pandémia esetén végzi az ÁKT-ben részére meghatá-

rozott közegészségügyi-járványügyi feladatokat, melynek
keretében mûködteti a JVCS-t.

4.9. Az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK)
a) mûködteti az MH LK KOCS-ot, végrehajtja

a 4.2. pontban meghatározott feladatokat,
b) az SMVCS-KOT intézkedése alapján irányítja a ka-

tasztrófavédelmi feladatokra kijelölt munkacsoportok
központi logisztikai támogatását,

c) tervezi, szervezi, szükség esetén végrehajtja a ka-
tasztrófavédelmi feladat logisztikai támogatásához szük-
séges beszerzési feladatokat,

d) végzi a katasztrófavédelmi feladatokkal összefüggés-
ben más tárcáktól, civil szervezetektõl és szolgáltatóktól
érkezõ felajánlások engedélyeztetési eljárását és meghatá-
rozza az átvétel szakmai követelményeit és feladatait.

4.10. Az MH Geoinformációs Szolgálat geoinformációs
(térképészeti, meteorológiai) adatokat, valamint térképé-
szeti szakanyagokat biztosít a katasztrófák elleni védelem
megszervezéséhez.

4.11. Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár (a továbbiakban: MH BHD)

a) mûködteti az MH BHD KOCS-ot, végrehajtja
a 4.2. pontban meghatározott feladatokat,

b) tervezi, szervezi és végrehajtja az SMVCS-KOT mû-
ködésének valós biztosítási feladatait, különösen a hír-
adó-informatikai, élelmezési és pihentetési feladatokat.

4.12. Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság végzi a honvédek jogállásáról szóló 2012.
évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 248. § (3) bekezdé-
sében foglalt szakfeladatokat.

5. Feladatok a felkészülés-megelõzés idõszakában

5.1. A honvédelmi miniszter, a HM KÁT, a Honvéd Ve-
zérkar fõnöke, a felkészülés és megelõzés idõszakában el-

látja a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésé-
nek irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM rendeletben részére meghatározott feladatokat.

5.2. A HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a to-
vábbiakban: HM TKF)

a) felelõs a Kat. 82. § (3) bekezdése szerinti jogszabály
szakmai elõkészítéséért, a HM veszélyes katonai objektum
felügyeleti hatóság bevonásával,

b) elkészíti a HKR SZMSZ-ét,
c) elkészíti a HKR mûködésére és költségvetésének fel-

használására vonatkozó irányelveket, valamint az érintet-
tekkel együttmûködésben a katasztrófavédelmi költségve-
tésre vonatkozó adatszolgáltatást és az elemi költségvetést,

d) koordinálja a HM KÁT KKB-ban való képviseleté-
bõl adódó honvédelmi ágazati katasztrófavédelmi felada-
tokat,

e) koordinálja a KKB szerveivel való kapcsolattartást,
képviseli a HM-et a katasztrófavédelemmel kapcsolatos
országos és nemzetközi rendezvényeken,

f) javaslatot tesz a HM KÁT részére a központi állam-
igazgatási szervekkel való szakmai kapcsolattartás rendjére,

g) végzi a katasztrófavédelmi gyakorlatok minisztériu-
mi szintû koordinációs feladatait,

h) meghatározott állományának készenléti szolgálatba
vezénylésével biztosítja a VKCS mûködését,

i) a HM VH-val és a HVK HDMCSF-fel együttmûkö-
désben kialakítja a VKCS mûködési rendjét, szervezi és
végzi a VKCS állományának szakmai felkészítését,

j) elkészíti a HM KÁT alárendeltségébe tartozó, ka-
tasztrófavédelmi készenléti szolgálatot adó állomány szol-
gálatvezénylését, végzi a vezényléssel kapcsolatos koordi-
nációs feladatokat.

5.3. A HM VH
a) koordinálja a HM KÁT KKB tagságából adódó vé-

delmi igazgatási feladatokat,
b) szakmai kapcsolatot tart és együttmûködik a közpon-

ti védelmi igazgatási szervekkel,
c) szakmai segítséget nyújt a honvédelmi igazgatás terü-

leti szervei részére intézkedési tervek kidolgozásához,
d) a katasztrófavédelmi szervekkel együttmûködve

részt vesz a megyei, fõvárosi védelmi bizottságok elnökei
komplex védelmi igazgatási továbbképzésének megszer-
vezésében, végrehajtásában,

e) javaslatot tesz a HM KÁT részére a központi állam-
igazgatási szervekkel való – védelmi igazgatással kapcso-
latos – szakmai kapcsolattartás rendjére,

f) meghatározott állományának készenléti szolgálatba
vezénylésével biztosítja a VKCS mûködését,

g) biztosítja a VKCS mûködésének infrastrukturális fel-
tételeit,

h) a HM TKF-fel és a HVK HDMCSF-fel együttmûkö-
désben kialakítja a VKCS mûködési rendjét, szervezi és
végzi a VKCS állományának szakmai felkészítését.

5.4. A HVK HDMCSF
a) koordinálja az ÁKT kidolgozását és összeállítja

az ÁKT-t,
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b) részt vesz a katasztrófavédelmi gyakorlatok elõkészí-
tésében és levezetésében, ennek keretében elkészíti a gya-
korlatok minisztériumi szintû levezetési tervét,

c) összehangolja a középszintû vezetõ szervek és a vég-
rehajtó erõk katasztrófavédelemmel kapcsolatos tervezõ
és kidolgozó munkáját,

d) biztosítja a HKR elemei és az SMVCS-KOT riasztá-
si, aktivizálási feltételeit,

e) szervezi és végrehajtja a katasztrófavédelmi felada-
tokra kijelölt erõk felkészítésének és készenlétének ellen-
õrzését,

f) elõkészíti és levezeti az SMVCS-KOT katasztrófavé-
delmi feladatokra történõ szakmai felkészítését,

g) biztosítja az SMVCS-KOT mûködésének elhelyezési
feltételeit.

5.5. A HVK HIICSF
a) külön intézkedésben szabályozza az MH katasztrófa-

védelmi feladatainak híradását, valamint az informatikai
és információvédelmi támogatását,

b) az SMVCS-KOT parancsnok igénye és a HVKF in-
tézkedése alapján szakértõt delegál az SMVCS-KOT-ba,
valamint eljár a HKR feladatok stratégiai szintû irányításá-
nak és végrehajtásának szakterületi kérdéseiben,

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

5.6. A HVK Logisztikai Csoportfõnökség
a) meghatározza a katasztrófavédelmi feladatok logisz-

tikai támogatási rendjét, a végrehajtás érdekében kijelölés-
re kerülõ logisztikai csapatok ellátásának (haditechnika,
hadtáp, közlekedés) rendszerét,

b) kidolgozza a HKR logisztikai támogatására vonatkozó
intézkedéseket,

c) koordinálja a katasztrófavédelmi feladatokhoz kap-
csolódó logisztikai felkészítések végrehajtását, technikai
eszközök felkészítésének rendjét,

d) részt vesz az illetékességébe tartozó szakterületek el-
lenõrzésében,

e) figyelemmel kíséri a HVKF alárendeltségébe tartozó
katonai szervezetek katasztrófavédelmi költségvetéseinek
elkészítését és az elõirányzatok felhasználását.

5.7. A HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH)
feladatai során

a) végzi az ágazati objektumok veszélyességi minõsíté-
sének nyilvántartását,

b) mûködteti a „veszélyes anyag és veszélyes objek-
tum” nyilvántartó adatbázist, amelynek felhasználhatósá-
gát biztosítja a HVK HDMCSF és az MH GAVIK részére,

c) közremûködik a katasztrófavédelemrõl és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés szerinti jogszabály
szakmai elõkészítésében.

5.8. Az MH EK feladatai során
a) biztosítja a HKR-be kijelölt egészségügyi munkacso-

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

b) ellátja az ÁKT-ben és a jogszabályokban meghatáro-
zott ellátási kötelezettségei szerinti feladatait,

c) szakmai felügyeletet gyakorol az MH katasztrófavé-
delmi feladatokra kijelölt erõi egészségügyi ellátása és
egészségügyi tevékenysége felett,

d) biztosítja az MH EK KOCS mûködési feltételeit,
e) biztosítja a JVCS mûködési feltételeit.
5.9. Az MH LK feladatai
a) biztosítja az MH LK KOCS mûködési feltételeit,
b) kiemelt figyelmet fordít az alárendeltségébe tartozó,

veszélyes anyagot tároló objektumok védelmére,
c) kidolgozza a szakmai követelményeket a HKR lo-

gisztikai támogatásához szükséges (hadtáp, haditechnikai,
katonai elhelyezési) központi készletek megalakítására,
raktározására, frissítésére, kiadáshoz történõ elõkészítésére,

d) évente ellenõrzi a készletteljességet és a tárolás felté-
teleit, hatáskörében kezdeményezi a szükséges beszerzé-
seket,

e) javaslatot dolgoz ki az MH szintû katasztrófavédelmi
feladatok központi logisztikai támogatásának végrehajtá-
sára.

5.10. Az MH BHD feladatai során
a) biztosítja az SMVCS-KOT riasztási, aktivizálási és

mûködési feltételeit,
b) biztosítja az MH BHD KOCS mûködési feltételeit.
5.11. Az MVCS-KOCS-ot és a KOCS-ot megalakító

szervezetek
a) kidolgozzák a KAT-ot és a kapcsolódó szakintézke-

déseket,
b) hatáskörükben kijelölik a katasztrófavédelmi munka-

csoportok megalakításáért felelõs katonai szervezeteket,
c) ellenõrzik a végrehajtó erõk kijelölését, felkészítését,

okmányrendszerének, anyagainak, riasztásuk és alkalma-
zásuk feltételeinek meglétét,

d) vezetik a végrehajtó erõk katasztrófavédelemmel
kapcsolatos tervezõ és kidolgozó munkáját,

e) végrehajtják a KOCS állományának kijelölését, fel-
készítését, biztosítják annak riasztási, aktivizálási és mû-
ködési feltételeit,

f) felügyelik az alárendeltségükbe tartozó katonai szer-
vezetek katasztrófavédelmi kiképzését,

g) részt vesznek a katasztrófavédelmi gyakorlatok elõ-
készítésében és levezetésében, elkészítik a gyakorlatok
parancsnokságszintû levezetési tervét,

h) felügyelik az alárendelt katonai szervezetek belsõ vé-
delmi terveinek kidolgozását,

i) végrehajtják a HM Információ Kapcsolati Rendszer-
ben (a továbbiakban: IKR) és az ÁKT-ban rögzített adat-
szolgáltatási feladatokat.

5.12. Végrehajtó erõket biztosító katonai szervezetek
a) végrehajtják a HKR-be kijelölt erõk kiképzését, ka-

tasztrófavédelmi felkészítést folytatnak,
b) megszervezik és végrehajtják a katasztrófavédelmi

feladatokra kijelölt erõk, technikai eszközök felkészítését,
c) megszervezik a végrehajtó erõk munkacsoportjait,
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d) részt vesznek a tervezett katasztrófavédelmi gyakor-
latokon,

e) elkészítik és rendszeresen pontosítják a katasztrófa-
védelemmel kapcsolatos adattáraikat, nyilvántartásaikat,

f) biztosítják a HKR-be kijelölt erõk és eszközök folya-
matos alkalmazhatóságát,

g) folyamatosan ellenõrzik a katasztrófák megelõzését
biztosító terveiket, a rendszabályok betartását,

h) kidolgozzák a saját katasztrófavédelmi tervüket, és
arról szolgálati úton tájékoztatják a HVK HDMCSF-et és
a segítségnyújtásra felkért külsõ helyi katasztrófavédelmi
szerveket,

i) biztosítják a katasztrófavédelmi tervük végrehajtásá-
nak személyi és tárgyi feltételeit,

j) végrehajtják a HM IKR-ben és az ÁKT-ban rögzített
adatszolgáltatási feladatokat.

6. A katonai szervezetek tevékenysége õket érintõ
katasztrófaveszély esetén

6.1. A honvédelmi ágazatot érintõ súlyos szerencsétlen-
ség és katasztrófa, illetve katasztrófa veszélye esetén a ve-
szélyeztetett szervezet vezetõje vagy ügyeleti szolgálata:

a) azonnal intézkedik a személyek mentésére, az életve-
szély elhárítására, a technikai és anyagi eszközök mentésére,

b) azonnal értesíti a szolgálati elöljárót és az elöljáró
ügyeleti szolgálatot, valamint a mentésben közremûködés-
re tervezett külsõ szerveket, szervezeteket, amennyiben
azok közremûködése szükséges.

7. A döntés-elõkészítés rendje

7.1. Az SMVCS-KOT, az MVCS-KOCS, a KOCS-ok,
valamint a katasztrófák elleni védekezésre kijelölt katonai
szervezetek vezetõi a Kormány, a KKB döntései, a KKB
NVK-n keresztül, valamint a védelmi igazgatás rendszeré-
bõl érkezõ igények, a tárcán kívülrõl érkezõ információk,
valamint a VKCS által biztosított, ellenõrzött igények és
információk feldolgozásával felmérik a rendelkezésre álló
erõk, eszközök, anyagi készletek alapján az igények kielé-
gíthetõségének fokát, valamint azok MH általi teljesíthe-
tõségét.

7.2. A tárcaszintû felsõvezetés döntéseinek szakmai
megalapozása érdekében a VKCS és az SMVCS-KOT
együttmûködve – szükség esetén az MVCS-KOCS,
a KOCS-ok, a JVCS és az ÁIK bevonásával – javaslatokat
dolgoznak ki.

7.3. Amennyiben a döntés súlya indokolja, illetve
a HKR-be állandó jelleggel ki nem jelölt erõk, eszközök,
humán vagy egyéb erõforrások HVKF hatáskörét megha-
ladó mértékû igénybevétele szükséges, az SMVCS-KOT

parancsnoka a HVKF elõzetes jóváhagyásával, a VKCS
útján végzi a döntés-elõkészítést.

7.4. Az SMVCS-KOT miniszteri szintû döntésre vonat-
kozó javaslata tartalmazza a feladatok végrehajtásának
sorrendjét, idõszükségletét, a kiképzett bevonható erõk
nagyságát, alkalmazásának helyét és idõtartamát, a tarta-
lékképzés mértékét, a még bevonható erõk, eszközök,
anyagi készletek nagyságát, elhelyezkedését, összevoná-
sának, ellátásának lehetõségét a várható alkalmazás körze-
tében.

7.5. A döntés-elõkészítéshez szükséges információk
áramlása a HKR speciális vezetési struktúrájának és dön-
tési szintjeinek megfelelõen történik.

7.6. Elvárás a végrehajtó erõktõl és a középszintû veze-
tõ szervektõl beérkezõ információk gyûjtése és megfelelõ
szelektálása annak érdekében, hogy a döntések a megfele-
lõ jogkörrel rendelkezõ szinteken szülessenek, és az elöl-
járó szervek részére csak a döntési hatásköröket meghala-
dó információk, kérések kerüljenek továbbításra.

7.7. A HKR mûködésének részleteit szabályzó egyéb
közjogi szervezetszabályozó eszközök kiadásának kezde-
ményezése, elõkészítése és kiadása a belsõ szabályozási
tevékenységrõl szóló 15/2012. (II. 24.) HM utasításban
elõírtak szerint történik.

8. Együttmûködés és kapcsolattartás rendje

8.1. Együttmûködés az ágazaton belül
8.1.1. A közigazgatási, védelmi igazgatási feladatokért,

valamint a tárcán kívüli és belüli koordinációért felelõs
VKCS és a katonai mûveletek irányításáért felelõs
SMVCS-KOT együttmûködnek egymással tevékenysé-
gük során. Az együttmûködés elsõsorban a VKCS-hoz de-
legált állandó HVKF összekötõn keresztül és a VKCS ál-
lományából az SMVCS-KOT-hoz delegált összekötõ tisz-
ten keresztül valósul meg.

8.1.2. Az SMVCS-KOT, az MVCS-KOCS és
a KOCS-ok az ÁKT-ben meghatározott rend szerint mû-
ködnek együtt, és évente legalább egy alkalommal egyez-
tetik terveiket.

8.1.3. A kapcsolattartás a felkészülés és a védekezés
idõszakában elsõdlegesen az MH békeidõszakra szerve-
zett és kiépített állandó hír- és informatikai hálózatainak,
valamint a katasztrófavédelemben részt vevõ más szervek
zárt hír- és informatikai hálózatainak, továbbá az Egysé-
ges Digitális Rádió-távközlõ Rendszer termináljainak és
az egységes irányítási rendszerbe kapcsolt mérõ- és ellen-
õrzõ rendszerek felhasználásával történik.

8.1.4. Katasztrófavédelmi irányító, ügyeleti, készenléti
feladatokkal tartósan vagy ideiglenesen megbízott sze-
mély feladat végrehajtásához szükséges szolgálati rádióte-
lefonnal történõ ellátása a HM kabinetfõnöke, a HM KÁT,
illetve a HVKF helyettes engedélye alapján történik.
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8.2. Együttmûködés külsõ szervekkel

8.2.1. A felkészülés és megelõzés idõszakában HM
szinten a KKB szerveivel és a központi államigazgatási
szervekkel a HM TKF és – a megyei, fõvárosi védelmi bi-
zottságokkal való együttmûködés feladatainak ellátásával
kiegészülve – a HM VH tart kapcsolatot.

8.2.2. A HVK HDMCSF a felkészülés és megelõzés
idõszakában hatáskörébe utalt feladatok tekintetében
együttmûködik a katasztrófavédelemben közremûködõ
központi államigazgatási szervekkel.

8.2.3. A védekezés idõszakában a HM szintû külsõ kap-
csolattartást a VKCS végzi.

8.2.4. A HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vek, szervezetek és a HKR-be kijelölt katonai szervezetek,
valamint mûködésük során az SMVCS-KOT,
az MVCS-KOCS, a KOCS, az OCS, az ÁIK és a JVCS
az ÁKT-ban és egyéb közjogi szervezetszabályozó eszkö-
zökben meghatározott rendnek megfelelõen, a HVK
HDMCSF szakmai irányítása mellett minden idõszakban
együttmûködnek a katasztrófavédelemben közremûködõ
területi és helyi közigazgatási szervekkel, valamint a ve-
szélyes tevékenységet folytató egyes létesítményekkel.

8.2.5. A felkészülés és megelõzés idõszakában
az együttmûködés és kapcsolattartás feladata a katasztró-
favédelemben részt vevõ központi és területi államigazga-
tási szervekkel a védekezés feladatainak közös végrehajtá-
sához szükséges kapcsolatrendszer kialakítása, a kataszt-
rófavédelmi tervek és a kölcsönösen támasztott követel-
mények egyeztetése, valamint a honvédelmi tárca védeke-
zésben történõ közremûködéséhez szükséges feltételek
biztosításának elõkészítése. A védekezés folyamán a hon-
védségi összekötõk szükség esetén kitelepülnek a védeke-
zés szakmai irányítását területi, illetve helyi szinteken
végzõ szervekhez, ezzel biztosítva az együttmûködés fo-
lyamatosságának feltételeit.

8.2.6. A VKCS által a KKB NVK-ba delegált ágazati
összekötõk a VKCS vezetõ által, valamint a KKB NVK
vezetõ által meghatározottak, illetve a VKCS-re vonatko-
zó szolgálati intézkedés, valamint a KKB NVK ügyrendje
alapján hajtják végre feladataikat, részt vesznek a KKB
NVK rendezvényein, felkészítésein, gyakorlatain.

8.2.7. Az MH EK, valamint mûködése során az MH EK
KOCS és JVCS kapcsolatot tart a katasztrófa során megsé-
rült, illetve ellátásra szorult személyek egészségügyi ellátá-
sával, valamint a közegészségügyi és járványügyi tevé-
kenységével kapcsolatosan a civil egészségügyi szervekkel.

8.2.8. A védekezés idõszakában a KKB NVK-ba kije-
lölt ágazati összekötõ kapcsolatot tart a VKCS-val,
az SMVCS-KOT-tal, szükség esetén a JVCS-vel és
az ÁIK-kal. A VKCS és az SMVCS-KOT részére párhuza-
mosan továbbítja az országos szintû védekezés koordiná-
ciójáért felelõs KKB NVK-nál megjelenõ, HM tárcát érin-
tõ igényeket, információkat.

8.2.9. Az ÁIK mûködtetéséért felelõs szervezet, vala-
mint az ÁIK a mûködése során együttmûködik a katasztró-
favédelmi feladatokban érintett tárcák ágazati információs
központjaival, nukleárisbaleset-elhárítási feladatok kap-
csán az OAH Baleseti Értékelõ és Elemzõ Központtal
(OAH CERTA), valamint a BM OKF NBIÉK-kel.

9. A felkészülés és végrehajtás idõszaki feladatok
tervezése

9.1. A felkészülés és megelõzés idõszaki feladatok ter-
vezése központilag az MH feladattervezési rendszerén,
valamint a katasztrófavédelmi költségvetési elõirányzatok
tervezési rendszerén keresztül, továbbá a kiképzési, felké-
szítési és rendezvénytervek útján valósul meg.

9.2. A katasztrófák elleni védekezésre történõ felkészü-
lés feladatait az érintett HM szerveknél, szervezeteknél,
valamint a katonai szervezeteknél az éves és havi munka-
tervben, kiképzési, felkészítési és rendezvénytervekben
tételesen lebontva kell szerepeltetni.

10. Adatbázisok felállítása és kezelése, valamint
a feladatok végrehajtását követõ intézkedések

10.1. A VKCS, az SMVCS-KOT, az MVCS-KOCS, va-
lamint a KOCS-ok létrehozzák és folyamatosan pontosít-
ják a katasztrófavédelmi feladataikhoz kapcsolódó adatbá-
zisaikat. Az adatbázisokat informatikai eszköz igénybevé-
telével továbbítható formában kell tárolni. Az állományil-
letékes parancsnokok meghatározzák a naprakészséget
biztosító információk kezelésének, feldolgozásának, rög-
zítésének felelõseit.

10.2. A védekezésbe bevont erõk állományilletékes pa-
rancsnokai intézkednek a védekezés folyamán keletkezett
károk, vagyoni hátrányokozás, a résztvevõk egészségká-
rosodása, költségtérítési igény és más azonnali jelentésre
kötelezett események elkülönített nyilvántartására.

10.3. Feladatszabás, ellenõrzés és beszámoltatás rendje
10.3.1. A HM KÁT évente meghatározza a HKR mûkö-

désére vonatkozó szakmai elvárásait, valamint a rendelke-
zésre álló katasztrófavédelmi költségvetés felhasználásá-
nak irányelveit.

10.3.2. A HVKF és az MH Összhaderõnemi Parancs-
nokság parancsnoka éves feladatszabó értekezletükön
meghatározzák a katasztrófavédelem legfontosabb felada-
tait és a felkészülés követelményeit.

10.3.3. Az érintett katonai szervezetek parancsnokainak
éves írásos és szóbeli beszámolójában, valamint a költség-
vetési beszámolóknál külön jelenik meg a katasztrófák el-
leni védekezés feladatainak végrehajtása.

10.3.4. Az általános ellenõrzési renden kívül a kataszt-
rófavédelmi tervek ellenõrzésére jogosult a HVK
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HDMCSF, a katasztrófavédelmi költségvetési elõirányza-
tok felhasználásának szakmai ellenõrzésére a HM TKF.

10.3.5. A munkavédelmi és környezetbiztonsági szakte-
rület vonatkozásában a HM HH az ágazat egészére kiterje-
dõ ellenõrzési hatáskörrel rendelkezik.

10.3.6. A HKR-be kijelölt irányító katonai szervezetek
és alárendeltjeik az éves munka- és ellenõrzési tervükben
évente egy alkalommal tervezik be a kijelölt erõk és eszkö-
zök ellenõrzését.

10.3.7. A feladatok végrehajtásának ellenõrzése a HM
KÁT által jóváhagyott ellenõrzési terv, illetve az adott ka-
tonai szervezet vonatkozásában, annak szolgálati elöljáró-
jának terve szerint történik.

10.4. A katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását kö-
vetõen haladéktalanul fel kell mérni, és elkülönítetten kell
nyilvántartani a keletkezett károkat, vagyoni hátrányoko-
zást, a védekezésben részt vevõk egészségkárosodását,
a balesetet, valamint a felmerült költségtérítési igény mér-
tékét.

11. A HKR riasztása, aktivizálása, kirendelése

11.1. A HKR elemeinek riasztása, értesítése az MH bé-
kevezetési híradórendszerén keresztül, az ügyeleti szolgá-
latok útján valósul meg. A készenléti szolgálatot ellátó
személyek kiértesítésének, berendelésének szervezési és
technikai feltételeit a vezénylõ parancsnokok, vezetõk biz-
tosítják.

11.2. A katasztrófavédelmi készenléti fokozatok, azok
tartalma, a katasztrófavédelmi készenléti szolgálatot adó
végrehajtó munkacsoportok összetétele, valamint a kije-
lölt állomány kirendelés elõtti feladatai az ÁKT-ban kerül-
nek meghatározásra.

11.3. A veszélyeztetett szervek, szervezetek riasztását
az MH KÜ az SMVCS-KOT parancsnok jóváhagyásával
végzi.

11.4. A HKR készenléti szolgálatban lévõ elemeinek
részleges vagy teljes aktivizálását a jogosultak, az arra
okot adó helyzet szakmai szempontok szerinti értékelése
alapján rendelik el. A szakmai értékelés kiterjed különö-
sen a kialakult helyzet földrajzi kiterjedésére, a fenyegetett
személyek és anyagi javak körére, valamint a honvédségi
közremûködés mértékére.

11.5. A honvédelmi erõk kirendelésének általános rend-
je szerint a katasztrófa típusa szerinti országos hatáskörû
irányító szerv, illetve a megyei, fõvárosi védelmi bizottság
az igénybevételre vonatkozó kérését a KKB-hez vagy
a KKB NVK-hoz terjeszti fel. A KKB vagy a KKB NVK
az igényeket továbbítja az ágazat központi ügyeleti szer-
vének. Amennyiben a KKB nem kerül összehívásra és
a KKB NVK nem kerül aktivizálásra, az igénybevételre
vonatkozó kérést közvetlenül az ágazat központi ügyeleti
szerve részére kell megküldeni, aki errõl haladéktalanul

értesíti a VKCS vezetõjét, illetve az SMVCS-KOT pa-
rancsnokát. A kirendelésrõl a honvédelemi miniszter, illet-
ve a HVKF dönt. Amennyiben a KKB NVK, valamint
a HKR vezetõ elemei aktivizálásra kerültek, a honvédelmi
tárcát érintõ igények és információk elsõsorban a KKB
NVK-ba delegált ágazati összekötõkön keresztül érkeznek
egyidejûleg a VKCS-hoz, valamint az SMVCS-KOT-hoz.

11.5.1. Rendkívüli esetben, amennyiben a katasztrófa
következtében az élet- és vagyonmentés indokolja
az azonnali intézkedést és katonai képességek közremûkö-
dését, a védelmi igazgatási, rendvédelmi vagy az Országos
Mentõ Szolgálathoz tartozó szervek igénye alapján, vagy
ha az ebbõl adódó késedelem súlyos következménnyel jár-
na, közvetlenül az érintett által felkért katonai szervezet
parancsnoka a regionális együttmûködés kereteire figye-
lemmel, saját hatáskörben dönt a segítségnyújtásról, mely-
nek során a közremûködés mértéke és jellege nem veszé-
lyeztetheti az adott katonai szervezet alaprendeltetés sze-
rinti feladatellátásának maradéktalan biztosítását, a ké-
szenlét fenntartását, a hadrafoghatóság szintjét.

11.5.2. A 11.5.1. pontban meghatározott kirendelés és
feladat-végrehajtás jóváhagyását az adott katonai szerve-
zet parancsnoka a tevékenység megkezdésével párhuza-
mosan a hadmûveleti ügyeleti szolgálatok útján, illetve ak-
tivizált HKR esetén a HKR megfelelõ vezetési rendjének
útján kezdeményezi a HVKF-nél.

11.5.3. A rendkívüli kirendelésrõl a KKB operatív mun-
kaszervét – annak mûködése esetén – az SMVCS-KOT pa-
rancsnoka a VKCS-n keresztül tájékoztatja.

11.5.4. A rendkívüli kirendelés idõtartama kizárólag
a közvetlen életveszély és a jelentõs anyagi kár bekövet-
kezte közvetlen veszélyének fennállásáig, illetve a véde-
kezésben részt vevõ társszervek, szervezetek részére törté-
nõ feladatátadásig terjedhet ki.

11.5.5. A 11.5.1. és a 11.5.4. pontban foglalt feltételek
megszûnését követõen, a további közremûködésre vonat-
kozó elöljárói feladatszabás hiányában a kirendelt képes-
ségeket haladéktalanul vissza kell vonni.

11.5.6. A rendkívüli kirendelések során felmerülõ vesz-
teségek pótlásáról, költségek elszámolásáról és járandósá-
gok biztosításáról a kirendelõ katonai szervezet parancs-
nokának összefoglaló jelentésére és elõterjesztésére figye-
lemmel a HVKF dönt.

12. Készenléti szolgálatok

12.1. A VKCS, az SMVCS-KOT, az MVCS-KOCS,
a KOCS-ok állománya, az ÁIK kijelölt állománya, vala-
mint a kijelölt végrehajtó erõk meghatározott munkacso-
portjai laktanyán kívüli készenléti szolgálatot látnak el.
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13. A katasztrófavédelemmel kapcsolatos képzés,
felkészítés, kiképzés

13.1. Az SMVCS-KOT szakmai felkészítését a HVK
HDMCSF szervezi és hajtja végre évente két alkalommal,
az állomány szolgálatellátásra történõ felkészítését havon-
ta egy alkalommal . A HVK HDMCSF álta l
az SMVCS-KOT katasztrófavédelmi felkészítésére vonat-
kozó, a HVKF útján felterjesztett felkészítési tervet a HM
KÁT hagyja jóvá.

13.2. A VKCS szakmai felkészítését évente egy alka-
lommal a HM TKF és a HM VH a HVKF képviselõinek
bevonásával közösen szervezi és hajtja végre. A felterjesz-
tett felkészítési tervet a HM KÁT hagyja jóvá.

13.3. Az MVCS-KOCS-ot, illetve KOCS-ot felállító
szervezet megszervezi a védekezésre kijelölt szervezetek
állományának felkészítését.

13.4. Az állományilletékes parancsnok végrehajtja
az érintett állomány kiképzését és a védelmi tervben meg-
határozott feladatok begyakorlását.

13.5. Az MH Altiszti Akadémia, valamint az MH Ludo-
vika Zászlóalj az MH igénye szerint megszervezik a tanfo-
lyamrendszerû katasztrófavédelmi képzést.

13.6. A katasztrófavédelmi felkészítés és kiképzés ki-
terjed a rendkívüli munkavégzési körülmények közötti
munkavégzésre vonatkozó követelmények megszervezé-
sére, a megelõzési elvek alkalmazására, valamint a véde-
kezés idõszakára vonatkozó, az egészséget nem veszélyez-
tetõ és biztonságos munkavégzést lehetõvé tevõ eljárások-
ra, rendszabályokra.

14. A HKR mûködtetése, fenntartása és fejlesztése

14.1. A HKR mûködtetése, fenntartása és fejlesztése
az országos katasztrófavédelmi rendszerhez történõ illesz-
kedés követelményeinek betartásával, a katasztrófák elleni
védekezés nemzeti stratégiájában, a honvédelmi tárca Vé-
delmi Tervezõ Rendszerében meghatározott feladatok, va-
lamint a KKB határozatainak figyelembevételével törté-
nik.

14.2. A rendszer mûködtetését, fenntartását és fejleszté-
sét biztosító elõirányzat a HM fejezetnél katasztrófavéde-
lem cím alatt, a végleges felhasználás helyének megfelelõ
alcímen kerül tervezésre.

14.3. A HM IKR alapján érintett szervezetek
a HKR-ben közremûködõ honvédelmi szervezetek igé-
nyeivel összhangban bedolgozást készítenek a HKR mû-
ködésével kapcsolatos irányelvekre vonatkozóan
a HM TKF részére.

14.4. A rendszer mûködtetését, fenntartását és fejleszté-
sét biztosító költségvetési elõirányzatok tervezése és fel-
használása a HM TKF által – az érintett szervezetek bevo-

násával elkészített – és a HM KÁT által jóváhagyott irány-
elvek szerint történik.

14.5. Az irányelv alapján a katasztrófavédelmi elõirány-
zatot felhasználó szervezetek bevonásával a HM TKF el-
készíti az elemi költségvetési tervet, melyet a HM Véde-
lemgazdasági Hivatal terjeszt fel jóváhagyásra.

14.6. A katasztrófavédelmi költségvetési elõirányzatok
féléves, illetve éves felhasználásáról szóló számszaki és
szöveges beszámolóikat a felhasználó szervezetek az MH
IKR alapján tárgyév július 31-ig, illetve a tárgyévet követõ
január 31-ig megküldik a HM TKF részére.

14.7. A HM TKF augusztus 15-ig idõszaki, valamint
a tárgyévet követõ február 15-ig összesített beszámolót ké-
szít a HM KÁT részére a költségvetési elõirányzatok fel-
használásáról.

A honvédelmi miniszter

63/2014. (IX. 26.) HM

utasítása

a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével

és mûködtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

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

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe és közvetlen
irányítása alá tartozó szervezetre, valamint a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a to-
vábbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §

Az utasítást megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli álla-
pot, szükségállapot idõszakban, valamint ettõl eltérõ idõ-
szakban a miniszter külön döntése esetén kell alkalmazni.
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2. A Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer
rendeltetése, felépítése

3. §

A jogszabályokban meghatározott feladatok ellátására
Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer (a továbbiakban:
HÁDR) mûködik.

4. §

A honvédelemhez kapcsolódó tevékenységek össze-
hangolása és szervezése, az MH készenléte fokozásával
kapcsolatos felsõ szintû döntések és a szükséges szabályo-
zók elõkészítése, az MH teljes mûveleti készenlétének el-
érésére meghatározott feladatok tervszerû végrehajtásá-
nak irányítása, valamint az ágazati szintû szakmai stratégi-
ai feladatok koordinációja a HÁDR-ben valósul meg.

5. §

A HÁDR kialakításáért és mûködtetéséért a HM köz-
igazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) fele-
lõs. A HM KÁT tevékenységét a Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF) és a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatója támo-
gatja.

3. A HÁDR elemei

6. §

(1) A HÁDR felsõ szintû munkacsoportokat, a HM
Közigazgatási Döntés-elõkészítõ Rendszert (a továbbiak-
ban: HM KDR), az MH Mûveleti Vezetési Rendszert (a to-
vábbiakban: MH MVR), valamint a Katonai Egységes Fel-
derítõ Rendszer HÁDR felderítõ támogatását ellátó eleme-
it foglalja magába.

(2) A HÁDR felsõ szintû munkacsoportjai
a) a Miniszteri Döntéshozó Testület (a továbbiakban:

MDT) és
b) a Minisztériumi Döntés-elõkészítõ Csoport (a továb-

biakban: MDCS).
(3) A HM KDR elemei, a honvédelemmel kapcsolatos

tevékenység irányítására, vezetésére vonatkozó stratégiai
védelempolitikai, védelemgazdasági és védelmi igazgatási
döntéseket elõkészítõ és ezek mûködését támogató mun-
kacsoportok.

(4) Az MH MVR az MH katonai irányítását, vezetését
végrehajtó vezetési elemeket tartalmazza.

(5) A HÁDR a kialakult helyzet függvényében, a vezetõ
döntése alapján kiegészülhet az együttmûködõ szövetsé-

ges, kormányzati és nem kormányzati, valamint HM és
MH szervek, szervezetek állományából delegált összekö-
tõkkel és szakértõkkel, akik az üléseken tanácskozási jog-
gal rendelkeznek.

4. Miniszteri Döntéshozó Testület

7. §

(1) A miniszteri döntések meghozatala érdekében a mi-
niszter külön döntésére MDT mûködik.

(2) Az MDT vezetõje a miniszter, állandó tagjai:
a) a HM parlamenti államtitkára,
b) a HM KÁT,
c) a HVKF,
d) a HM helyettes államtitkárai,
e) a KNBSZ fõigazgatója,
f) a HM kabinetfõnöke,
g) a HM sajtófõnöke,
h) a miniszteri fõtanácsadók.
(3) Az MDT közvetlenül támogatja a minisztert dönté-

sei meghozatalában, a honvédelmi ágazat legfelsõbb szin-
tû döntéshozatali szintjeként ellátja a Miniszteri Értekezlet
békeidõszaki feladatait is.

(4) Az MDT mûködésének rendjét, kötelezõ okmányait
a miniszter az MDT ügyrendjében szabályozza, melynek
elõkészítésért a HM kabinetfõnök felel.

(5) Az MDT munkájának támogatását és mûködési fel-
tételeinek megteremtését a HM kabinetfõnöke vezetésé-
vel, a HM Miniszteri Kabinetben kialakított kiszolgáló
részleg igényei szerint, az MH vitéz Szurmay Sándor Bu-
dapest Helyõrség Dandár hajtja végre. A kiszolgáló részle-
gen belül kommunikációs részleg hozható létre a sajtófõ-
nök vezetésével.

5. Minisztériumi Döntés-elõkészítõ Csoport

8. §

(1) A miniszteri döntések szakmai elõkészítése és a
szakterületi javaslatok összehangolása érdekében a HM
KÁT külön döntésére MDCS mûködik.

(2) Az MDCS vezetõi a HM KÁT és a HVKF.
(3) Az MDCS állandó tagjai:
1. a Védelempolitikáért és Védelmi Tervezésért felelõs

helyettes államtitkár,
2. a Védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár,
3. a Társadalmi Kapcsolatokért felelõs helyettes állam-

titkár,
4. a Védelmi Hivatal fõigazgatója,
5. a HM kabinetfõnöke,
6. a HM sajtófõnöke,
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7. a HM Jogi Fõosztály fõosztályvezetõje,
8. a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) törzs-

igazgatója,
9. a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továb-

biakban: HM TKF) fõosztályvezetõje,
10. a HM Humánpolitikai Fõosztály fõosztályvezetõje,
11. a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiak-

ban: HVK HDMCSF) csoportfõnöke,
12. a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség csoport-

fõnöke,
13. a HVK Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnöke,
14. a Védelemgazdasági Hivatal fõigazgatója,
15. a KNBSZ fõigazgató helyettese,
16. a miniszteri fõtanácsadók.
(4) Az állandó tag távolléte esetén a csoport munkájá-

ban a kijelölt helyettes vesz részt.
(5) Az MDCS végzi az MDT munkájának szakmai tá-

mogatását, a miniszteri döntések közvetlen elõkészítését,
összehangolását, jogszerûségi vizsgálatát, az alárendeltek
részére történõ továbbítását, a honvédelmi szervezetek
szakirányításához kapcsolódó döntések elõkészítését, az
ágazati szintû szakmai feladatok koordinálását, valamint
a tárcán kívüli szervekkel történõ együttmûködés biztosí-
tását.

(6) Az MDCS javaslatait a HM KÁT terjeszti fel az
MDT részére.

(7) Az MDCS tevékenységét az MDCS vezetõi által
meghatározott munkarendben végzi. Az MDCS tagok el-
végzendõ feladatait és a szakmai felelõsségi körét tartal-
mazó munkajegyeit, a HM TKF, valamint a HVK
HDMCSF koordinálásával a részt vevõ szervek, szerveze-
tek vezetõi készítik el és terjesztik fel a HM KÁT, illetve a
HVKF részére jóváhagyásra.

(8) Az MDCS munkáját támogató részleg segíti, mely-
nek személyi állományát az MDCS szakmai mûködési fel-
tételei biztosításáért felelõs HM TKF, valamint a bevont
szakterületek kijelölt állománya alkotja.

6. A honvédelmi szervezetek és egyes vezetõk feladatai

9. §

(1) A HM kabinetfõnöke részt vesz a 10. § (4) bekezdé-
sében meghatározott együttes intézkedés kidolgozásában,
szakembereket biztosít a HM KDR és az MH MVR cso-
portjaiba, valamint a HÁDR aktiválása esetén kiemelt fel-
adatként végzi a stratégiai kommunikációs tevékenységet.

(2) A KNBSZ fõigazgatója:
a) a HÁDR felderítõ támogatása érdekében, a HVKF

követelményei szerint vezeti a Katonai Egységes Felderítõ
Rendszert,

b) szakterülete vonatkozásában részt vesz a 10. § (4) be-
kezdésében meghatározott együttes intézkedés kidolgozá-
sában,

c) szakembereket biztosít a HM KDR és az MH MVR
csoportjaiba, valamint az MH MVR részeként mûködteti
a HÁDR stratégiai szintû felderítõ támogató elemeit,

d) gondoskodik a HÁDR mûködtetéséhez szükséges
nemzetbiztonsági ellenõrzések végrehajtásáról,

e) biztosítja a HÁDR mûködése során szükséges kato-
nai nemzetbiztonsági tevékenység ellátását.

7. Szervezeti és szabályozási feladatok

10. §

(1) Ezen utasítás hatálya alá tartozó szervezetek vezetõi
és parancsnokai kiadják az utasítás végrehajtásáról szóló
belsõ rendelkezéseiket.

(2) Ezen utasítást a hatálya alá tartozó szervek és szer-
vezetek vezetõi állománya teljes, a beosztott személyi ál-
lomány pedig a szükséges mértékben ismerje meg.

(3) A HÁDR-rel kapcsolatos részletes feladatokat a HM
KÁT és a HVKF együttes intézkedésben határozza meg.
Az Intézkedés tervezetét a HVK HDMCSF csoportfõnöke
készíti elõ.

8. Záró rendelkezések

11. §

Ez az utasítás 2014. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter

64/2014. (IX. 26.) HM

utasítása

a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti

és készenléti szolgálatok mûködésérõl szóló

20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:
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1. §

A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és ké-
szenléti szolgálatok mûködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 4. §-a a következõ m)
ponttal egészül ki:

(Készenléti szolgálat:)
„m) Riasztó-értesítõ készenléti szolgálat (a továbbiak-

ban: RÉKSZ).”

2. §

Az Ut. 9. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ al-
cím lép:

„HM Szervezet Ügyeletes Készenléti Szolgálat”

3. §

(1) Az Ut. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„10. § (1) A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni vé-
dekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005.
(VI. 16.) HM rendelet 31. § (1) bekezdése alapján a
HM-ben a katasztrófavédelemmel kapcsolatos azonnali
intézkedések megtétele a Honvédelmi Katasztrófavédelmi
Rendszer (a továbbiakban: HKR) közigazgatási, védelmi
igazgatási és a külsõ-belsõ koordinációs feladatokat végzõ
szerv, valamint a katonai mûveletek operatív irányítását
végzõ szerv megalakítása érdekében:

a) a Védelmi- és Közigazgatási Csoport (a továbbiak-
ban: VKCS) állománya (10 fõ) és

b) az SMVCS-KOT állománya (9 fõ)
heti váltással HM Katasztrófavédelmi Készenléti Szolgá-
latot lát el.

(2) A szolgálat feladatát, az eligazítás és felkészülés
rendjét a 6. § (2) bekezdés figyelembevételével:

a) a VKCS állománya részére a HM KÁT,
b) az SMVCS-KOT állománya részére a HVKF

szabályozza.”
(2) Az Ut. 10. § (6) bekezdése helyébe a következõ ren-

delkezés lép:
„(6) A HM fõosztályok vonatkozásában az érintett fõ-

osztályvezetõ, a HM szervezetek vonatkozásában a szer-
vezet vezetõje, csoportfõnökségek vonatkozásában a
HVKF, az MH hadrendjébe tartozó katonai szervezetek
vonatkozásában az állományilletékes parancsnok – a jóvá-
hagyott névjegyzékek alapján – havonta szolgálatvezény-
lést készít. A fõosztályok és HM szervezetek a HM Terve-
zési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM
TKF) útján, az érintett csoportfõnökségek és katonai szer-
vezetek közvetlenül küldik meg a szolgálatvezénylés egy

példányát a tárgyhónapot megelõzõ hónap 20-ig a HVK
HDMCSF részére.”

(3) Az Ut. 10. §-a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) a HM KÁT alárendeltségébe tartozó HM szervek,

HM szervezetek vonatkozásában a katasztrófavédelmi
szolgálatvezényléssel kapcsolatos koordinációt a HM
TKF látja el.”

4. §

Az Ut. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A sajtónyilvánosság folyamatos – munkaidõn

túli, pihenõ- és munkaszüneti napokon is történõ – biztosí-
tása érdekében a HM Miniszteri Kabinet Sajtó Osztály
(a továbbiakban: HM MK SO) állományából az általános
sajtótájékoztatási feladatokra egy fõ, az MH katasztrófa-
védelmi tevékenységével kapcsolatos szakfeladatok ellá-
tására további egy fõ heti váltással HM sajtótájékoztatási
készenléti szolgálatot lát el.

(2) Az általános és MH katasztrófavédelmi tevékenysé-
gével kapcsolatos szolgálatot ellátó állomány névjegyzé-
két a HM kabinetfõnök hagyja jóvá.

(3) A HM sajtófõnök – a jóváhagyott névjegyzék alap-
ján – havonta szolgálatvezénylést készít, amelynek egy
példányát a tárgyhónapot megelõzõ hónap 20-ig a HM
TKF útján megküldi a HVK HDMCSF részére.

(4) A sajtótájékoztatási készenléti szolgálatot ellátó ál-
lomány feladatait, az eligazítás és a felkészülés rendjét
– a 6. § (2) bekezdés figyelembevételével – a HM kabinet-
fõnök határozza meg.

(5) A sajtótájékoztatási készenléti szolgálatot ellátók
közvetlenül a HM MK SO vezetõjének vannak aláren-
delve.

(6) A sajtótájékoztatási készenléti szolgálatot ellátók
munkaidõn túli kiértesítése a szolgálat ellátásához biztosí-
tott szolgálati mobiltelefonokon keresztül történik. A kiér-
tesíthetõség érdekében a szolgálati telefonszámokat az
MH KÜ részére biztosítani kell.

(7) A sajtótájékoztatási készenléti szolgálatot ellátók a
szakterületüket érintõen ezen utasítás szerinti ügyeleti és ké-
szenléti szolgálatok bármelyikétõl tájékoztatást kérhetnek.

(8) Az MH katasztrófavédelmi tevékenységével kap-
csolatos HM sajtótájékoztatási készenléti szolgálatot ellá-
tó a HKR részleges vagy teljes aktivizálása esetén a VKCS
mellett látja el feladatait.”

5. §

(1) Az Ut. 16/C. § (1) bekezdését megelõzõ alcím helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport-Katasztrófavédelmi
Operatív Törzs”
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(2) Az Ut. 16/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az SMVCS-KOT katasztrófavédelmi feladatain túl
ellátja a NATO és az EU által megfogalmazott, valamint
az Ország Fegyveres Védelmi Terveiben szereplõ eshetõ-
ségi tervek végrehajtásához szükséges stratégiai katonai
javaslatok és elõzetes intézkedések elõkészítését és az MH
Mûvelet Vezetési Rendszer elemeinek aktivizálását.”

(3) Az Ut. 16/C § (4)–(6) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezések lépnek:

„(4) Az SMVCS-KOT a 10. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti állománnyal, heti váltásban látja el feladatait.

(5) SMVCS-KOT szolgálatot minõsített adatkezelésre
vonatkozó szabályok szerinti felhasználói engedéllyel ren-
delkezõ állomány adhat.

(6) Az SMVCS-KOT katasztrófavédelmi feladatain kí-
vüli feladatait a HVKF szabályozza.”

6. §

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

„Riasztó-értesítõ Készenléti Szolgálat
16/E. § (1) A Közigazgatási Döntés-elõkészítõ Rend-

szer döntés-elõkészítõ csoportjainak (a továbbiakban: HM
csoportok) riasztása, értesítése honvédelmi típusú válság-
kezelés esetén az MH KÜ-n és a HM csoportok megalakí-
tásért felelõs HM fõosztályok riasztó-értesítõ készenléti
szolgálatain keresztül történik. Ennek érdekében

a) a HM TKF-en,
b) a HM Védelempolitikai Fõosztályon,
c) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztá-

lyon,
d) a HM Jogi Fõosztályon
1-1 fõ riasztó-értesítõ készenléti szolgálatot lát el.

(2) A HM Védelmi Hivatalnál az (1) bekezdés szerinti
feladatok ellátása az MH KÜ-n és a SZÜKSZ útján törté-
nik.

(3) A szolgálat feladatát, az eligazítás és felkészülés
rendjét a 6. § (2) bekezdés szerint az illetékes fõosztályve-
zetõ szabályozza.

(4) Az érintett fõosztály és HM szervezet a szolgálatba
vezényeltekrõl havi szolgálatvezénylést készít a tárgyhó-
napot megelõzõ hónap 20-ig, melyet megküld a HVK
HDMCSF részére.”

7. §

Az Ut.
a) 4. § k) pontjában az „MH Stratégiai Mûvelet Vezetõ

Csoport (a továbbiakban: MH SMVCS),” szövegrész he-
lyébe a „Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport-Katasztrófa-
védelmi Operat ív Törzs (a továbbiakban:
SMVCS-KOT),”

b) 7. § (3) bekezdésében a „katasztrófaelhárítási” szö-
vegrész helyébe a „katasztrófavédelmi”,

c) 16/C. § (2) és (3) bekezdésében az „MH SMVCS”
szövegrész helyébe az „SMVCS-KOT”
szöveg lép.

Záró rendelkezések

8. §

Ez az utasítás 2014. október 1-jén lép hatályba.

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

A HM közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének

68/2014. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése

a központi tárulású anyagok és eszközök

átcsoportosításával, valamint a leürített raktárak

bezárásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

szóló 35/2014. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes

intézkedés módosításáról*

A HM közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének

69/2014. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése

a „CAPABLE LOGISTICIAN 2015”

interoperabilitási és terepen végrehajtott nemzetközi

gyakorlat Központi Tervezõ Csoport megalakításáról

és feladatairól, a gyakorlat elõkészítõ

rendezvényeinek megszervezésérõl és

végrehajtásáról*

A HM közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének

72/2014. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése

a Honvédelmi Minisztérium és az MVM Paksi

Atomerõmû Zrt. közötti szállítási együttmûködéssel

kapcsolatos feladatokról szóló 60/2014. (HK 8.) HM

KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról*

A HM közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének

75/2014. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése

a Magyar Honvédség központi készletében lévõ,

felajánlott lõszerek Iraki Köztársaság Kormányának

történõ térítésmentes átadásának elõkészítésérõl és

végrehajtásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium

közigazgatási államtitkárának

27/2014. (HK 10.) HM KÁT

szakutasítása

a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény

befektetett eszközei és készletei tárolóhely

törzsállományának felvételérõl, valamint

az intézményi tárolóhely-kódokról

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 Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM) mint intézményre, valamint a HM
ellátását biztosító, a honvédelmi miniszter közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) HM ellátásában érintett
katonai szervezeteire terjed ki.

2. A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény gazdál-
kodása során a befektetett eszközök és készletek nyilván-
tartására szolgáló tárolóhely-kódokat a szakutasítás
1. mellékleteként kiadom.

3. Ez a szakutasítás az aláírását követõ 3. napon lép ha-
tályba*.

4. A HM Védelemgazdasági Hivatal HM-I. Objektum
Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra a
szakutasítás aláírását követõ 5 napon belül létrehozza az
1. melléklet szerinti tárolóhely-kódokat.

5. Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár (a továbbiakban: MH BHD) 2014. szeptember
30-ig ellenérték nélküli átadással végrehajtja a Honvédel-
mi Minisztérium mint intézmény gazdálkodásáról szóló
63/2014. HM KÁT–HVKF (HK 8.) együttes intézkedés
3. melléklete szerinti szakanyagok átmozgatását az 1. mel-
léklet szerinti tárolóhely-kódokra.

6. Az MH BHD HM Objektumok Üzemeltetési Igazga-
tóság a szakanyagok átmozgatását követõen 2014. decem-
ber 1-ig, majd ezt követõen szükség szerint kezdeményezi
a tárolóhely-kódok módosítását a HM Gazdasági Tervezé-
si és Szabályozási Fõosztálynál.

Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja 2014. szeptember 8.
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1. melléklet a 27/2014. (HK 10.) HM KÁT szakutasításhoz

A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény gazdálkodása során alkalmazandó tárolóhely-kódok

A B C

1 Tárolóhely-kód Megnevezés Típus

2 10200 Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) raktár raktár
3 10210 Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár 1. Objektum Üzemeltetõ

Osztály (a továbbiakban: MH BHD 1. OÜO) elhelyezési raktár
raktár

4 10211 MH BHD 1. OÜO kiképzési raktár raktár
5 10213 MH BHD 1. OÜO irodaszer raktár raktár
6 10214 MH BHD 1. OÜO szüny. raktár raktár
7 10215 MH BHD 1. OÜO kulturális raktár raktár
8 10175 Elhelyezési selejt raktár raktár
9 10176 Kiképzési selejt raktár raktár
10 10177 Ruházati selejt raktár raktár
11 10340 MH BHD 1. OÜO elektronikai selejt raktár raktár
12 10341 MH BHD 1. OÜO kultúr selejt raktár raktár
13 10335 HM Humánpolitikai Fõosztály Humán Erõforrás Gazdálkodási Osztály alegység
14 10188 Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Vezérkari Iroda alegység
15 10190 HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály alegység
16 10191 HM Jogi Fõosztály alegység
17 10193 HM Védelempolitikai Fõosztály alegység
18 10195 HM Védelmi Tervezési Fõosztály alegység
19 10230 HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség Hadmûveleti Osztály alegység
20 10236 HM Humánpolitikai Fõosztály alegység
21 10246 HM Miniszteri Kabinet Miniszteri Kabinetiroda alegység
22 10280 HM Miniszteri Kabinet Miniszteri Titkárság alegység
23 10287 HM Parlamenti Államtitkári Titkárság alegység
24 10288 HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság alegység
25 10289 HM Védelempolitikáért és Védelmi Tervezésért Felelõs Helyettes Államtitkári Titkárság alegység
26 10292 HM Miniszteri Kabinet Parlamenti Iroda alegység
27 10297 HM Védelemgazdaságért Felelõs Helyettes Államtitkári Titkárság alegység
28 10298 HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály alegység
29 10299 HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály alegység
30 10300 HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály alegység
31 10301 HM Kontrolling Fõosztály alegység
32 10302 HVK Személyzeti Csoportfõnökség alegység
33 10303 HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség alegység
34 10306 HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség alegység
35 10312 HM Miniszteri Kabinet Sajtó Osztály alegység
36 10319 HM I. Fotóstúdió alegység
37 10324 HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály alegység
38 10334 HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fõosztály alegység
39 10238 HM Védelemgazdasági Hivatal Vezetés és Gazdálkodás Támogató Igazgatóság HM-I Objektum

Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra
alegység

40 10332 HM Miniszteri Kabinet miniszteri biztos alegység
41 10346 HM Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Helyettes Államtitkári Titkárság alegység
42 20012 HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség alegység
43 20224 HVK Logisztikai Csoportfõnökség alegység
44 20225 HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály alegység
45 20013 HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség alegység
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A Honvédelmi Minisztérium

közigazgatási államtitkárának

28/2014. (HK 10.) HM KÁT

szakutasítása

a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli

ellátási-utaltsági rendjérõl szóló

14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás

módosításáról

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 honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli el-
látási-utaltsági rendjérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM
VGHÁT szakutasítás (a továbbiakban: Szakutasítás)
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Szakutasítás 1. mellékletében szereplõ táblázat
a) C:16 mezõjében a „Gábor Dénes Elektronikai Mû-

szaki Szakközépiskola és Kollégium” szövegrész helyébe
a „Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium”,

b) B:25 mezõjében az „(MH 54. VRE Réskitöltõ Radar
Század Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Refera-
túra)” szövegrész helyébe az „(MH 54. VRE 2. Gerinc Ra-
dar Mérõpont Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó
Referatúra)”
szövegrész lép.

3. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

1. melléklet
a 28/2014. (HK 10.) HM KÁT szakutasításhoz

1. A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli el-
látási-utaltsági rendjérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM
VGHÁT szakutasítás (a továbbiakban: Szakutasítás)
1. mellékletében szereplõ táblázat C:25 mezõje helyébe a
következõ mezõ lép:

(C)

(25)

MH 54. Veszprém Radarezred

22. Radarszázad (Békéscsaba)
1. Gerinc Radar Mérõpont (Békéscsaba)
3. Gerinc Radar Mérõpont (Bánkút)

MH Légi Vezetési és Irányítási Központ

11. Radarszázad (Kup)
12. Radarszázad (Juta)
2. Gerinc Radar Mérõpont (Medina)

2. A Szakutasítás 1. mellékletében szereplõ táblázat
D:26 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(D)

(26)

Recepció Sirály
Recepció Napfény
Recepció Aranyhíd
Kapu
Központi Büfé
Napfény Presszó
Személyzeti Étkezde
Ajándékbolt

A Honvédelmi Minisztérium

közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének

71/2014. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése

a honvédelmi szervezetek által lefolytatandó

keretmegállapodásos eljárások szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 1. pontja és a 11. § (3) bekezdése alapján a
következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés (a továbbiakban: intézkedés)
hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban:
HM), a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen aláren-
deltségébe tartozó szervezetekre, a honvédelmi miniszter
közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatalokra, vala-
mint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továb-
biakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. Az intézkedés alkalmazása szempontjából:
a) ajánlatkérõ: a honvédelmi szervezetek beszerzései-

nek eljárási rendjérõl szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás
(a továbbiakban: Utasítás) 2. § 1. pontjában meghatározott
honvédelmi szervezet, a keretmegállapodásos eljárás má-
sodik részének versenyújranyitással történõ megvalósítása
esetén az Utasítás 14. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja
alapján eljáró, pályázatkérõi jogosultsággal rendelkezõ
honvédelmi szervezet,

b) értékelési szempont: a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 71. §-a szerinti elv,
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c) keretmegállapodás: a Kbt. 4. § 12. pontja szerinti
megállapodás,

d) költségviselõ: az Utasítás 2. § 19. pontjában megha-
tározott honvédelmi szervezet,

e) megrendelõ: az a honvédelmi szervezet, amely a ke-
retmegállapodás második részét megrendeléssel valósítja
meg,

f) összegezés: a keretmegállapodás második részében
beérkezett ajánlatok értékelésérõl elkészített összegezõ
dokumentum,

g) szállító: a keretmegállapodást megkötõ másik fél, aki
a szerzõdésben szereplõ termékek, áruk szállításáért felel,

h) termékkosár: az alkalmankénti megrendelésben sze-
replõ áruk összessége.

3. Az Utasítás 6. § (2) bekezdés e) pontja szerinti kizáró-
lagos jogosultsággal felruházott szervezet – a HM Véde-
lemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) – a Kbt.
4. § 12. pontja, valamint a védelem terén alapvetõ bizton-
sági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, ren-
dészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgál-
tatások megrendelésére vonatkozó, sajátos szabályokról
szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 74/C. §-a és 74/D. §-a szerinti keretmegállapodáso-
kat köthet a Kbt. 109. §-a, valamint az R. 74/C. §-a szerint.

4. A honvédelmi szervezetek a megkötött keretmegálla-
podások hatálya alatt beszerzési szükségleteik kielégítése
érdekében a beszerzés tárgykörében megkötött keretmeg-
állapodás feltételrendszerének megtartásával önállóan,
ajánlatkérõként, illetve megrendelõként járnak el.

2. Általános eljárási szabályok

5. A keretmegállapodásos eljárás elsõ részét a HM VGH
folytatja le, és a HM VGH köti meg a keretmegállapodást.

6. A keretmegállapodásos eljárás második részének le-
bonyolítása az ajánlatkérõi jogosultsággal az Utasítás
14. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján rendelkezõ
honvédelmi szervezet feladata.

7. A keretmegállapodásos eljárás második részének le-
folytatása során a honvédelmi szervezeteknek a Kbt. 110. §-át
az intézkedésben foglaltakkal együttesen kell alkalmazni.

8. A keretmegállapodás alapján kötendõ egyedi szerzõ-
dés(ek) és megrendelés(ek) idõtartama, valamint a beszer-
zett mennyiség és ellenértéke nem haladhatja meg a keret-
megállapodás idõtartamát, a megkötött keretértéket, illet-
ve a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet.

9. A Kbt. 109. § (1) bekezdés d) pontja alapján megkö-
tött keretmegállapodás második része versenyújranyitás-
sal folytatható le a 10. pont szerint.

10. A Kbt. 110. § (5) bekezdése szerinti ajánlattételi fel-
hívásban

a) a szerzõdés meghatározása rovatban az „egyedi szer-
zõdés” megjelölést kell szerepeltetni,

b) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit a vonat-
kozó keretmegállapodásra hivatkozással kell megadni és

c) értékelési szempontként minden esetben a termékko-
sárra adott legalacsonyabb nettó összárat kell szerepltetni.

11. Amennyiben több ajánlattevõvel kerül megkötésre a
keretmegállapodás, úgy az ajánlattevõket rangsorolni kell
a benyújtott ajánlati áraik alapján, azonban ez a rangsor
csak abban az esetben meghatározó, ha az adott termékko-
sár nettó összára több ajánlattevõ esetében ugyanaz az
összeg. Egyéb esetben a termékkosárra vonatkozó legala-
csonyabb nettó összár az irányadó a megrendelés szem-
pontjából.

12. Amennyiben a keretmegállapodásos eljárás máso-
dik része megrendeléssel valósul meg, a 13-16. pontban
foglalt engedélyezési szabályok az irányadóak azzal a kü-
lönbséggel, hogy nem egyedi szerzõdés, hanem az 1. mel-
léklet szerinti megrendelés kerül kiküldésre és a teljesítési
határidõ a megrendelés visszaigazolásától kezdõdik.

3. Az engedélyeztetés rendje

13. A keretmegállapodásos eljárás második részének le-
folytatása során az ajánlatkérõ a beszerzés engedélyezteté-
se során az Utasítás 22-23. §-a és 25. § (2) bekezdése alkal-
mazásával jár el a következõk szerint:

a) ha a második rész tekintetében eljáró ajánlatkérõ a
verseny újranyitását kezdeményezi, az Utasítás 4. § (2) be-
kezdése szerint eljárva a 2. mellékletet az ajánlattételi fel-
hívással együtt megküldi a HM Gazdasági Tervezési és
Szabályozási Fõosztály (a továbbiakban: HM GTSZF) ré-
szére, vagy

b) ha a keretmegállapodásos eljárás második része meg-
rendeléssel valósul meg, a megrendelõ az 1. melléklet sze-
rinti megrendelést küldi meg a HM GTSZF részére a
2. melléklettel együtt.

14. A versenyújranyitás, illetve megrendelés engedé-
lyezésére vonatkozóan az Utasítás 22–23. §-a alapján a
HM GTSZF megküldi a döntést tartalmazó ügyiratot a
kezdeményezõ részére. Az engedélyezést követõen a dön-
tés tartalmának megfelelõen indítható meg az eljárás, illet-
ve küldhetõ meg az ajánlattevõ részére a megrendelés.

15. Az ajánlatkérõ a 3. melléklet szerinti összegezést az
eljárás során keletkezett döntést érdemben befolyásoló
összes dokumentummal együtt megküldi a HM GTSZF ré-
szére, aki az Utasítás 25. § (2) bekezdésében foglaltak sze-
rint jár el. A 4. melléklet szerinti egyedi szerzõdés a Minisz-
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terelnökség jóváhagyása birtokában köthetõ meg, mely a
HM GTSZF útján kerül megküldésre az ajánlatkérõ részére.

16. A 13–15. pontban foglalt engedélyeztetés rendjét az
élelmezési tárgyú keretmegállapodások esetében nem kell
alkalmazni.

4. A beszerzési eljárásba bevont honvédelmi szervezetek
hatásköre és feladatai

17. A HM VGH a keretmegállapodást rögzíti a Katonai
Beszerzési Információs Rendszerben.

18. Az ajánlatkérõnek, illetve a megrendelõnek a HM
VGH részére a keretmegállapodásos eljárás során adat-
szolgáltatási és jelentési kötelezettséget kell teljesítenie az
5. és 6. melléklet szerint. Az adatszolgáltatásuknak a Hon-
véd Vezérkar fõnöke közvetlen alárendeltségébe tartozó
honvédelmi szervezetek az MH Logisztikai Központ (a to-
vábbiakban: MH LK) útján, az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) alárendeltségébe
tartozó honvédelmi szervezetek az MH ÖHP útján tesznek
eleget. Az MH LK és az MH ÖHP a honvédelmi szerveze-
tek által megküldött adatok összesítése után azokat a Hon-
véd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség útján küldi
meg a HM VGH részére elektronikus úton.

19. Az ajánlatkérõ illetve a megrendelõ a kötelezettség-
vállalások pénzügyi ellenjegyzése során a kötelezettség-
vállalások pénzügyi ellenjegyzésérõl és bejelentésének
rendjérõl szóló 83/2012. (XI. 16.) HM utasítás alapján jár el.

20. Az ajánlatkérõ illetve a megrendelõ minden esetben
köteles vizsgálni, hogy a kifizetés feltételei fennállnak-e,
különös tekintettel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó
feltételeknek való megfelelõség tekintetében.

5. A jelentési kötelezettség rendje

21. Az ajánlatkérõ, illetve a megrendelõ a keretmegálla-
podásos eljárás második részének lezárását követõen az el-
járás eredményeként megkötött egyedi szerzõdés adattar-
talmát – a Kbt. 31. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel –, illetve a megrendelés tartalmát, vagy az egyedi szer-
zõdés megkötésére irányuló eljárás eredménytelenségérõl
szóló értesítést az 5. melléklet szerint negyedévente – ápri-
lis 5-ig, július 5-ig, október 5-ig és január 5-ig – köteles
megküldeni a HM VGH részére elektronikus úton, figye-

lemmel a 18. pontban foglaltakra. Az adatszolgáltatási kö-
telezettség fennáll a szerzõdés teljesítése esetén is.

22. Az egyedi szerzõdést, illetve a megrendelés teljesí-
tésére vonatkozó adatokat – a Kbt. 31. § (1) bekezdésében
foglaltakra tekintettel – az ajánlatkérõ a verseny újranyitá-
sa esetén a teljesítést követõ három munkanapon belül, a
megrendelõ honvédelmi szervezet a megrendelés esetén
negyedévente – április 5-ig, július 5-ig, október 5-ig és ja-
nuár 5-ig – köteles megküldeni a HM VGH részére elekt-
ronikus úton a 6. melléklet szerint, figyelemmel a 18. pont-
ban foglaltakra.

23. A HM VGH a keretmegállapodásos eljárás eredmé-
nyérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt a keret-
megállapodás alapján kötött szerzõdésekrõl együttesen te-
szi közzé.

24. A hirdetményellenõrzési és szerkesztési díjak költ-
ségét a HM VGH költségvetésébe kell betervezni.

25. A honvédelmi szervezet az adataiban történõ változás
esetén a változás bekövetkeztétõl számított ötödik munka-
napig köteles a változásról tájékoztatni a HM VGH -t.

6. Záró rendelkezések

26. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép ha-
tályba*.

27. Az intézkedés rendelkezéseit a hatálybalépése után
megkezdett keretmegállapodásos eljárásokra kell alkal-
mazni, az intézkedés hatálybalépésekor folyamatban lévõ
eljárásokra a honvédelmi szervezetek által lefolytatandó
keretmegállapodásos eljárások szabályairól szóló
37/2013. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
alkalmazandó.

28. Hatályát veszti a honvédelmi szervezetek által le-
folytatandó keretmegállapodásos eljárások szabályairól
szóló 37/2013. (HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intéz-
kedés.

Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2014. szeptember 2.
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1. melléklet a 71/2014. (HK 10) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

MEGRENDELÉS

a…… számú keretmegállapodás alapján

MEGRENDELÕ: ......................................................... (továbbiakban: Megrendelõ)

Képviselõ: ....................................................................................
Cím: ....................................................................................
(Postacím:) ....................................................................................
Telefon: ....................................................................................
Telefax: ....................................................................................
Adószám: ....................................................................................
Pénzforgalmi jelzõszám: ....................................................................................
A Megrendelõ ügyintézõje: ....................................................................................
Telefon: ....................................................................................

SZÁLLÍTÓ: ................................................................ (továbbiakban: Szállító)

Képviselõ: ....................................................................................
Cím: ....................................................................................
Telefon: ....................................................................................
Telefax: ....................................................................................
A Szállító ügyintézõje: ....................................................................................
Pénzforgalmi jelzõszám: ....................................................................................
Adóazonosító jel: ....................................................................................

Megrendelés tárgya:

Megrendelés értéke:

Mindösszesen: nettó ……………..+….% ÁFA = bruttó ……………. Ft,

azaz mindösszesen bruttó…………………..forint.

1. SZÁLLÍTÁS, TELJESÍTÉS
1.1. A megrendelés teljesítésének határideje / ütemezése: ……………..
1.2. A szállítás ütemezését a Megrendelõ határozza meg a felmerülõ igényeknek és a raktárkapacitásának megfelelõen

a megrendelés aláírását követõen.
1.3. A Szállító a Megrendelõ által meghatározott ütemezéssel, a keretmegállapodásban meghatározott feltételekkel

teljesít.
1.4. A teljesítés akkor tekinthetõ szerzõdésszerûnek, ha a termékeket a Szállító a Megrendelõ által megadott teljesítési

helyre a teljesítési határidõn belül leszállítja, és a termékek megfelelnek a mûszaki leírásban foglaltaknak, valamint az
elõbbieket igazoló átadás-átvételi jegyzõkönyv vagy szállítólevél aláírásra kerül. Az átadás-átvételi jegyzõkönyv aláírá-
sának dátuma egyben a kárveszély átszállásának idõpontja is.

1.5. Teljesítés helye:
1.6. A költségviselõ köteles a megjelölt szállítási idõpontban Szállító nevesített szakemberei számára a teljesítés hely-

színére történõ beléptetést biztosítani. A Szállító a megrendelt terméket a megjelölt fogadóhelyen a rakodásra alkalmas
pontig köteles leszállítani, és ott az árut a szállítóeszközrõl lerakni. A megrendelt termékek további mozgatása, elhelye-
zése, telephelyen belüli szétosztása a Szállítónak nem kötelessége, arról a Költségviselõ gondoskodik.

1.7. Az egyéb, jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a … számú keretmegállapodás rendelkezései az
irányadók.

……………………….., 2014……………………………

A Szállító részérõl: A Megrendelõ részérõl:
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2. melléklet a 71 /2014. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

ELJÁRÁS ENGEDÉLYEZÉSE

HONVÉDELMI SZERVEZET számú példány
Nyt. szám:

HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár Engedélyezem!
201 . -n

HM VGHÁT

(a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály fõosztályvezetõje útján) Felterjesztem!
201 . -n

HM GTSZF
fõosztályvezetõ

Tárgy: Keretmegállapodásos eljárás második része kezdeményezésének engedélyezése

Helyettes Államtitkár Úr Jelentem!/Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás, valamint a honvédel-
mi szervezetek által lefolytatandó keretmegállapodásos eljárások szabályairól szóló HM KÁT-HVKF együttes intézke-
dés értelmében a(z) „……………………………… szervezet” által kezdeményezésre elõkészített, a következõ táblázat-
ban részletezett „………………………” tárgyú versenyújranyitás/megrendelés indokoltságát, fedezetbiztosítottságát
és jogszerûségét megvizsgáltam, a csatolt dokumentumok alapján kérem az eljárás megindításának engedélyezését.

(KÖZ)BESZERZÉS KEZDEMÉNYEZÉS
I. (KÖZ)BESZERZÉS ALAPADATAI, INDOKOLÁSA (Ajánlatkérõ tölti ki)
1.1. (Köz)beszerzés tárgya:
A keretmegállapodás száma:

idõbeli hatálya:
bruttó értéke:

Szakfeladat száma:
Kormányzati funkció kód:
Anyagnem kódja:

1.2. Beszerzés azonosító:

1.3. Keretmegállapodásból rendelkezésre álló nettó és bruttó keretösszeg: Év Nettó (Ft) Bruttó (Ft)

1.4. Jelen versenyújranyitás/megrendelés értéke: Év Nettó (Ft) Bruttó (Ft)

1.5. (Köz)beszerzési eljárás fajtája (a megfelelõ aláhúzandó): versenyújranyitás/megrendelés

1.6. A versenyújranyitás esetén az eljárás tervezett ütemezése a szerzõdéskötésig:
ajánlattételi határidõ, bontás, összegezés megküldésének tervezett idõpontja;

1.7. A versenyújranyitás esetén a szerzõdés futamideje
(a megfelelõ aláhúzandó/kitöltendõ):

határozott
idõtartama:

határozatlan

1.8. (Köz)beszerzést lebonyolító ügyintézõ neve:

1.9. (Köz)beszerzést lebonyolító ügyintézõ elérhetõsége:
1.10. A (köz)beszerzési feladat szükségességének indokolása (ajánlatkérõ által megválaszolandó kérdések)
1.10. A (köz)beszerzési feladat szükségességének indokolása (ajánlatkérõ által megválaszolandó kérdések)
1.10.1. A beszerzési igény keletkezésének oka (pl.: jogszabályi kötelezettség, tervezhetõ ellátási igény)
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1.10.2.. A keretmegállapodás alapján a megszólításra tervezett gazdasági szereplõk:
1.11. Az ajánlatkérõ által csatolt dokumentumok: (Elektronikus úton megküldve a bto@hm.gov.hu e-mail címre!)
(1 pld.) – NFM elõterjesztés (R5. hatálya alá tartozó eljárás esetén)
1 pld. – *Ajánlattételi felhívás – Nyt. szám: – 1 pld. lap
1 pld. – Megrendelés
1 pld. – Fedezetigazolás – Nyt. szám: – 1 pld. lap (lásd 8. melléklet)
1.12. Ajánlatkérõ vezetõjének javaslata:
Az eljárás jogszerû, a csatolt dokumentumok alapján a (köz)beszerzési feladat végrehajtható.
A pénzügyi ellenjegyzések igazolják, hogy a fedezet rendelkezésre áll.
Kérem a (köz)beszerzés kezdeményezés engedélyezését.

Budapest, 20...............................................................-n

P. H. ...............................................................
(név, beosztás)
kezdeményezõ vezetõje

II. PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS (intézményi logisztikai elõirányzatok terhére)

2.1. Kötelezettségvállaló, költségviselõ záradéka:
A szükséges költségvetési elõirányzat meglétét igazolom, a kifizetés idõpontjában a fedezetet biztosítom az alábbi
fedezetindex, CRK és FKSZ szerinti bontásban:
Fedezetindex: ................ CRK: .............. FKSZ (pü számvitel) ............................. Fedezet összege: ........................ Ft
Fedezetindex: ................ CRK: .............. FKSZ (költségvetési számvitel) ................. Fedezet összege: ................... Ft
Fedezetindex: ................ CRK: .............. FKSZ (pü számvitel) ............................ Fedezet összege: ......................... Ft
Fedezetindex: ................ CRK: .............. FKSZ (költségvetési számvitel) ................ Fedezet összege: .................... Ft
A fenti eljárás elszámolható a dologi-felújítási-felhalmozási kiadások terhére.
............................, 20..... év ........................... hó .......-n
P. H.

...............................................................
(név, beosztás)

kötelezettségvállaló

2.2. HM VGH ellenjegyzõi záradéka:
Budapest, 20....... év ........................... hó .......- n
P. H.

................................................................
(név, beosztás)

ellenjegyzõ

Készült: 3 példányban

Egy példány: ... lap

Ügyintézõ (tel.):

Kapják: 1. sz. pld.: Ajánlatkérõ

2. sz. pld.: Ellenjegyzõ

3. sz. pld.: Irattár
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3. melléklet a 71 /2014. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

ELJÁRÁS ÖSSZEGZÉSE

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérõ neve és címe:
2. A (köz)beszerzés tárgya és mennyisége:
3. A választott eljárás fajtája:
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
5.* Hivatkozás az elõzetes összesített tájékoztatóra, illetõleg az idõszakos elõzetes tájékoztatóra és közzétételének

napja:
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének

napja:
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti

eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és mi-
lyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

c)� Az eredménytelen eljárást követõen indul-e új eljárás:
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetõség esetén részenként):
9. a) Az érvényes ajánlatot tevõk neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az

összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetõleg ele-
mei (részajánlat-tételi lehetõség esetén részenként):

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következõ táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetõség esetén ré-
szenként):

Az elbírálás
részszempontjai
(adott esetben

alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai

(adott esetben
az alszempontok
súlyszámai is)

Az ajánlattevõ neve: Az ajánlattevõ neve: Az ajánlattevõ neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám

és súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám

és súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám

és súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevõnként:

(A táblázatnak az ajánlattevõk nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felsõ ha-
tárának megadása:

d)** Az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismerteté-
se, amellyel az ajánlatkérõ megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatá-
rok közötti pontszámot:

10. Az érvénytelen ajánlatot tevõk neve, címe és az érvénytelenség indoka:
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevõ neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztá-

sának indokai:
b)* A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kivá-

lasztásának indokai:
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12.* A (köz)beszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevõ alvállalkozót kíván igénybe
venni:

a) A nyertes ajánlattevõ ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ ajánlatában:
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe

venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a (köz)beszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak mûködni:

a) A nyertes ajánlattevõ ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ ajánlatában:
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevõ szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, ame-

lyek igazolása érdekében az ajánlattevõ ezen szervezet erõforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevõ ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ ajánlatában:
15. a) A szerzõdéskötési tilalmi idõszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdõnapja:
b) A szerzõdéskötési tilalmi idõszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
16. Az összegezés elkészítésének idõpontja:
17. Az összegezés megküldésének idõpontja:
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának idõpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének idõpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának idõpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének idõpontja:
24.* Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérõ az összességében legelõnyösebb ajánlat elbí-

rálási szempontot alkalmazta.
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4. melléklet a 71/2014. (HK10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Nyt. szám:

Beszerzés azonosító:

Egyedi szerzõdés

a…… számú keretmegállapodás alapján

MEGRENDELÕ: ............................................................ (továbbiakban: Megrendelõ

Képviselõ: ....................................................................................

Cím: ....................................................................................

(Postacím:) ....................................................................................

Telefon: ....................................................................................

Telefax: ....................................................................................

Adószám: ....................................................................................

Pénzforgalmi jelzõszám: ....................................................................................

A Megrendelõ ügyintézõje: ....................................................................................

Telefon: ....................................................................................

SZÁLLÍTÓ: ............................................................ (továbbiakban: Szállító)

Képviselõ: ....................................................................................

Cím: ....................................................................................

Telefon: ....................................................................................

Telefax: ....................................................................................

A Szállító ügyintézõje: ....................................................................................

Pénzforgalmi jelzõszám: ....................................................................................

Adóazonosító jel: ....................................................................................

Egyedi szerzõdés tárgya:

Egyedi szerzõdés értéke:

Mindösszesen: nettó ……………..+….% ÁFA = bruttó ……………. Ft

azaz mindösszesen bruttó………………….. forint.

1.SZÁLLÍTÁS, TELJESÍTÉS

1.1. A Megrendelés teljesítésének határideje/ ütemezése: ……………..
1.2. A szállítás ütemezését a Megrendelõ határozza meg a felmerülõ igényeknek és a raktárkapacitásának megfelelõen

a megrendelés aláírását követõen.
1.3. A Szállító a Megrendelõ által meghatározott ütemezéssel, a keretmegállapodásban meghatározott feltételekkel

teljesít.
1.4. A teljesítés akkor tekinthetõ szerzõdésszerûnek, ha a termékeket a Szállító a Megrendelõ által megadott teljesítési

helyre a teljesítési határidõn belül leszállítja, és a termékek megfelelnek a mûszaki leírásban foglaltaknak, valamint az
elõbbieket igazoló átadás-átvételi jegyzõkönyv vagy szállítólevél aláírásra kerül. Az átadás-átvételi jegyzõkönyv aláírá-
sának dátuma egyben a kárveszély átszállásának idõpontja is.

1.5. Teljesítés helye:
1.6. A költségviselõ köteles a megjelölt szállítási idõpontban Szállító nevesített szakemberei számára a teljesítés hely-

színére történõ beléptetést biztosítani. A Szállító a megrendelt terméket a megjelölt fogadóhelyen a rakodásra alkalmas
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pontig köteles leszállítani, és ott az árut a szállítóeszközrõl lerakni. A megrendelt termékek további mozgatása, elhelye-
zése, telephelyen belüli szétosztása a Szállítónak nem kötelessége, arról a Költségviselõ gondoskodik.

2. FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1. A vásárolt termékek ellenértékét a számla elfogadásától számított 30 naptári napon belül banki átutalással teljesíti
az alábbi dokumentumok együttes bemutatása ellenében:

a) Szállító számlája 2 példányban cégszerûen aláírva,
b) a szállítás teljesítését igazoló, a Költségviselõ által aláírt átadás-átvételi jegyzõkönyv vagy szállítólevél.
2.2. A Költségviselõ késedelmes fizetése esetén a Szállítónak jogában áll a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi

V. törvény 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot felszámítani.
Megrendelõ a megrendelt termékek és kapcsolódó szolgáltatások tekintetében elõleget nem adhat.

3. SZAVATOSSÁG

3.1. A leszállított termékeknek meg kell felelniük a magyar jogszabályokban szereplõ szabványoknak és a mûszaki
elõírásoknak valamint az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban meghatározott feltételeknek, és rendelkezniük kell
termékspecifikációval.

3.2. A Szállító szavatolja, hogy az általa beszállított termékek a bevételezés idõpontjában még minimum 2/3 szavatos-
sági idõvel rendelkeznek, vagy minimum __________ nap szavatossági idõvel.

3.3. A Megrendelõ köteles írásban értesíteni a Szállítót a szavatossági idõ során felmerülõ bármilyen problémáról,
kárigényrõl.

4. Ellenõrzések és vizsgálatok
4.1. Megrendelõnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a termékeket, hogy azok megfelelnek-e a keret-

megállapodásban foglalt feltételeknek. E vizsgálatok elvégezhetõk szállítás elõtt a Szállító telephelyén, illetve a szállítás
után a termékek rendeltetési helyén, illetve mindkét alkalommal. Megrendelõ írásban értesíti a Szállítót a vizsgálatra ki-
jelölt személyt illetõen.

4.2. Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a keretmegállapodásban foglalt feltételeknek, úgy Meg-
rendelõ azokat visszautasíthatja, és Szállító köteles térítésmentesen kicserélni a visszautasított termékeket, vagy meg-
tenni a szükséges módosításokat, hogy a termékek megfeleljenek a feltételeknek.

4.3. Megrendelõ azon jogát, hogy leszállítás után megvizsgálja és szükség esetén visszautasítsa a termékeket, semmi-
lyen módon nem korlátozza vagy befolyásolja az a tény, hogy Megrendelõ vagy képviselõje a termékeket szállításuk
elõtt már megvizsgálta és elfogadta.

5. A Szállító nem szerzõdésszerû teljesítése

5.1. A Szállítónak a termékek leszállítását a visszaigazolt megrendelésekben rögzített és a Megrendelõvel egyeztetett
határidõk szerint kell elvégeznie. A szerzõdés teljesítése során Szállító haladéktalanul írásban köteles jelezni a teljesítés
akadályát, annak várható megszûnését és az esetleges várható szállítási határidõt.

5.2. A szállítási kötelezettség nem szerzõdésszerû, vagy nem teljesítése esetén – kivéve a vis maior esetét – a Szállító-
val szemben az alábbi szankciók érvényesíthetõk:

– késedelmes vagy hibás teljesítés esetén késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér alkalmazható, továbbá meghiúsulás
esetén meghiúsulási kötbér követelhetõ;

– kártérítés érvényesítése;
– megrendeléstõl való elállás.
Megrendelõ érvényesítheti a szerzõdésszegésbõl eredõ egyéb jogait is.
5.3. Szállító nem szerzõdésszerû teljesítése miatt a szerzõdések, megrendelések vonatkozásában a Megrendelõk jogo-

sultak eljárni és érvényesíteni a szerzõdésszegésbõl eredõ igényeiket.
5.4. Szállító szerzõdésszegõ magatartásának minõsül, és a Megrendelõ részérõl a szerzõdéstõl való elállására okot adó

körülmény, különösen:
– a megrendelés visszaigazolásának késedelme illetve elmulasztása;
– szállítási határidõ be nem tartása,
– hibás teljesítés.

5.5. Minõségi kifogás, nem megfelelõ termékek szállítása esetén szállító köteles a cserét az alábbiakban elvégezni:
– ................................ óra/nap
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6. Kártérítés, kötbér

6.1. Szállító a szerzõdés megerõsítése érdekében, a teljesítésnek a Szállító érdekkörében felmerült okból történõ kése-
delme, hibás teljesítése, meghiúsulása esetén kötbér fizetését vállalja Megrendelõ részére a Megrendelõ által megküldött
kötbérértesítõ alapján. A kötbér összege a kötbérfizetési kötelezettség beálltakor válik esedékessé. A kötbér alapja a nem
teljesített, a késedelmesen vagy a hibásan teljesített termék nettó vételára.

6.2. Amennyiben a Szállító a szerzõdést neki felróható okból késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fi-
zetni, melynek mértéke a késedelmesen szállított termékek nettó értékének 0,3%-a/óra/nap (a megrendelés tárgyára vo-
natkozóan). A késedelmes teljesítés jogkövetkezményét megrendelõ a ………. percet/órát/napot meghaladó késedelem
esetében alkalmazza.

6.3. Hibás teljesítés – így különösen romlott-, degusztált, a megrendelttõl eltérõ fajtájú, illetve jelentõs mennyiséghiá-
nyos áru – esetén a Szállító köteles a nem megfelelõ minõségben teljesített szállítást a Megrendelõ felhívását követõn
– külön költség felszámítása nélkül – haladéktalanul ismételten elvégezni. A hibás teljesítési kötbérmértéke megegyezik
a késedelmi kötbér mértékével. Amennyiben ez irányú kötelezettségének az egyedi megrendelés 5.5. pontja alapján nem
tesz eleget a Szállító, az esetben az ellátás biztonságának érdekében és szükséges mértékéig Megrendelõnek jogában áll
az adott áruféleséget bármely elérhetõ forrásból beszerezni és az ezzel kapcsolatos többletköltségeket a Szállítóra áthárí-
tani.

A késedelmi és a hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti a Szállítót a szállítási kötelezettsége alól.
6.4. A Megrendelõ jogosult a szerzõdéstõl elállni, illetve felmondani a szerzõdést amennyiben
– 6 naptári hónap alatt – a megrendelt termékeket 2 alkalommal leszállítani nem tudja, és emiatt meghiúsulási kötbért

kell kiszabni. Ez alól értelemszerûen kivételt képeznek azon termékek, melyekrõl a gyártó cég, írásban úgy nyilatkozik,
hogy azokat már nem gyártják;

– 6 naptári hónap alatt 3 alkalommal késedelmesen teljesít;
– 6 naptári hónap alatt 3 alkalommal a hibás teljesítés jótállás keretén belül történõ kijavítása a türelmi idõn belül nem

történik meg;
– ha 2 alkalommal a hibás teljesítési, illetve a késedelmi kötbér mértéke elérte a maximális összeget; vagy a szerzõdés-

bõl fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerzõdés teljesítése a Szállító-
nak felróható okból meghiúsul, a Megrendelõ meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek összege a szerzõdés szerinti, áfa
nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a.

6.5. A Megrendelõ kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerzõdésszegésbõl eredõ egyéb igények érvényesí-
tésének lehetõségét.

6.6. A Költségviselõ kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerzõdésszegésbõl eredõ egyéb igények érvénye-
sítésének lehetõségét.

6.7. Súlyos szerzõdésszegésnek minõsül különösen, ha
a) Szállító megsérti a keretmegállapodásban meghatározott titoktartási kötelezettségét;
b) Szállító a Költségviselõ írásbeli engedélye nélkül a szerzõdés értékének 10%-át meghaladó mértékben más Alvál-

lalkozót vesz igénybe;
c) a szerzõdés teljesítése során derül ki, hogy Szállító az ajánlattétel, illetve a szerzõdéskötés során lényeges körül-

ményrõl, tényrõl valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott;
d) Szállító szerzõdésszegést követ el, és a szerzõdésszegést az arra történõ többszöri felszólítás ellenére sem szünteti

meg, vagy ismétlõdõen hasonló szerzõdésszegést követ el.
6.8. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelõ jogosult az esedékessé vált kötbérkövetelését az általa még ki nem

egyenlített szállítások ellenértékbe beszámítani és a kötbér összegével a Szállító következõ esedékes számláját, számláit
csökkenteni, kötbérértesítõ egyidejû megküldésével. Amennyiben Megrendelõnek a kötbér mértékét meghaladó kára
keletkezik, azt jogosult Szállító felé továbbhárítani

6.9. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerzõdés teljesítése alól.
6.10. Megrendelõ kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényeik elvesztését.
6.11. Bármely nem szerzõdésszerû teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelõ részérõl nem értelmezhe-

tõ joglemondásként azon igényrõl vagy igényekrõl, amelyek a Megrendelõt szerzõdésszegés következményeként megil-
letik.

6.12. A Megrendelõ, illetve Szállító kötbérigénye érvényesítésének feltétele, hogy a késedelem, illetve a meghiúsulási
kötbér érvényesítését megalapozó esemény bekövetkeztét, a kötbér alapját meghatározó termékeket, eseményeket és a
kötbéralapot – a késedelem körülményeinek feltüntetésével – írásban közölje a másik féllel.
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7. Termékkodifikációs adatszolgáltatás:

Szállító eleget tesz az általa szállított termékek azonosítását szolgáló adatszolgáltatási követelményeknek. A termék-
azonosításhoz szükséges dokumentációt a honvédelmi tárca termékkodifikációs tevékenységét végzõ szervezet
rendelkezésére bocsátja.

További információ:
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH)
Kutatás-fejlesztési, Minõségbiztosítási, Biztonsági Beruházási Igazgatóság
Igazgató: Illés Attila ezredes
1135 Budapest, Lehel u. 41.
Postacím: Magyarország, 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon:(+36) 1 433-8041
Fax:(+36) 1 237-5575
E-mail:nqaa@hm.gov.hu

1. számú melléklet: Nyilatkozat átlátható szervezetrõl:

……………………….., 2014……………………………

A Szállító részérõl: A Megrendelõ részérõl:

Készült: 3 példányban
Egy példány: lap
Ügyintézõ, (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Szállító

2. sz. pld.: Megrendelõ
3. sz. pld.: Irattár
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5. melléklet a 71/2014. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

ADATSZOLGÁLTATÁS A KERETMEGÁLLAPOSÁSOS ELJÁRÁS MÁSODIK RÉSZÉBEN ELJÁRÓ

AJÁNLATKÉRÕ/MEGRENDELÕ RÉSZÉRÕL A HM VGH BI FELÉ

1. (Köz)beszerzés tárgya:
2. (Köz)beszerzés mennyisége:
3. (Köz)beszerzési azonosító:
4. Az egyedi szerzõdés/megrendelés azonosítója:
5. Megrendelõ megnevezése, címe, elérhetõsége:
6. Szállító megnevezése, címe, elérhetõsége:
7. Az eljárás eredményes volt: igen/nem
8. Az egyedi szerzõdés/megrendelés értéke: bruttó ……………. Ft (nettó ……. Ft …………. ÁFA)

6. melléklet a 71/2014. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

NEGYEDÉVES ADATSZOLGÁLTATÁS A KERETMEGÁLLAPOSÁSOS ELJÁRÁS MÁSODIK

RÉSZÉBEN ELJÁRÓ AJÁNLATKÉRÕ/MEGRENDELÕ RÉSZÉRÕL A HM VGH BI FELÉ

1. (Köz)beszerzés tárgya:
2. (Köz)beszerzés mennyisége:
3. (Köz)beszerzési azonosító:
4. Az egyedi szerzõdés/megrendelés azonosítója:
5. Megrendelõ megnevezése, címe, elérhetõsége:

6. A teljesítések (Szállítónként) szerzõdésszerûek voltak: igen/nem

7. A megrendelések Megrendelõ által elismert idõpontjai (Szállítóként):

8. Az ellenszolgáltatások teljesítésének idõpintjai (Szállítóként):

9. A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (Szállítóként) összesen:
bruttó .................................... Ft (nettó .......................... Ft ............................ ÁFA)
bruttó .................................... Ft (nettó .......................... Ft ............................ ÁFA)
bruttó .................................... Ft (nettó .......................... Ft ............................ ÁFA)
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A Honvédelmi Minisztérium

közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének

74/2014. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése

a Védelmi- és Közigazgatási Csoport

és a Stratégiai Mûveleti Vezetési

Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Törzs

mûködésének egyes szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 1. és 4. pontja, illetve a 11. § (3) bekezdése
alapján, figyelemmel a honvédelmi ágazat katasztrófák el-
leni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet 23. § e) pontjára és a 24. §
h) pontjára a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi
Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
valamint a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) fõ-
nökének (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó katonai szervezetekre.

2. A HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban:
HM KÁT) által jóváhagyott névjegyzék alapján kerül ve-
zénylésre a Védelmi- és Közigazgatási Csoport (a továb-
biakban: VKCS) állománya az alábbi beosztásokba:

a) VKCS vezetõ,
b) VKCS vezetõ-helyettes,
c) HVKF összekötõ,
d) Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizott-

ság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési központ (a további-
akban: KKB NVK) összekötõ I.,

e) KKB NVK összekötõ II.,
f) Stratégiai Mûveleti Vezetési Csoport-Katasztrófavé-

delmi Operatív Törzsbe (a továbbiakban: SMVCS-KOT)
delegált összekötõ,

g) külsõ igénybevételi koordinátor,
h) belsõ igénybevételi koordinátor,

i) helyzetelemzõ, döntés-elõkészítõ törzstiszt,
j) nyilvántartó,

3. A 2. pont a), b), f), i) és j) alpont szerinti beosztásokat
ellátó személyek a HM Tervezési és Koordinációs Fõosz-
tály (a továbbiakban: HM TKF) és a HM Védelmi Hivatal
(a továbbiakban: HM VH) állományából kerülnek vezény-
lésre heti, folyamatos munkarend esetén napi váltásban.
A szolgálatellátás során a fenti beosztásokat ellátó szemé-
lyek a HM TKF és a HM VH állományából felváltva kerül-
nek vezénylésre.

4. A VKCS vezetõ és a VKCS vezetõ-helyettes beosz-
tást betöltõ személy nem vezényelhetõ egyszerre azonos
szervtõl, szervezettõl.

5. Az SMVCS-KOT aktivizálása esetén az abba dele-
gált összekötõ az SMVCS-KOT-ban látja el szolgálati fel-
adatait.

6. A 2. pont d) és g) alpont szerinti beosztásokat betöltõ
személyek a HM VH állományából kerülnek ki.

7. A 2. pont e) és h) alpont szerinti beosztásokat betöltõ
személyek a HM TKF állományából kerülnek ki.

8. A KKB NVK aktivizálása esetén az abba delegált
összekötõk a KKB NVK-ban látják el szolgálati feladataikat.

9. A HVKF összekötõ beosztást a HVK csoportfõnökei
vagy azok helyettesei tölthetik be. A HVKF összekötõt a
HVKF vezényli szolgálatba.

10. A VKCS állománya a VKCS vezetõ igénye alapján,
a HM KÁT döntése szerint szakértõkkel egészíthetõ ki.

11. Az SMVCS-KOT parancsnoka a HVKF által havi
szolgálatvezénylésben kerül kijelölésre, a HVK Hadmû-
veleti Csoportfõnökségen (a továbbiakban: HVK
HDMCSF), vagy a HVK Haderõtervezési Csoportfõnök-
ségen (a továbbiakban: HVK HTCSF) vezetõi beosztást
betöltõk körébõl.

12. Az SMVCS-KOT állományát az alábbi szervezetek
biztosítják:

a) a HVK HDMCSF vagy a HVK HTCSF állományá-
ból: 1 fõ SMVCS-KOT parancsnok,

b) a HVK HDMCSF és a HVK HTCSF állományából:
2 fõ tervezõ,

c) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség állományából:
1 fõ tervezõ,
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d) az Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Egész-
ségügyi Központ állományából: 1 fõ tervezõ,

e) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár állományából: 3 fõ (1 fõ kidolgozó, 1 fõ informa-
tikus, 1 fõ objektum biztosító),

f) az MH Kiképzési és Doktrinális Központ állományá-
ból: 1 fõ tervezõ.

13. A 12. pont b) alpont szerinti tervezõi beosztások el-
látását a HVK HDMCSF és a HVK HTCSF önállóan is
biztosíthatja állományából.

14. Az SMVCS-KOT-ba olyan személyek vezényelhe-
tõk, akik nemzeti, EU és NATO titkos szintû adatok fel-
használására vonatkozó személyi biztonsági tanúsít-
vánnyal és felhasználói engedéllyel rendelkeznek. A 12. pont
d)–f) alpontjában nevesített vezénylõ szervezetek, a szol-
gálat ellátására kijelölt állomány személyi biztonsági tanú-
sítványának és felhasználói engedélyének meglétérõl szóló
igazolásait az elsõ szolgálatba lépést megelõzõ hó 20. nap-
jáig a HVK HDMCSF csoportfõnökének küldik meg.

15. Az SMVCS-KOT állománya az SMVCS-KOT pa-
rancsnok igénye alapján, a HVKF döntése szerint összekö-
tõ tisztekkel, szakértõkkel egészíthetõ ki.

16. A VKCS és az SMVCS-KOT együttmûködése érde-
kében

a) a VKCS az állományából 2. pont f) alpont szerinti
összekötõt biztosít az SMVCS-KOT-ba,

b) a HVKF a 2. pont c) alpont szerinti összekötõt delegál
a VKCS-ba.

17. Ez az intézkedés 2014. október 1-jén lép hatályba.

18. Hatályát veszti a Katasztrófavédelmi Operatív
Törzs mûködésének egyes szabályairól, továbbá a Honvéd
Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Magyar Honvéd-
ség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó központi
szervezetének megalakításával összefüggõ feladatok vég-
rehajtásáról szóló 11/2014. (HK 4.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról szóló 19/2014. (HK 4.)
HM KÁT–HVKF együttes intézkedés 1–7. pontja.

Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

A Honvédelmi Minisztérium

közigazgatási államtitkára

és a Honvéd Vezérkar fõnöke

77/2014. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése

a Honvédelmi Minisztérium Információ

Menedzsment Rendszer alkalmazására

és üzemeltetésére

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, 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 6. § (1) bekez-
dés 1. pontja, valamint 11. § (3) bekezdése alapján a
következõ

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Az együttes intézkedés hatálya

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztérium (a továbbiakban: HM) hivatali szervezetére, a
honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: minisz-
ter) irányítása alá tartozó központi hivatalokra, és közvet-
len alárendeltségébe tartozó szervezetekre (a továbbiak-
ban: HM szervezetek), a Honvéd Vezérkar Vezérkari Iro-
dára (a továbbiakban: HVK VKI) (a továbbiakban együtt:
felhasználó szervezetek), valamint a HVK Híradó, Infor-
matikai és Információvédelmi Csoportfõnökségre (a to-
vábbiakban: HVK HIICSF) és a Magyar Honvédség vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandárra (a további-
akban: MH BHD) terjed ki.

2. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szervezete
vonatkozásában az együttes intézkedés végrehajtását te-
gye lehetõvé.

3. A HM IMR a HM hivatali szervezete vonatkozásában
teljes körûen, a HM szervezetek, valamint a KNBSZ és a
HVK VKI vonatkozásban részlegesen, kijelölt végpontok-
kal kerül bevezetésre.

2. Értelmezõ rendelkezések

4. Ezen együttes intézkedés alkalmazásában
a) adatgazda: a beosztásnak vagy munkakörnek megfe-

lelõ adatkör kezelésének, tárolásának, továbbításának és
archiválásának szabályozásáért, valamint a szabályozás
érvényre jutásáért felelõs személy,
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b) HM IMR: HM Információ Menedzsment Rendszer,
amely olyan információs rendszer, amely magába foglalja
az üzemeltetés alapjául szolgáló számítástechnikai eszkö-
zöket, a felhasználókat és a mûködést szabályozó eljárás-
rendet. A rendszer biztosítja a HM hivatali szervezete és a
HM szervezetek békeidõszaki mûködéséhez kapcsolódó
adatok, információk, dokumentumok elektronikus rögzíté-
sét, továbbítását, tárolását, archiválását, mely nem helyet-
tesíti a Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabály-
zatának kiadásáról, valamint a Honvédelmi Minisztérium
és a Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Sza-
bályzata kiadásáról szóló 11/1996. (HK 7.) HM utasítás
módosításáról szóló HM utasítással kiadott, a Magyar
Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzata (a további-
akban: Ált/40) által meghatározott eljárásrendet. Elõsegíti
a munkafolyamatok és feladatok idõsoros nyilvántartását,
visszakeresését, a feladatok és dokumentumok nyomon
követését,

c) HM IMR blokk: az együttes intézkedés 6. alcímében
meghatározott feladatok ellátására létrehozott, a HM Köz-
igazgatási Államtitkári Titkárság (a továbbiakban: HM
KÁT Titkárság) titkárságvezetõjének szakmai irányítása
alatt mûködõ csoport,

d) MH VIR: az MH Vezetési Információs Rendszere,
amely az MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Há-
lózatát magába foglaló, vezetési és irányítási feladatok ér-
dekében üzemeltett honvédelmi célú híradó, informatikai
és információvédelmi rendszer,

e) prioratív szignálás: az adott szervezeti egység veze-
tõje részérõl felhatalmazott személy által végzett, vezetõi
döntést nem igénylõ, egyértelmûen meghatározható fel-
adatok elosztására vonatkozó szignálás,

f) rendszergazda: a helyi számítógép-hálózat, informa-
tikai célrendszer, vagy informatikai szolgáltatás mûködé-
sének alkalmazói követelmény alapján történõ biztosításá-
ért, erõforrásai tervezéséért és felhasználásáért, mûszaki és
logisztikai biztosításáért, valamint üzemeltetéséért és
üzemben tartásáért felelõs személy,

g) üzemeltetésért felelõs szervezet: az MH BHD.

3. A HM IMR alkalmazásának célja, rendeltetése

5. A HM IMR célja:
a) a szigetszerû és különbözõ mûködési elvû feladatke-

zelõ információs rendszerek kiváltása, az információs
technológia, a mûködési folyamatok és az eljárásrendek
egy rendszerben történõ egységesítése, egy – minden fel-
használó szervezet által elérhetõ – egységes felülettel, el-
járásrenddel,

b) az információ-áramlás felgyorsítása az együttmûkö-
dõ szervezetek, valamint a vezetõk és a beosztottak között,

c) a folyamatok végrehajtásának pontos nyomon köve-
tése, a határidõk betartatása, valamint a végrehajtással
kapcsolatos információk visszakereshetõségének biztosí-
tása.

6. A HM IMR rendeltetése a munkafolyamatok és kap-
csolódó dokumentumok biztonságos és átlátható rögzíté-
se, kezelése, a feladatok idõbeli ütemezésének, a határidõk
betartásának támogatása. A HM IMR rendeltetése továbbá
a feladatok végrehajtásával kapcsolatos információk gyors
és pontos közvetítése a vezetõk, az együttmûködõk és a
végrehajtó szakállomány között.

4. A HM IMR felépítése

7. A HM IMR az MH Központi Intranet Portál (a továb-
biakban: MH KIP) felületén biztosított funkcionális infor-
matikai szolgáltatás.

8. A HM IMR-ben négy integrált modul érhetõ el:
a) az IMR modul a beérkezett dokumentumok, felada-

tok rögzítésére és a feladatok delegálására,
b) a TASKER modul a belsõ együttmûködés támogatá-

sára,
c) a KÖRÖZVÉNYEK modul általános tájékoztató cél-

ra, közérdekû információk továbbítására, és
d) az ADMINISZTRÁCIÓS modul a rendszer konfigu-

rálására és adatbázisának karbantartására, módosítására
szolgál.

5. A HM IMR alkalmazása és üzemeltetése

9. A HM IMR alkalmazásával kapcsolatos feladatok
központi koordinálásáért és a rendszer felügyeletéért a
rendszergazda a felelõs.

10. A HM IMR rendszergazdája a HM KÁT Titkárság
titkárságvezetõje. A HM IMR alkalmazáshoz kapcsolódó
operatív szintû adminisztratív folyamatok és feladatok ter-
vezését, elõkészítését, koordinációját – a HM IMR blokk
állományának bevonásával – a HM KÁT Titkárság hajtja
végre.

11. A HM KÁT Titkárság titkárságvezetõje felel a rend-
szerben tárolt adatok biztonságáért, rendelkezésre állásá-
ért, az adatkezelési szabályok betartásáért illetve betartatá-
sáért. A felhasználó szervezetek felelnek az adatok és do-
kumentumok rögzítéséért, hitelességéért, teljes körûsé-
géért, pontosságáért, naprakészségéért és értelmezhetõsé-
géért.

12. Az üzemeltetésért felelõs szervezet felel a HM IMR
mindenkori rendelkezésre állásának üzemeltetési és fenn-
tartási feladataiért az Alkalmazói Követelményekben
meghatározott kritériumok alapján.

13. A programhibák javítását és a program felhasználói
igények szerinti fejlesztését a HVK HIICSF felügyeletével
és koordinálásával, továbbá az üzemeltetésért felelõs szer-
vezet kijelölt szakállományával és az üzemeltetést támo-
gató külsõ vállalkozóval együttmûködve a HM IMR blokk
hajtja végre.

14. Az adatok és dokumentumok kezelése, tárolása, to-
vábbítása, archiválási feladatok végrehajtása, továbbá a
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koordinációs feladatok ellátása érdekében a HM hivatali
szervezetéhez tartozó HM szervek HM IMR koordinációs
felelõst jelölnek ki.

15. A KNBSZ, a HM szervezetek és a HVK VKI a koor-
dinációs feladatok ellátására HM IMR összekötõt jelöl-
nek ki.

16. A HM IMR mûködésének biztosításáért a HM IMR
blokk, a felhasználó szervezetek közötti, HM IMR-en tör-
ténõ adat- és dokumentumkezelés, -tárolás, -továbbítás,
valamint -archiválás megvalósításáért a felhasználó szer-
vezetek vezetõi, valamint az általuk kijelölt HM IMR ko-
ordinációs felelõs, illetve HM IMR összekötõ a felelõsek.
A felhasználó szervezetek közötti információáramlás, va-
lamint együttmûködés a HM IMR koordinációs felelõsi
rendszer alkalmazásával valósul meg.

17. Az általános és alkalmazói biztonsági-információ-
védelmi követelmények meghatározásáért és a felhaszná-
lók irányába történõ betartatásáért a rendszergazda, vala-
mint annak iránymutatása alapján a felhasználó szerveze-
tek vezetõi felelnek. Az általános és alkalmazói követel-
mények alapján az üzemeltetéshez közvetlenül kapcsoló-
dó biztonsági-információvédelmi rendszabályok meghatá-
rozásáért és betartatásáért, valamint a rendszer mindenkori
rendelkezésre állásáért, karbantartásáért, a benne tárolt
adatok mentéséért, archiválásáért az üzemeltetésért felelõs
szervezet parancsnoka a felelõs.

18. Az üzemeltetésért felelõs szervezet HM IMR üze-
meltetési tervet készít, amelyet az együttes intézkedés ha-
tályba lépésétõl számított 90. napig jóváhagyás céljából a
HVK HIICSF csoportfõnöke részére megküld. Az üzemel-
tetési terv az alkalmazói követelmények alapján, a techni-
kai lehetõségek figyelembe vételével többek között tartal-
mazza a mentésre és archiválásra vonatkozó rendszabályo-
kat és idõintervallumokat.

19. A HM IMR alkalmazásának adott szervezetben tör-
ténõ megszervezése és felügyelete a felhasználó szervezet
parancsnokának, vezetõjének a felelõssége.

6. A HM IMR blokk feladatrendszere

20. A HM IMR blokk feladata:
a) az adatok és dokumentumok kezelésébõl adódó me-

nedzselési, adminisztratív, és tájékoztató feladatok végre-
hajtása,

b) a HM IMR felhasználóinak felkészítése, továbbkép-
zése,

c) a beérkezett ügyiratok digitalizálása,
d) a rendszer alkalmazását szabályozó okmányok kidol-

gozása, pontosítása,
e) kapcsolattartás a HM IMR koordinációs felelõsökkel,

illetve a HM IMR összekötõkkel, valamint a felhasználó
szervezetek vezetõ állományának segítõivel.

21. A HM IMR blokk hatás- és jogkörei a következõk:
a) a beérkezett ügyiratokkal, feladatokkal kapcsolatos

naprakész információknak az együttmûködõ felhasználó
szervezetek részére történõ biztosítása,

b) az elektronikus formában érkezõ adatok és dokumen-
tumok kezelése, valamint

c) az alkalmazás üzemeltetése, a HM IMR ûrlapok rög-
zítése, és az okmányok digitalizálásának végrehajtása.

22. A HM IMR blokk felelõs a HM IMR koordinációs
felelõsök és a HM IMR összekötõk gyakorlati felkészíté-
sének végrehajtásáért, valamint az elektronikus adatbázis
kezeléshez kapcsolódó hozzáférési jogosultságok biztosí-
tásáért.

7. A HM hivatali szervezetéhez tartozó HM szervek
HM IMR koordinációs felelõseinek feladatrendszere

23. A HM IMR koordinációs felelõsöknek ismerniük
kell a HM IMR-ben rögzített, a szervezet tevékenységével
kapcsolatos aktuális feladatokat, folyamatokat, az infor-
máció kezelésének belsõ eljárási rendjét, a HM Szervezeti
és Mûködési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ),
valamint saját szervezetük ügyrendjében, SZMSZ-ében
meghatározott feladatokat, mûködési és végrehajtási
rendet.

24. A HM IMR koordinációs felelõsök feladata:
a) az adott HM szervhez beérkezõ adatok és dokumen-

tumok, feladatok feldolgozása, a vezetõ elgondolása alap-
ján a feladat-végrehajtás koordinálása, továbbá

b) vezetõi döntés alapján a HM IMR-ben rögzített ügy-
iratok HM szerven belüli elosztása.

25. A HM IMR koordinációs felelõsök hatás- és jogköre:
a) több felhasználó szervezet együttmûködését igénylõ

feladat esetén a szükséges TASKER rekord és „Feladat-
szabó Lap” elkészítése, a kiadással és a végrehajtással
kapcsolatos feladatok koordinálása,

b) a HM IMR rekord adatlapján és a „Feladatszabó
Lap”-on meghatározott feladatok végrehajtásának figye-
lemmel kísérése, a végrehajtáshoz szükséges belsõ koordi-
náció végrehajtása,

c) a HM IMR-ben rögzített határidõs feladatok állapotá-
nak jelentése a felhasználó szervezet vezetõje részére,

d) kapcsolattartás és együttmûködés a HM IMR blokk
állományával és más felhasználó szervezetek HM IMR
koordinációs felelõseivel, illetve HM IMR összekötõivel,

e) a feladatkör szempontjából tévesen szignált ügyira-
tok más felhasználó szervezet részére történõ átadásával
kapcsolatos tájékoztatási feladatok végrehajtása a
HM IMR blokk felé.

26. A HM IMR koordinációs felelõsök naprakészen
tartják a szervezetüknél lévõ felhasználók adatait, szerve-
zetük vonatkozásában tájékoztatják a HM IMR blokk állo-
mányát a felhasználói adatokban történt változásról, min-
den negyedév utolsó munkanapjáig végrehajtják a felhasz-
nálói adatok pontosítását és megküldik azt a HM KÁT Tit-
kárság titkárságvezetõje által meghatározott elektronikus
formában.

27. A kijelölt HM IMR koordinációs felelõsök munka-
köri leírásában rögzítésre kerülnek az információkezelés-
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bõl adódó feladatok, kötelezettségek. A szervezetek ügy-
rendjükben meghatározzák az információ kezelésének
belsõ eljárási rendjét, a HM IMR mûködésével kapcsola-
tos feladataikat.

8. A HM szervezetek, a KNBSZ és a HVK VKI HM IMR
összekötõinek feladatrendszere

28. A HM IMR összekötõk a szervezetük által számukra
biztosított MH VIR tartományba beléptetett személyi szá-
mítógép és hozzá csatlakozó nyomtató és scanner segítsé-
gével végrehajtják a 29-30. pont szerinti feladatokat.

29. A HM IMR összekötõk feladata:
a) a saját szervezetük SZMSZ-ében meghatározott fel-

adatoknak megfelelõen az adott szervezethez a HM
IMR-en keresztül beérkezõ információk, feladatok feldol-
gozása, a szervezet saját nyilvántartási rendszerében törté-
nõ elhelyezése,

b) a szervezetüknél lévõ felhasználók adatainak napra-
készen tartása, a HM IMR blokk állományának tájékozta-
tása a szervezetnél a felhasználói adatokban történt válto-
zásról, minden negyedév utolsó munkanapjáig a felhasz-
nálói adatok pontosításának végrehajtása.

30. A HM IMR összekötõk hatás- és jogköre:
a) a szervezet vezetõjének feladatszabása alapján a fel-

adat-végrehajtás koordinálása,
b) vezetõi döntés alapján a HM IMR-ben rögzített ügy-

iratok szervezeten belüli elosztása lehetõleg elektroniku-
san, amennyiben nem lehetséges papír alapon,

c) az elkészült és jóváhagyott vélemények, ügyiratok
elektronikus úton történõ feltöltése a rendszerbe,

d) a HM IMR-ben rögzített határidõs feladatok állapotá-
nak jelentése a felhasználó szervezet vezetõje részére,

e) kapcsolattartás és együttmûködés a HM IMR blokk
állományával és más szervezetek HM IMR koordinációs
felelõseivel, illetve HM IMR összekötõivel, továbbá

f) a feladatkör szempontjából tévesen szignált ügyiratok
más felhasználó szervezet részére történõ átadásával kap-
csolatos tájékoztatási feladatok végrehajtása a HM IMR
blokk felé.

31. A kijelölt HM IMR összekötõk munkaköri leírásá-
ban rögzítésre kerülnek az információkezelésbõl adódó
feladatatok, kötelezettségek. A szervezetek SZMSZ-ük-
ben meghatározzák az információ kezelésének belsõ eljá-
rási rendjét, a HM IMR mûködésével kapcsolatos feladata-
ikat.

9. A beérkezõ adatok és dokumentumok feldolgozása
a HM IMR rendszerben

32. A HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban:
HM KÁT), és a HM helyettes államtitkárok (a továbbiak-
ban: HM HÁT-ok) részére címzett, illetve a szervezetek
együttmûködését igénylõ, az államtitkári, helyettes állam-

titkári telefax készülékre, az MH BHD HM Ügyviteli Osz-
tály HM-I Ügyviteli iroda és NATO-EU nyilvántartóhoz
(a továbbiakban: HM-I ÜI), a HM fõosztályokhoz beérke-
zõ ügyiratok, telefax és futárpostai küldemények kezelését
– a HM IMR blokk közremûködésével – központilag kell
végrehajtani.

33. A HM KÁT-hoz, illetve a HM HÁT-okhoz címzett,
a HM-I. Objektumban elhelyezett HM szervek, szerveze-
tek ügyviteli szerveihez beérkezõ ügyiratokat referálás
után a HM IMR blokk felveszi a HM-I ÜI állományától na-
ponta két alkalommal, az ügyirat ügyviteli irodára való
visszaérkezésének függvényében.

34. A nem a HM-I. Objektumba települt felhasználó
szervezetek ügyviteli szerveihez beérkezõ, a HM
KÁT-hoz, illetve a HM HÁT-okhoz címzett ügyiratokat az
adott ügyviteli szerv állománya megküldi a HM-I ÜI ré-
szére. A referálást követõen az ügyiratokat a HM IMR
blokk felveszi a HM-I ÜI állományától naponta két alka-
lommal, az ügyirat ügyviteli irodára való visszaérkezésé-
nek függvényében.

35. A referálási idõn túl érkezõ, azonnali reagálást
igénylõ vagy kezelési jelzést tartalmazó, a HM KÁT-hoz
illetve a HM HÁT-okhoz címzett ügyiratokról a 33–34.
pontban leírtak szerint, soron kívül kell értesíteni a HM
IMR blokkot.

36. A HM IMR blokk állománya a beérkezett ügyirato-
kat prioratív szignálásra elõterjeszti a HM KÁT Titkárság
titkárságvezetõje, illetve a HM HÁT-ok távollétében az ál-
tala kijelölt személyek részére naponta két alkalommal,
délelõtt 9.00 és 9.30 között, illetve délután 12.00 és
12.30 között.

37. A felhasználó szervezetekhez beérkezõ, az adott
szervezet vezetõjének címzett ügyiratok digitalizálását és
IMR modulra történõ feltöltését az adott felhasználó szer-
vezet hajtja végre.

38. A szignált ügyiratokat az erre a célra kialakított
HM IMR elektronikus nyilvántartásba kell bevezetni. Az
elektronikus nyilvántartás elérési útját az üzemeltetésért
felelõs szervezet kijelölt szakállománya biztosítja a
HM IMR blokk és a felhasználók részére.

39. Az elektronikus nyilvántartásba személyes adato-
kat, személyiségi jogokat érintõ, egyben jogi és pénzügyi
vonatkozású, orvosi titoktartás alá esõ, minõsített adatot
tartalmazó, és „Üzleti titok!” jelölésû ügyiratok nem he-
lyezhetõk el. Az ilyen adatokat tartalmazó ügyiratok ese-
tén, csak az ügyiratok fõbb adatai – nyilvántartási szám,
készítõ, szervezet, felelõs, együttmûködõ, érkezés ideje,
határidõk – tüntethetõk fel.

40. Az ügyiratok elosztása során a szignáló határozza
meg a feladat végrehajtásáért felelõs szervezetet, az
együttmûködõk körét és a feladat végrehajtásának határ-
idejét. Minden esetben a szignáló által meghatározott ha-
táridõ az elsõdleges, függetlenül az ügyiraton szereplõ
végrehajtási idõtõl. Az ügyiraton szereplõ végrehajtási ha-
táridõn belül a HM KÁT, a HM HÁT-ok illetve a szignáló
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jogosult rövidebb határidõt meghatározni a feladat végre-
hajtására.

41. Az adminisztratív feladatok végrehajtását követõen
az eredeti ügyiratokat a HM IMR blokk állománya vissza-
adja az ügyviteli szervek részére, ahonnan azok az Ált/40
által meghatározott ügyviteli rendnek megfelelõen kerül-
nek kiadásra a felelõs felhasználó szervezet részére.

42. A felhasználó szervezetek a részükre kiszignált fel-
adatok végrehajtását külön elöljárói feladatszabás nélkül,
önállóan kezdik meg.

43. A beérkezõ adatok és dokumentumok feldolgozásá-
nak pontos folyamatát a 1. melléklet határozza meg.

10. A HM IMR felhasználóival kapcsolatos feladatok

44. A felhasználók felvételét, a jogosultságok beállítá-
sát, karbantartását a HM IMR blokk állománya hajtja vég-
re a HM IMR felelõsök, illetve HM IMR összekötõk által a
rendszergazda részére megküldött, az adott felhasználó
szervezet vezetõje által jóváhagyott adatok alapján.

45. A jogosultsági szinteket a 2. melléklet szerint kell
kialakítani. A jogosultsági szintek tartalmának leírását Al-
kalmazói Követelmények tartalmazzák.

46. A HM IMR blokk állomány jogosultsági szintjeinek
a beállításáért az üzemeltetésért felelõs szervezet kijelölt
szakállománya a felelõs.

11. A kiemelt határidõs feladatok nyomon követése
és kiválasztásának szempontjai

47. A HM IMR blokk felelõs a kiemelt határidejû fel-
adatokkal kapcsolatos vezetõi tájékoztató elkészítéséért.
A HM IMR blokk a kiemelt határidejû feladatokkal kap-
csolatosan heti rendszerességgel készít kimutatást a HM
KÁT részére az általa meghatározott idõpontra.

48. Kiemelt határidõs feladatnak minõsülnek:
a) a HM állami vezetõitõl, illetve a Honvéd Vezérkar fõ-

nökétõl (a továbbiakban: HVKF) érkezett vagy részükre
felterjesztett, más szervezettõl vagy HM-n kívüli külsõ
együttmûködõtõl érkezõ konkrét határidõt tartalmazó fel-
adatok,

b) a HM állami vezetõitõl, illetve a HVKF-tõl érkezett
vagy részükre felterjesztett, más szervezettõl vagy HM-n
kívüli külsõ együttmûködõtõl érkezõ konkrét határidõt
nem tartalmazó, de az Ált/40 szerinti határidõre vonatkozó
kezelési jelzéssel ellátott ügyiratok, feladatszabások.

12. Szignálás pontosítása

49. A beérkezett feladatok HM IMR felületen történõ
rögzítését prioratív szignálás elõzi meg. A szignálás pon-
tosítását HM IMR menedzser, illetve koordinátor jogosult-
ságú felhasználók kérhetik. A szignálás pontosítását a

HM IMR blokk állománya hajtja végre a HM KÁT, a HM
HÁT-ok illetve a szignáló jóváhagyása után.

13. A visszacsatolások elhelyezése,
valamint az elkészített ügyiratok archiválása

50. A HM IMR hatékony mûködése érdekében a fel-
használó szervezetek kijelölt ügyintézõi a HM IMR-ben
folyamatosan pontosítják a feladatok végrehajtásával kap-
csolatos információkat, így különösen az ügyintézõre, ik-
tatási számra, megtett intézkedésekre, státuszra vonatkozó
adatokat úgy, hogy azok naprakészek legyenek.

51. Az elkészített ügyiratokat a kidolgozásért felelõs
felhasználó szervezet vezetõje referálja a szignáláskor
meghatározott kiadmányozásra jogosult vezetõ számára.

52. Az Ált/40-nek a dokumentumra vonatkozó alaki és
formai elõírásai betartásának ellenõrzését követõen a ké-
szítõ felhasználó szervezet ügyintézõje a dokumentumo-
kat aláírásra, jóváhagyásra elõkészíti.

53. A jóváhagyást, aláíratást követõen az ügyiratot a
HM IMR-ben az adott IMR rekord adminisztrációs felüle-
tén el kell helyezni.

14. A „Feladatszabó Lap”és a „TASKER” modul
alkalmazása

54. A TASKER modul használata során „Feladatszabó
Lap”-ot kell alkalmazni, melynek célja a felhasználó szer-
vezetek együttmûködésének hatékony koordinálása, a fel-
adatok végrehajtásával kapcsolatos naprakész informá-
ciók adott elektronikus felületen történõ megjelenítésének
biztosítása, valamint a felhasználó szervezetek vezetõ ál-
lományának naprakész információval történõ ellátása.
A „Feladatszabó Lap” a konkrét feladatszabást tartalmaz-
za, így különösen véleményezést, bedolgozói feladatok
végrehajtását kérõ átiratok, körlevelek kiváltására szolgál.

55. A „Feladatszabó Lap” létrehozását, a feladat-végre-
hajtással kapcsolatos információk elhelyezését, valamint a
végrehajtás nyomon követését a TASKER modulon kell
végrehajtani. A „Feladatszabó Lap” összeállítását követõ-
en, annak nyomtatott formátumát a kiadmányozásra jogo-
sult vezetõnél kell referálni, majd azt követõen az Ált/40
által meghatározottak szerint iktatni. TASKER rekord
csak a „Feladatszabó Lap” elrendelõ általi aláírása után ak-
tiválható.

56. A „Feladatszabó Lap” kiadmányozására a HM KÁT
és a HM HÁT-ok, a HM SZMSZ-ben részükre meghatáro-
zott jogkörökben a HM Jogi Fõosztály és a HM Tervezési
és Koordinációs Fõosztály fõosztályvezetõje, valamint az
adott témakörben kiadott közjogi szervezetszabályozó
eszközben, illetve belsõ rendelkezésben felhatalmazott
felhasználó szervezet vezetõje jogosultak.

57. A „Feladatszabó Lap” elkészítéséért az adott feladat
végrehajtását koordináló felhasználó szervezet a felelõs.
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58. A „Feladatszabó Lap”-ban elrendelt feladat eredmé-
nyes végrehajtásához kapcsolódó, elektronikus formában
rendelkezésre álló információkat az adott TASKER rekord
adminisztrációs felületén kell elhelyezni.

59. A feladat-végrehajtás során az együttmûködõ fel-
használó szervezet a végrehajtással kapcsolatos informá-
ciókat, így különösen az ügyintézõre, megjegyzésekre, ki-
egészítésekre, bedolgozásokra vonatkozó adatokat az
adott TASKER rekord adminisztrációs felületén helye-
zi el.

60. Az elkészült ügydarabokat a végrehajtásért felelõs
felhasználó szervezet ügyintézõje az aláírást követõen he-
lyezi el az adott TASKER rekord adminisztrációs felü-
letén.

15. A „KÖRÖZVÉNYEK” modul alkalmazása

61. Kidolgozói tevékenységet nem igénylõ feladatok-
nál, vagy tájékoztató jellegû információk továbbítására a
KÖRÖZVÉNYEK modult kell alkalmazni. A körözvé-
nyek kiadmányozásának és iktatásának rendjére az Alkal-
mazói Követelményekben a körlevelek kiadására megha-
tározott eljárásrendet kell alkalmazni.

16. Záró rendelkezések

62. Ez az együttes intézkedés 2014. október 6-án lép ha-
tályba.

63. A HM IMR alkalmazásakor törekedni kell az Ált/40
figyelembe vétele mellett a papíralapú iratforgalom csök-
kentésére, az elektronikus úton történõ információfeldol-
gozás elõtérbe helyezésére. Törekedni kell továbbá arra,
hogy az eredeti HM IMR bélyegzõvel ellátott ügydarabra
kerüljenek rá a végrehajtással kapcsolatos információk,
feladatszabások, a végrehajtás határideje.

64. A HVK HIICSF az adatállomány archiválásának
szabályozásánál kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adat-
vesztés ne forduljon elõ.

65. Az üzemeltetésért felelõs szervezet az aláírást köve-
tõ 15. munkanapig kidolgozza és a HVK HIICSF útján jó-
váhagyásra felterjeszti a HM KÁT részére az Alkalmazói
Követelményeket.

66. A felhasználó szervezetek vezetõi az aláírást követõ
20. munkanapig szervezetük vonatkozásában intézkedés-
ben szabályozzák a HM IMR használatára vonatkozó bel-
sõ eljárási rendet.

Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

1. melléklet a 77/2014. (HK 10.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedéshez

1. HM IMR folyamatok leírása a bevezetési idõszakra

vonatkozóan

1.1. Folyamat: Ügydarab érkeztetése

1.1.1. Végrehajtó: ügyvitel
1.1.2. Folyamat leírása:
1.1.2.1. Beérkezik az ügyirat.
1.1.2.2. Az ügyvitel végrehajtja az érkeztetéssel kap-

csolatos feladatokat.

1.2. Folyamat: Szignálás

1.2.1. Végrehajtó: a HM KÁT Titkárság titkárságveze-
tõje, a HM HÁT-ok és a HM IMR blokk

1.2.2. Folyamat leírása:
A HM KÁT Titkárság titkárságvezetõje, illetve a HM

HÁT-ok az az ügyiratra rávezetik az ügydarabbal kapcso-
latos információkat, így különösen

a) a felelõs szervezetet,
b) az együttmûködõt,
c) a határidõt,
d) a vezetõi feladatszabást.
1.2.3. Kiegészítõ információk:
1.2.3.1. Ha az ügyirattal kapcsolatosan írásbeli válasz-

anyag születik, a szoftverben lehetõség van megjelölni azt
a vezetõt, akinek aláírásra be kell mutatni az ügydarabot.

1.2.3.2. A szignálónak lehetõsége van az ügyiratból ké-
szített HM IMR rekordot „Korlátozott megtekintésûnek”
nyilvánítani. Ebben az esetben az adott HM IMR rekordot
csak a „Kiemelt felhasználó” jogosultsággal rendelkezõ
felhasználók tekinthetik meg, a többi felhasználónál a lis-
tában sem jelenik meg.

1.2.3.3. A szignálónak lehetõsége van az ügyiratból ké-
szített HM IMR rekordot „Kiemelt határidõs feladatnak”
nyilvánítani, amely esetén biztosítható a feladat kiemelt
követése.

1.3. Folyamat: IMR rekord rögzítése (1. verzió)

1.3.1. Végrehajtó: HM IMR blokk
1.3.2. Folyamat leírása:
1.3.2.1. A HM IMR blokk az ügyiratot digitalizálja.
1.3.2.2. A HM IMR felületen az „Új IMR Rekord” nyo-

mógomb megnyomásával egy üres HM IMR rekord adat-
lapja jelenik meg.

1.3.2.3. A HM IMR blokk az ügyirat által tartalmazott,
illetve a szignáló által arra rávezetett információk alapján
kitölti a HM IMR rekord adatlapját a következõ adatok
szükség szerinti megadásával:

a) korlátozott megtekintésû,
b) külsõ IMR-bõl készült,
c) szervezeti e-mail címre érkezett ügydarab,
d) küldõ szervezet,
e) a küldõ által adott nyilvántartási szám,
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f) érkeztetõ szám,
g) az ügyirat száma,
h) kezelési jelzés,
i) tárgy, a feladat rövid, minél pontosabb meghatározása,
j) a feladat részletesebb bemutatása,
k) felelõs szervezet,
l) együttmûködõ szervezet,
m) tájékoztatandó szervezet,
n) határidõ,
o) végrehajtási határidõ,
p) kiemelt határidõs feladat esetén az erre utaló megje-

lölés.
1.3.2.4. A HM IMR blokk rögzíti az ügyiraton a HM

IMR rekord számát.
1.3.2.5. Kapcsolódó dokumentum feltöltése, ekkor ke-

rül feltöltésre az eredeti ügydarab, IMR számmal ellátva.
1.3.2.6. Vezetõi feladatszabás megadása, a referálás

szerint.

1.4. Folyamat: IMR rekord rögzítése (2. verzió)

1.4.1. Végrehajtó: szervezeti HM IMR adminisztrátor
1.4.2. Folyamat leírása:
1.4.2.1. A HM IMR felületen az „Új IMR Rekord” nyo-

mógomb megnyomásával egy üres HM IMR rekord adat-
lapja jelenik meg.

1.4.2.2. A szervezeti HM IMR adminisztrátor – ha van
ügydarab – az ügyirat által tartalmazott, illetve a szignáló
által arra rávezetett információk alapján kitölti a HM IMR
rekord adatlapját, a következõ adatok szükség szerinti
megadásával:

a) korlátozott megtekintésû,
b) külsõ IMR-bõl készült,
c) szervezeti e-mail címre érkezett ügydarab,
d) küldõ szervezet,
e) a küldõ által adott nyilvántartási szám,
f) érkeztetõ szám,
g) az ügyirat száma,
h) kezelési jelzés,
i) tárgy, a feladat rövid, minél pontosabb meghatáro-

zása,
j) a feladat részletesebb bemutatása,
k) felelõs szervezet,
l) együttmûködõ szervezet,
m) tájékoztatandó szervezet,
n) határidõ,
o) végrehajtási határidõ,
p) kiemelt határidõs feladat esetén az erre utaló megje-

lölés.
1.4.2.3. A HM IMR blokk rögzíti az ügyiraton a HM

IMR rekord számát.
1.4.2.4. Kapcsolódó dokumentum feltöltése, ekkor ke-

rül feltöltésre az eredeti ügydarab, HM IMR számmal el-
látva.

1.4.2.5. Vezetõi feladatszabás megadása, a referálás
szerint.

1.4.2.6. Továbbszignálás, a HM IMR rekordot készítõ
szervezet alárendeltségébe tartozó valamely szervezeti
egység kijelölése.

1.5. Folyamat: A felelõs szervezet részérõl a feladat

befogadása, felelõs, ügyintézõ kijelölése, feladatszabás

1.5.1. Végrehajtó: az adott szervezetnél HM IMR koor-
dinátor és menedzser jogosultsággal rendelkezõ felhasz-
nálói kör

1.5.2. Folyamat leírása:
1.5.2.1. A HM IMR rekord rögzítése után a rendszer au-

tomatikus üzenetet küld a felelõs szervezet vezetõinek,
HM IMR menedzser jogosultságú felhasználóinak.

1.5.2.2. A felelõs szervezet vezetõje az üzenetben sze-
replõ link segítségével megnyithatja az adott HM IMR ûr-
lapot, vagy böngészõjében a HM IMR felületre navigálva
nyithatja azt meg.

1.5.2.3. A vezetõ áttekinti a HM IMR rekordhoz csatolt
ügyiratot és a vezetõi feladatszabást.

1.5.2.4. A vezetõ az elõzõ pontnak megfelelõen az ügy-
irattal kapcsolatos teendõk végrehajtása érdekében a saját
szervezetébõl felelõs személyt és opcionálisan ügyintézõt
jelöl ki.

1.5.2.5. A szervezet vezetõje vezetõi feladatszabást he-
lyez el az ügyirattal kapcsolatosan.

1.5.2.6. A szervezet vezetõje a feladat státuszát „Végre-
hajtás folyamatban” jelzésre állítja.

1.5.3. Kiegészítõ információk:
1.5.3.1. Ha az ügyiratban foglaltak nem kívánnak to-

vábbi intézkedést, a vezetõ már ekkor a „Végrehajtva” jel-
zésre állítja a feladat státuszát.

1.5.3.2. A vezetõnek lehetõsége van még a feladattal
kapcsolatosan megjegyzéseket, kapcsolódó dokumentu-
mokat és visszacsatolást elhelyezni a HM IMR rekordon.
Ezen dokumentumok minden olyan felhasználó számára
elérhetõek, akik rendelkeznek az adott HM IMR rekord-
hoz hozzáféréssel.

1.5.3.3. Ha a vezetõ olyan információval rendelkezik az
adott HM IMR rekorddal kapcsolatosan, hogy az kap-
csolódik egy korábban rögzített HM IMR rekordhoz, lehe-
tõsége van a „Kapcsolódó HM IMR rekordok hozzáadása”
funkcióval logikai kapcsolatot teremteni több HM IMR
rekord között.

1.6. Folyamat: Koordináció és feldolgozói tevékeny-

ség a felelõs szervezet részérõl

1.6.1. Végrehajtó: a feladat végrehajtására kijelölt ügy-
intézõi állomány

1.6.2. Folyamat leírása:
1.6.2.1. A kijelölt ügyintézõ automatikus e-mail értesí-

tést kap, hogy az adott HM IMR rekord tekintetében fele-
lõsnek vagy ügyintézõnek jelölték ki.

1.6.2.2. A kijelölt ügyintézõ az ügyiratban foglaltak és a
vezetõi feladatszabások alapján megkezdi a feladat végre-
hajtását.
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1.6.2.3. A HM IMR rekord felületén lehetõség van
a) kapcsolódó dokumentum feltöltésére,
b) a feladat végrehajtásával kapcsolatosan megjegyzé-

sek elhelyezésére.

1.7. Folyamat: Az együttmûködõ szervezet tevékeny-

sége a feladat végrehajtásában

1.7.1. Végrehajtó: együttmûködõ szervezet vezetõi, il-
letve felhasználói állománya

1.7.2. Folyamat leírása:
1.7.2.1. A HM IMR rekord rögzítése után a rendszer auto-

matikus üzenetet küld az együttmûködõ szervezet vezetõinek
és HM IMR menedzser jogosultságú felhasználóinak.

1.7.2.2. Az együttmûködõ szervezet vezetõinek és fel-
használóinak lehetõsége van

a) kapcsolódó dokumentum feltöltésére,
b) a feladat végrehajtásával kapcsolatosan megjegyzé-

sek elhelyezésére.

1.8. Folyamat: Kidolgozás (végrehajtás, visszacsato-

lás, adminisztráció)

1.8.1. Végrehajtó: szervezeti felelõs, szervezeti ügyin-
tézõ, szervezeti vezetõ állomány

1.8.2. Folyamat leírása:
1.8.2.1. A kijelölt ügyintézõ elvégzi a végrehajtással

kapcsolatos feladatokat a HM IMR rekord adatlapján, ame-
lyek a feladat jellegébõl adódóan a következõk lehetnek:

a) a végrehajtással kapcsolatban a végrehajtás ügyirat-
száma, illetve az iktatási szám rögzítése,

b) visszacsatolás elhelyezése,
c) a feladat végrehajtásával kapcsolatos következtetés

megjegyzésként való elhelyezése, illetve
d) a HM IMR rekord státuszának „Végrehajtva” jelzésre

állítása.
1.8.3. Kiegészítõ információk:
1.8.3.1. A folyamatleírásban részletezett feladatokat

bármely, a felelõs szervezethez tartozó felhasználó végre
tudja hajtani, valamint ezen felhasználók jogosultak a fel-
adatok lezárására is, miután a feladat státusza „Végrehajt-
va” jelzésre lett állítva. A feladatok lezárását azonban min-
dig a végrehajtásért felelõs szervezet vezetõ állománya
hajtja végre, ezáltal ellenõrizve, hogy a feladat valóban le-
zárható-e. Ez a korlátozás a szoftverben nem állítható be,
így ennek adminisztratív módon kell érvényt szerezni.

2. TASKER folyamatok a bevezetési idõszakra

vonatkozóan

2.1. Folyamat: TASKER elrendelése

2.1.1. Végrehajtó: Elrendelésre jogosult vezetõ állo-
mány, ügyvitel

2.1.2. TASKER-t akkor kell indítani, ha a feladat inten-
zív csoportmunkát kíván az együttmûködõ szervezetektõl.

2.1.3. TASKER elrendelhetõ HM IMR-hez kapcsoló-
dóan, vagy a nélkül.

2.1.4. TASKER elrendelése esetén két esetet különböz-
tetünk meg, melyek a következõk:

a) a feladat elrendelését kezdeményezõ szervezettel
azonos szinten lévõ szervezetek is érintettek a feladat vég-
rehajtásában,

b) csak a feladat elrendelését kezdeményezõ szervezet
alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek érintettek a
feladat végrehajtásában.

2.1.4.1. A 2.1.4. pont a. alpontja szerinti folyamat leírása:
2.1.4.1.1. TASKER-t az azt kezdeményezõ szervezet

vezetõi, illetve felhasználói hozhatnak létre. A TASKER
létrehozásakor még nem aktív, azt az együttes intézkedés
56. pontjának megfelelõ felhatalmazás alapján a kezdemé-
nyezõ szervezet HM IMR menedzser jogosultsággal ren-
delkezõ vezetõ állománya aktiválhatja.

2.1.4.1.2. A TASKER létrehozásakor megadandó ada-
tok a következõk:

a) elrendelõ: az a személy, aki beosztásából, illetve mun-
kakörébõl fakadóan rendelkezik azzal a jogkörrel, hogy az
érintett szervezetek számára feladatot rendeljen el,

b) tárgy: a feladat rövid megnevezése,
c) feladat: a feladat leírása,
d) együttmûködõ szervezetek: a feladatban résztvevõ

szervezetek meghatározása,
e) „Aláírás elõtt bemutatni” jelzés: ha szükséges, azon

személyek megjelölése, akiknek a készülõ anyagot a veze-
tõi aláírás elõtt be kell mutatni,

f) TASKER határidõ: a TASKER végrehajtásának ha-
tárideje,

g) végrehajtási határidõ: a feladat tényleges végrehaj-
tási határideje,

h) ügyintézõ: a feladat elrendelésének ügyintézõje, nem
azonos a feladat végrehajtásának ügyintézõjével. E sze-
mély jelenik meg ügyintézõként a „Feladatszabó Lap”-on.

2.1.4.1.3. A TASKER-t kezdeményezõ szervezet veze-
tõi aktiválják a TASKER-t és feltöltik az aláírt „Feladat-
szabó Lap”-ot a kapcsolódó dokumentumok közé.

2.1.4.2. A 2.1.4. pont b) alpontja szerinti folyamat leírása:
2.1.4.2.1. TASKER-t az azt kezdeményezõ szervezet

vezetõi, illetve felhasználói hozhatnak létre. A TASKER
létrehozásakor még nem aktív, azt a kezdeményezõ szer-
vezet HM IMR menedzser jogosultsággal rendelkezõ
vezetõ állománya aktiválhatja.

2.1.4.2.2. A megadandó adatok megegyeznek a 2.1.4.1.
pontban megadottakkal a következõ különbségekkel:

a) az elrendelõ személyét nem kell megadni, mivel eb-
ben az esetben az elrendelõ a kezdeményezõ szervezet
vezetõje,

b) együttmûködõ szervezetként csak az alárendelt szer-
vezeti egység választható ki, továbbá

c) a TASKER-t elrendelõ szervezet vezetõi aktiválják a
TASKER-t.

2.1.4.3. Kiegészítõ információk:
2.1.4.3.1. Amennyiben a szignáló már az ügydarab szig-

nálása során úgy dönt, hogy az adott HM IMR rekordhoz
kapcsolódóan TASKER-t kell létrehozni, akkor
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a) az ügydarabon meghatározza, hogy készüljön
TASKER a feladathoz,

b) meghatározza a felelõs szervezetet és az együttmûkö-
dõket,

c) a HM IMR blokk létrehozza a HM IMR rekordot,
d) a HM IMR blokk létrehozza a HM IMR rekordhoz

kapcsolódó TASKER-t,
e) kijelöli az együttmûködõ szervezeteket (amennyiben

a készítõ szervezeten belül is szükséges az együttmûködés
a feladat végrehajtása érdekében, a készítõ szervezet is
felvehetõ együttmûködõként),

f) a HM IMR blokk aktiválja a TASKER-t.
2.1.4.3.2. A 2.1.4.3.1. pontban meghatározott esetben

nem kell „Feladatszabó Lap”-ot nyomtatni.

2.2. Folyamat: Vezetõi intézkedés a felelõs szervezet

részérõl

2.2.1. Végrehajtó: felelõs szervezet vezetõi
2.2.2. Folyamat leírása:
2.2.2.1. A TASKER rekord aktiválása után a rendszer

automatikus üzenetet küld az érintett szervezetek vezetõi-
nek és HM IMR menedzser jogosultsággal rendelkezõ fel-
használóinak.

2.2.2.2. A szervezet vezetõje az e-mail-ben szereplõ
link segítségével megnyithatja az adott TASKER ûrlapját,
vagy böngészõjében a TASKER felületre navigálva nyit-
hatja meg az adott TASKER rekordot.

2.2.2.3. A szervezet vezetõje áttekinti a TASKER-hez
tartozó feladatszabást és a kapcsolódó ügydarabot.

2.2.2.4. A szervezet vezetõje a TASKER ûrlapján a sa-
ját szervezetére vonatkozóan az „Elfogad” menüpontra
kattintva visszajelzést küld arról, hogy a feladatot elfogad-
ta, illetve elérhetõvé válik a saját szervezetéhez tartozó
koordinációs felület.

2.2.2.5. A vezetõ a szervezeti nevére kattintva nyitja
meg a szervezetéhez tartozó koordinációs felületet.

2.2.2.6. A vezetõ vezetõi feladatszabást helyezhet el a
TASKER-rel kapcsolatosan a saját szervezete részére, ez a
többi szervezet felhasználói részére nem jelenik meg.

2.2.2.7. A vezetõnek lehetõsége van a megjegyzés ro-
vatban kiegészítõ információk adására, valamint kap-
csolódó dokumentumok feltöltésére.

2.2.2.8. A vezetõ a TASKER-rel kapcsolatos teendõk
végrehajtása érdekében a saját szervezetébõl felelõs sze-
mélyt és opcionálisan ügyintézõt jelölhet ki, és az adott
szervezetre vonatkozóan beállítja a feladat státuszát
„Végrehajtás folyamatban”-ra.

2.3. Folyamat: Vezetõi intézkedés az együttmûködõ

szervezet részérõl

2.3.1. Végrehajtó: együttmûködõ szervezetek vezetõi
2.3.2. Folyamat leírása:
2.3.2.1. Az együttmûködõ szervezet vezetõi a

2.2.2.1–2.2.2.8. pontban felsorolt feladatokat végzik el.

2.3.2.2. Az együttmûködõ szervezetek vezetõi csak a
saját szervezetükre vonatkozóan tudnak státuszjelzést be-
állítani, a teljes TASKER-re vonatkozóan nem.

2.3.2.3. A saját szervezete részérõl elkészült bedolgo-
zást követõen a vezetõ a státuszjelzést „Végrehajtva” állít-
ja, ez a státuszjelzés csak akkor válik elérhetõvé, ha a meg-
jegyzés rovatban információ lett felvéve. Erre jogosult a
szervezeten belül kijelölt felelõs, valamint ügyintézõ is, il-
letve bármely HM IMR felhasználó az adott szervezetnél.

2.3.3. Kiegészítõ információk:
2.3.3.1. Az együttmûködõ adatainak módosítása menü-

pontban állítható be a megfelelõ státuszjelzés, valamint
adható meg a saját szervezet részérõl felelõs, illetve
ügyintézõ.

2.3.3.2. A státuszjelzést a szervezeten belül bármely
HM IMR felhasználó átállíthatja, azonban a feladatok álla-
potának nyomon követhetõsége érdekében célszerû ezt a
jogkört kizárólag a szervezet vezetõjének fenntartani.

2.4. Folyamat: Bedolgozói munka a kijelölt felelõs

személyek részérõl

2.4.1. Végrehajtó: együttmûködõ szervezetek kijelölt
felelõsei, ügyintézõi

2.4.2. Folyamat leírása:
2.4.2.1. A TASKER rekord rögzítése után a rendszer au-

tomatikus üzenetet küld a kijelölt felelõsnek, ügyintézõ-
nek.

2.4.2.2. A kijelölt felelõs az e-mail-ben szereplõ link se-
gítségével megnyithatja az adott TASKER ûrlapját, vagy
böngészõjében a TASKER felületre navigálva nyithatja
meg az adott TASKER rekordot.

2.4.2.3. A kijelölt felelõs a szervezet nevére kattintva
nyitja meg a saját szervezetéhez tartozó koordinációs felü-
letet és áttekinti a csatolt ügydarabot és a vezetõi feladat-
szabást.

2.4.2.4. Az együttmûködõ adatainak pontosítása menü-
pontban a kijelölt felelõs a feladat végrehajtásához ügyin-
tézõt adhat meg, a feladattal kapcsolatosan megjegyzést
tehet, kapcsolódó dokumentumot tölthet fel.

2.4.2.5. A „Bedolgozás” menüpontnál a felelõs feltölti a
feladathoz kapcsolódó, általa készített anyagot vagy ügy-
darabot, szükség szerint megjegyzéssel ellátva.

2.4.3. Kiegészítõ információk:
2.4.3.1. Minden felelõs személy, ügyintézõ hozzáfér az

együttmûködõk részérõl közzétett megjegyzésekhez, do-
kumentumokhoz, valamint bedolgozásokhoz, azonban
azokat szerkeszteni, módosítani nem tudja.

2.4.3.2. Az adott szervezethez tartozó bármely felhasz-
náló tudja módosítani a felelõs személyt, valamint ügyin-
tézõt, ezért ügyelni kell a saját hatáskörön kívül történõ
beállítások végrehajtására.

2.4.3.3. Lehetõség van a TASKER feladathoz ahhoz
tartozó információval rendelkezõ anyagot csatolni az
„Együttmûködõ szervezetek dokumentumai új hozzáadá-
sa” menüponttal, azonban a feladat végrehajtásához szük-
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séges bedolgozásokat a „Bedolgozások, új hozzáadása”
menüpontnál szükséges feltölteni.

2.5. Folyamat: Bedolgozások feldolgozása a felelõs

szervezet részérõl

2.5.1. Végrehajtó: felelõs szervezet ügyintézõje
2.5.2. Folyamat leírása:
2.5.2.1. A TASKER-t elindító szervezet vezetõje nyo-

mon követi a végrehajtás állapotát az együttmûködõ szer-
vezetek részérõl.

2.5.2.2. Ha az együttmûködõ szervezet a „Végrehajtva”
státuszjelzést megadta, a bedolgozásokat a felelõs szerve-
zet vezetõje áttekinti, és szükség esetén a végrehajtással
kapcsolatosan megjegyzést tehet. Amennyiben a bedolgo-
zással szemben kifogás nem merül fel, az „Elfogad”
menügomb megnyomásával véglegesíti azt.

2.5.2.3. Amennyiben a vezetõ az összes érintett szerve-
zet részérõl elfogadta a bedolgozást, a „Végrehajtva” stá-
tusz jelzés beállításával befejezettnek tekinti az adott
TASKER-t.

2.5.3. Kiegészítõ információk:
2.5.3.1. Minden megjegyzés, feltöltött dokumentum,

valamint bedolgozás külön-külön „Feldolgozás” funkció-
val van ellátva, azokat aktiválni célszerû a nyomon köve-
tés érdekében a vezetõ részérõl, amennyiben elfogadta
azokat.

2.6. Folyamat: Bedolgozások elfogadása a felelõs

szervezet részérõl, összegzõ lap és koordinációs anyag

készítésével

2.6.1. Végrehajtó: felelõs szervezet vezetõi, együttmû-
ködõ szervezetek vezetõi

2.6.2. Folyamat leírása:
2.6.2.1. A TASKER-t elrendelõ vezetõ a bedolgozáso-

kat feldolgozva koordinációs anyagot készít, amennyiben
a TASKER létrehozása során kiválasztotta a „Koordiná-
ciós anyag és Összegzõ lap készül” menüpontot.

2.6.2.2 A koordinációs anyagot az együttmûködõ szer-
vezetek vezetõinek az „Egyetértés” menüponttal jóvá kell
hagynia ahhoz, hogy az „Összegzõ Lap” a TASKER-t el-
rendelõ vezetõ részérõl nyomtatható legyen.

2.6.3. Kiegészítõ információk:
2.6.3.1. A koordinációs anyag elkészültével lehetõség

van figyelmeztetõ e-mailt küldeni az együttmûködõ szer-
vezetek felelõsei részére.

2.6.3.2. Ha a már elfogadott, az „Egyetértés” funkcióval
jóváhagyott TASKER-hez valaki új megjegyzést vagy be-
dolgozást tesz, úgy a jóváhagyói folyamatot a 2.6.2. pont-
ban leírtak alapján újra végre kell hajtani.

2.6.3.3. Az „Összegzõ Lap” a koordinációs anyag
együttmûködõk általi jóváhagyását követõen nyomtatásra
kerülõ lap, amely tartalmazza a koordinációs anyaggal
kapcsolatos lényegi információkat, és amely a korábban
nyomtatásra került „Feladatszabó Lap”-hoz tartozik
visszacsatolásként.

2.7. Folyamat: Kidolgozás

2.7.1. Végrehajtó: szervezeti felelõs, szervezeti ügyin-
tézõ, szervezeti vezetõ

2.7.2. Folyamat leírása:
2.7.2.1. A kijelölt felelõs, ügyintézõ elvégzi a végrehaj-

tással kapcsolatos feladatokat a TASKER adatlapján, ame-
lyek a feladat jellegébõl adódóan a következõk lehetnek:

a) visszacsatolás elhelyezése, illetve
b) a TASKER rekord státuszának „Végrehajtva” jelzés-

re állítása. Visszacsatolás nélkül a „Végrehajtva” státusz
nem választható és a TASKER nem zárható le.

2.7.3. Kiegészítõ információk:
2.7.3.1. A folyamatleírásban részletezett feladatokat

bármely, a felelõs szervezethez tartozó felhasználó végre
tudja hajtani, valamint ezen felhasználók jogosultak a fel-
adatok lezárására is miután a státusz „Végrehajtva” jelzés-
re lett állítva. Ugyanakkor a feladatok lezárását mindig a
végrehajtásért felelõs szervezet vezetõ állománya hajtja
végre, ezáltal ellenõrizve, hogy a feladat valóban lezárha-
tó-e. Ez a korlátozás a szoftverben nem állítható be, így
ennek adminisztratív módon kell érvényt szerezni.

3. Felhasználók által betartandó szabályok

3.1. Amennyiben válaszirat készült, annak visszacsato-
lása kötelezõ, a HM IMR rekord a nélkül nem zárható le. A
lezáráshoz végleges, aláírt változatot kell csatolni,
amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az aláírás nélkülit
kell csatolni.

3.2. A visszacsatolások formái a következõ lehetnek:
a) Word, Excel dokumentum, vagy
b) digitalizált dokumentum esetén elsõdlegesen feke-

te-fehér TIFF fájl, másodlagosan pedig fekete-fehér PDF
fájl, melynek nevében nem lehetnek ékezetes betûk.
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2. melléklet a 77/2014. (HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Jogosultsági szintek

Felhasználók köre: Felhasználói jogosultság:

1. vezetõi döntés alapján kijelölt személyek kiemelt felhasználók

2. HM KÁT, HÁT-ok és segítõik

koordinátor, HM IMR menedzser

3. HM fõosztályvezetõk és helyetteseik

4.

a HM hivatali szervezetéhez tartozó HM szervek
és a HM szervezetek osztályvezetõi, igazgatói és helyetteseik,

HM IMR koordinációs felelõsök és HM IMR összekötõk,
HM fõosztályvezetõk és fõigazgatók segítõi

HM IMR menedzser

5.
a HM hivatali szervezetéhez tartozó HM szervek

és a HM szervezetek állománya
HM IMR felhasználó

6. a HM IMR rekordok készítõi tárcaszinten HM IMR adminisztrátor

7. a HM IMR rekordok készítõi HM szerveknél szervezeti HM IMR adminisztrátor
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének

249/2014. (HK 10.) HVKF

parancsa

a Magyar Honvédség Balti államokban végrehajtásra

kerülõ gyakorlaton történõ részvételérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének

254/2014. (HK 10.) HVKF

parancsa

a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek a helyi

önkormányzati képviselõk és polgármesterek

2014. évi választásával kapcsolatos feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének

255/2014. (HK 10.) HVKF

parancsa

az egységes Magyar Honvédség Logisztikai

Hadinorma és a Magyar Honvédség készletképzési

és készletlépcsõzési elveit meghatározó intézkedés

kidolgozásával összefüggõ feladatokról szóló

146/2014. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének

259/2014. (HK 10.) HVKF

parancsa

a Magyar Honvédség kondicionáló-kiképzési

rendezvényei 2015. évi feladatainak végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének

260/2014. (HK 10.) HVKF

parancsa

a 2014. október havi nyomozótiszti szolgálat

ellátásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének

256/2014. (HK 10.) HVKF

intézkedése

Honvéd Vezérkar fõnök Mobil Vezetési Elem

szervezésérõl és mûködtetésérõl**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének

262/2014. (HK 10.) HVKF

intézkedése

a Magyar Honvédség Tûzszerész Szabályzata

I. részének kiadásáról***

*** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének

253/2014. (HK 10.) HVKF

intézkedése a 2014. évben végrehajtandó egészségi

szûrõvizsgálatokról

A honvédelemrol és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján
– figyelemmel a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgá-
latra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányok-
ra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírá-
lásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálat-
mentesség és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélye-
zésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet-
ben foglaltakra – a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya:
a) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a

honvédelemért felelõs miniszter (továbbiakban: miniszter)
közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatalok, a mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, to-
vábbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerveze-
tek) hivatásos és szerzõdéses állományára;

b) az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH
EK), valamint az egészségügyi szûrõvizsgálatokat végre-
hajtó honvéd-egészségügyi szakállományra terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy külön ren-
delkezésben intézkedjen az intézkedésben foglaltak beve-
zetésére.
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2. A hivatásos és szerzõdéses állományú katonák
egészségi szûrõvizsgálatának rendje

3. Az állomány tagja köteles magát a szûrõvizsgálatnak
alávetni.

4. 2014-ben a 40 év feletti hivatásos és szerzõdéses, va-
lamint a 2013-ban kötelezett és szûrõvizsgálaton részt nem
vett állomány vizsgálatát kell elvégezni az utaltsági rend
szerinti egészségügyi alapellátásra kijelölt egészségügyi
szolgálatnál.

5. A katonai szervezeteknél a vizsgálatokat az állomány
szolgálati elfoglaltsága, évi rendes szabadsága figyelem-
bevételével kell szervezni és végrehajtani;

6. A szûrõvizsgálatot a 18. és 19. pontokban foglaltak
kivételével 2014. november 15-ig kell elvégezni.

7. Az egészségügyi szolgálatok – a honvédelmi szerve-
zetek vezetõivel szorosan együttmûködve – kiemelt fi-
gyelmet fordítanak arra, hogy az állomány megjelenjen a
szûrõvizsgálatokon.

8. A szûrõvizsgálatra kötelezettek névjegyzékét a hon-
védelmi szervezetek állományilletékes személyügyi szer-
vei továbbítják az MH ellátási utaltsági rendje szerint ille-
tékes egészségügyi szolgálatnak.

9. A vizsgálat végrehajtására kötelezett egészségügyi
szolgálat a szûrõvizsgálatról távolmaradó állomány név-
jegyzékét – az éves teljesítményértékelés elõtt – 2014. no-
vember 21-ig terjeszti fel az állományilletékes parancs-
nokhoz.

10. A szûrõvizsgálatot lehetõség szerint úgy kell meg-
szervezni, hogy azt követõen, 30 napon belül az állomány
éves esedékes fizikai állapotfelmérése végrehajtható le-
gyen.

11. Az egészségügyi szolgálatok szakorvosi rendelõin-
tézetbe 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:

a) a szûrõvizsgálat olyan kóros állapotot rögzít, amely-
nek kivizsgálásában, gyógykezelésében az alapellátást
végzõ orvos szakmai kompetencia és/vagy tárgyi feltéte-
lek hiányában nem illetékes;

b) vizsgálat eredménye, illetve a kórelõzményi adatok
azt indokolttá teszik.

12. Amennyiben a vizsgált személy érvényes egészség-
ügyi minõsítésének megváltoztatása szükséges, a szûrõ-
vizsgálatot végzõ orvos javaslatára a Felülvizsgáló Orvosi
Bizottságok a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat-
ra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra
való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálá-
sáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmen-
tesség és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélyezésé-
nek szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet
29. §-ában elõírtak szerint járnak el.

13. Az egészségügyi szolgálatoknak a szûrõvizsgálatra
kötelezettek és a vizsgálaton megjelentek létszámáról az
1. melléklet szerinti táblázat kitöltésével, szolgálati úton a
MH EK parancsnoka részére jelentést kell felterjeszteniük
2014. december 15-ig.

14. 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-
laltak, valamint az egyes munkakörök esetén elvégzendõ
idõszakos alkalmassági vizsgálatokról elkészített szabály-
zatuk szerint végzik.

3. Az egészségkárosító kockázatoknak kitett
munkakörben, valamint közegészségügyi-járványügyi
szempontból kiemelt munkakörben foglalkoztatottak

szûrõvizsgálatának rendje

15. Az érintett állomány szûrõvizsgálatának kezdemé-
nyezése, illetve végrehajtása az alapellátást végzõ orvos
feladata.

16. Az eljárás során a fertõzõ betegségek és a járványok
megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedé-
sekrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben és a munka-
köri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvo-
si vizsgálatáról és véleményezésérõl szóló 33/1998.
(VI. 24.) NM rendeletben foglaltakat is irányadónak kell
tekinteni.

17. Az érintett állomány szakorvosi szûrését – ideértve a
16. pont szerinti NM rendeletek szerint kötelezõen elõírt
tüdõszûrést is –, a vér- és vizeletminták klinikai és kémiai
laboratóriumi vizsgálatát az MH EK Védelem-egészség-
ügyi Igazgatóság Repülõorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és
Gyógyító Intézet (a továbbiakban: RAVGYI), a speciális
toxikológiai vizsgálatokat az MH EK Védelem-egészség-
ügyi Igazgatóság Védelem-egészségügyi Laboratórium
Intézet hajtja végre, elõzetes idõpont-egyeztetések után.
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18. A KNBSZ igénye szerint a különleges állomány vo-
natkozásában a RAVGYI a szakorvosi szûrõvizsgálatokat
elõzetes idõpont egyeztetés alapján hajtja végre, továbbá
együttmûködik a KNBSZ-el a KNBSZ vezetõ állománya
egészségi szûrõvizsgálatának biztosításában, melyet a
19. ponttól eltérõen a KNBSZ szervez.

4. A HM és az MH vezetõ állománya
szûrõvizsgálatának rendje

19. A MH EK Védelem-egészségügyi Igazgatóság Köz-
egészségügyi és Járványügyi Intézet Egészségfejlesztési
Osztály (a továbbiakban: MH EK VEI KJI EFO) 2014. au-
gusztus 31-ig szervezi meg a vezetõ állomány szûrõvizs-
gálatát.

20. Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség vezetõ állományú tagjai (a továbbiakban: a
HM és az MH vez. áll.) egészségi szûrõvizsgálatának és fi-
zikai állapotfelmérésének végrehajtásáról szóló 13/2006.
(HK 5.) HM utasítás 4. § (1) bekezdése alapján megküldi a
MH EK részére a vezetõ állomány névjegyzékét, valamint
tájékoztatást ad a vezetõ állomány körében bekövetkezett
változásokról 2014. augusztus 31-ig.

21. A HM és az MH vez. áll. szûrõvizsgálatát és fizikai
alkalmasságának ellenõrzését a RAVGYI hajtja végre,
2014. szeptember 15. és november 21. között, naponta leg-
feljebb 10 fõ részvételével.

22. A vizsgálatra kötelezettek kiértesítése a MH EK
VEI KJI EFO feladata.

23. A vizsgálat 1 napos, az érintett személyeknél magába
foglalja a fizikai állapotfelmérést is.

24. A HM és az MH vez. áll.-ba tartozó, de Repülõ Or-
vosi Bizottság által végzett alkalmassági vizsgálatra (a to-
vábbiakban: ROB vizsgálat) is kötelezett állomány szûrõ-
vizsgálatát és fizikai állapot felmérését a ROB vizsgálat
keretében kell elvégezni, és a HM és az MH vez. áll. szûrõ-
vizsgálatáról készült jelentésben is fel kell tüntetni.

25. A RAVGYI a vizsgálatok elvégzése után a megje-
lenteket az egészségi, fizikai alkalmasságot, illetve a fogá-
szati szûrés megtörténtét bizonyító igazolással látja el.

26. Az MH EK VEI KJI EFO az MH Kiképzési és Dokt-
rinális Központ útján tárgyév december 31-ig jelentést ter-
jeszt fel a Honvéd Vezérkar fõnök (a továbbiakban:
HVKF) részére, amely tartalmazza a vizsgálaton megje-
lentek eredményeit, illetve a távolmaradás okát tartalmazó
név szerinti jegyzéket is.

5. A fogászati szûrõvizsgálatok rendje

27. Az MH alapellátást végzõ fogászati rendelõi a
4. pontban meghatározott szûrõvizsgálat részeként, az
utaltságukba tartozó állomány minden tagjának fogászati
szûrõvizsgálatát is ütemezik és a szûrõvizsgálat eredmé-
nyeinek ismeretében fogászati kezelési, szanálási tervet
készítenek.

28. A fogászati szûrõvizsgálatokhoz kapcsolódóan
szükséges és szakmailag indokolt panoráma röntgen vizs-
gálatot – elõzetes egyeztetés után – a RAVGYI hajtja vég-
re a szakmai prioritások figyelembevételével.

29. Az egészségügyi intézetek, szolgáltatók és alapellá-
tást biztosító fogászati rendelõk a fogászati szûrésrõl iga-
zolást állítanak ki.

6. Az éves szûrõvizsgálat eredményei
nyilvántartásának rendje

30. A szûrõvizsgálatot végrehajtó egészségügyi szol-
gáltatók az MH EK VEI KJI EFO által kiadott, elektroni-
kus formában továbbított dokumentumok felhasználásával
rögzítik a szûrõvizsgálatok adatait. A betegségek jelölésé-
re kizárólag BNO kódok használhatók. Az adatszolgálta-
tást – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvényben
foglaltak betartásával 2014. december 15-ig az 1. mellék-
let szerint papír alapon, és elektronikus adathordozón az
MH EK VEI KJI EFO részére kell teljesíteni.

31. A beérkezett szûrõvizsgálati adatok feldolgozása az
MH EK VEI KJI EFO feladata, melynek részletes eredmé-
nyeirõl 2015. január 31-ig írásos jelentést terjeszt fel a
HVKF részére.

32. Az MH EK a szûrõvizsgálatok teljesítésérõl össze-
foglaló jelentést készít, melyet az írásbeli éves beszámoló
jelentésben külön szerepeltet.

7. Záró rendelkezések

33. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba* és
2015. február 1-jén hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2014. szeptember 17.
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A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének

48/2014. (HK 10.) HVKFH

szakutasítása 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 c) és d) pontjára, a következõ

szakutasítást

adom ki.

A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter
irányítása alá tartozó központi hivatalokra és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

A STANAG 2577 (STANAG 2577 (EDITION 1)
NATO SPECIFICATIONS FOR GLOBAL AREA
REFERENCE SYSTEM (GARS) – GLOBÁLIS
TERÜLETI VONATKOZÁSI RENDSZER címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti bevezetésre kerül a kö-
vetkezõk szerint:

a) Témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat (a to-
vábbiakban: MH GEOSZ)

b) Témakezelõ: MH GEOSZ
c) A bevezetés idõpontja: 2014. szeptember 15.
d) A NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi had-

erõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre.

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

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének

49/2014. (HK 10.) HVKFH

szakutasítása

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 c) és d) pontjára, a következõ

szakutasítást

adom ki.

A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter
irányítása alá tartozó központi hivatalokra és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

A STANAG 2586 (EDITION 1) NATO GEOSPATIAL
METADATA PROFILE (NGMP) – NATO
TÉRKÉPÉSZETI METAADAT-KÖVETELMÉNYEK
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetés-
re kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat (a to-
vábbiakban: MH GEOSZ)

b) Témakezelõ: MH GEOSZ
c) A bevezetés idõpontja: 2014. szeptember 15.
d) A NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi had-

erõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre.

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

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének

53/2014. (HK 10.) HVKFH

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 az egységesítési, szabványosítási tevékeny-
ségrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgo-
zásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdés c) és d) pontjára, a következõ

szakutasítást

adom ki.

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továb-
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biakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a miniszter irányítása alá tartozó központi
hivatalokra, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ka-
tonai szervezeteire és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgá-
latra (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) ter-
jed ki.

2. A STANAG 1116 NMW (ED10) (RD1)
SPECIFICATIONS FOR NAVAL MINE WARFARE

INFORMATION AND FOR DATA TRANSFER –
AMP-11 (SUPPLEMENT), ED A / A haditengerészeti aknák
elleni tevékenységekre vonatkozó információk és adatok
továbbításának követelményei NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk sze-
rint:

a) témafelelõs: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a to-
vábbiakban: NKE),

b) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény Magyarországon nem kerül be-
vezetésre.

3. A STANAG 1196 MAROPS (ED10)
NAVAL ARCTIC MANUAL / A haditengerészeti erõk

sarkvidéki kézikönyve NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: NKE,
b) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény Magyarországon nem kerül be-
vezetésre.

4. A STANAG 1371 MAROPS (ED10) (RD1)
SECRET ALLIED MARITIME TACTICAL

INSTRUCTIONS AND PROCEDURES / A szövetséges
haditengerészeti erõk titkos (minõsített) harcászati utasítá-
sai és eljárásai NATO egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: NKE,
b) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény Magyarországon nem kerül be-
vezetésre.

5. A STANAG 2181 (ED2) (RD1)
ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE MILITARY

CONTRIBUTION TO PEACE SUPPORT / A béketámoga-
tó mûveletekben való katonai közremûködés szövetséges
összhaderõnemi doktrínája NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
b) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül,

c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

6. A STANAG 2399 (ED2) (RD1)
RECOVERY AND EQUIPMENT EVACUATION

OPERATIONS, ATP–83 EDITION A / Harctéri mûszaki
mentés rendszere NATO egységesítési egyezmény nem-
zeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
b) a bevezetés idõpontja: jövõbeni bevezetés,
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre.

7. A STANAG 2584 (ED1) (RD1)
THE CIVIL-MILITARY PLANNING PROCESS ON

ORAL HEALTH CARE AND DEPLOYMENT OF
DENTAL CAPABILITIES IN ALL OPERATIONS
WITH A HUMANITARIAN COMPONENT / A civil-ka-
tonai fogászati ellátás tervezési folyamata és a fogorvosi
képességek telepítése minden, humanitárius elemet magá-
ban foglaló mûvelet során NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH Egészségügyi Központ,
b) a bevezetés idõpontja: jövõbeni bevezetés,
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

8. A STANAG 7136 (ED3) (RD1)
NATO SPECIFICATIONS FOR IDENTIFICATION

OF HARD COPY LAND MAPS, AERONAUTICAL
CHARTS AND IMAGE PLANS / NATO specifikáció
analóg szárazföldi térképek, léginavigációs térképek és
fototérképek azonosítására NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat,
b) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül,
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

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

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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SZERVEZETI HÍREK

Az MH Kiképzési és Doktrinális Központ parancsnokának

tájékoztatója

a „Geoinformációs Támogatási Doktrína 1. kiadás”

címû kiadvány jóváhagyásáról

2014. szeptember 8-án a „Geoinformációs Támogatási Doktrína 1. kiadás”, címû kiadványokat a Honvéd Vezérkar
fõnök helyettes úr jóváhagyta.

Szpisják József dandártábornok s. k.,
parancsnok
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A Magyar Honvédség

Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

tájékoztatója

szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
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Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) adószá ma: ...............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


