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Jogszabályok

4/2014. (III. 20.)
HM rendelet

Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet mó-
dosításáról 476

5/2014. (III. 27.)
HM rendelet

A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának
szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról 477

6/2014. (IV. 14.)
HM rendelet

A szolgálati viszonnyal, a kártérítési felelõsséggel, az egyes pénzbeli,
természetbeni és szociális juttatásokkal, a regeneráló pihenéssel és a
rekreáció rendjével, az elismerésekkel és az étkezési utalvánnyal való
ellátással kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módo-
sításáról 481

7/2014. (IV. 18.)
HM rendelet

A honvédek illetményérõl, illetményjellegû juttatásairól, jutalmazásáról,
valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak
jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról 492

Miniszteri utasítások

23/2014. (III. 31.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 59/2013. (IX. 27.) HM utasítás módosításáról 495

24/2014. (III. 31.)
HM utasítás

Az Európai Unió 2014–2020-as programozási idõszak forrásainak tárca
szintû tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végre-
hajtásáról 509

25/2014. (III. 31.)
HM utasítás

A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes kategó-
riába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról 512

26/2014. (III. 31.)
HM utasítás

Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének
megállapításáról 513

27/2014. (III. 31.)
HM utasítás

A munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások körének és a pótlék
mértékének meghatározásáról szóló 84/2013. (XII. 21.) HM utasítás
módosításáról 513

28/2014. (III. 31.)
HM utasítás

A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdálkodás szabályairól
szóló 54/2012. (VII. 27.) HM utasítás módosításáról 515

29/2014. (III. 31.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szol-
gálatok mûködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás és a Honvé-
delmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatának kiadásáról szóló 28/2012. (IV. 21.) HM utasítás módosításáról 519
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30/2014. (IV. 9.)
HM utasítás

A ruházati illetménynorma 2014. évi összegeinek megállapításáról 531

31/2014. (IV. 14.)
HM utasítás

Az Egységes Digitális Rádió-távközlõ Rendszer üzemeltetésével és
használatával kapcsolatos feladatokról 544

32/2014. (IV. 14.)
HM utasítás

A humánszolgálat kialakításával összefüggõ egyes feladatokról szóló
83/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról 545

Államtitkári intézkedések

20/2014. (HK 5.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A „NATO CWIX 2014” informatikai interoperabilitási rendszergya-
korlat elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 545

21/2014. (HK 5.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A repülõmûszaki altiszti beosztások feltöltésérõl 545

23/2014. (HK 5.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Magyar Honvédségben folyó fizikai állapotfelmérések ellenõrzésé-
nek, valamint a Honvédelmi Minisztérium hivatásos és szerzõdéses
katona állománya fizikai állapotfelmérésének végrehajtásáról 546

24/2014. (HK 5.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Magyar Honvédség Központi Ügyelet mûködésének szabályozá-
sáról 546

7/2014. (HK 5.)
HM VGHÁT szakutasítás

A HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjérõl
szóló 4/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás módosításáról 546

8/2014. (HK 5.)
HM KÁT szakutasítás

A kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjérõl szóló 18/2012.
(HK 12.) HM KÁT szakutasítás módosításáról 546

22/2014. (HK 5.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A minõsítõ vizsgák végrehajtásának rendjérõl 548

25/2014. (HK 5.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A miniszteri program kidolgozásának elõkészítésérõl és eljárásrend-
jérõl 551

26/2014. (HK 5.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium, mint intézményi fejezeti kezelésû elõ-
irányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatai végrehajtásának
szabályairól 553

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

107/2014. (HK 5.)
HVKF parancs

A 2014. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról 556

108/2014. (HK 5.)
HVKF parancs

A XXVII. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam elõkészítésérõl
és végrehajtásáról 556

118/2014. (HK 5.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség személyi állománya pihentetésérõl 556

M/2/2014. (HK 5.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres készenléti szolgálat erõi-
nek kijelölésérõl, vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjérõl
szóló M/1/2014. (HK 1.) HVKF intézkedés módosításáról 556

114/2014. (HK 5.)
HVKF intézkedés

Mi-8T típusú helikopterek rendszerbe állításával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról 556

105/2014. (HK 5.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség Atom-, Biológiai-, Vegyi- Riasztási és Értesítési
Rendszere mûködésének szabályozásáról 558
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Fõnöki rendelkezések

1/2014. (HK 5.)
HVK LOGCSF
szakutasítás

A 3M9M3E KUB típusú irányított légvédelmi rakéták üzemképességi
idejérõl 559

2/2014. (HK 5.)
HVK LOGCSF
szakutasítás

A 3M111M FAGOT típusú irányított páncéltörõ rakéták üzemképes-
ségi idejérõl 559

3/2014. (HK 5.)
HVK LOGCSF
szakutasítás

A 3M131 METISZ típusú irányítható páncéltörõ rakéták üzemképes-
ségi idejérõl 559

4/2014. (HK 5.)
HVK LOGCSF
szakutasítás

A STANAG 2230 (2. kiadás), a STANAG 2506 (3. kiadás), a STA-
NAG 2512 (2. kiadás), a STANAG 2536 (2. kiadás) nemzeti bevezeté-
sérõl 559

50/2014. (HK 5.)
MH ÖHP intézkedés

A STANAG 2509 2. kiadás végrehajtásáról 559

Szervezeti hírek

MH HKNYP Szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl 560

18/2012. (HK 12.)
HM KÁT szakutasítás

A kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjérõl (egységes szer-
kezetben) 561
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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
4/2014. (III. 20.) HM

rendelete
az egyes költségtérítésekrõl szóló

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 22. pontjában, a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekez-
dés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § vonatkozásában a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(2a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben el-
járva a következõket rendelem el:

1. §

Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.) HM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (4) bekez-
déssel egészül ki:

„(4) Az élettárs után e rendelet alapján megállapítható
költségtérítések igénybevételéhez az élettársi kapcsolat
fennállásának tényét a honvédek jogállásáról szóló 2012.
évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 18/A. §-a szerint
kell igazolni.”

2. §

Az R. 5. alcímének címe helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„5. A munkába járással összefüggõ költségtérítések
megállapításának szabályai”

3. §

Az R. V. Fejezete a következõ 19. alcímmel egészül ki:
„19. Az állományba nem tartozók utazási költsége
32. § (1) Az állományba nem tartozó részére a honvé-

delmi feladattal vagy szolgálati érdekkel összefüggésben,
továbbá honvédelmi ünnepségen, rendezvényen történõ
részvétel céljából küldött meghívás esetén az indokoltan
felmerülõ utazási költségeket a költségviselõ honvédelmi

szervezet a 10. §, a 12. §, a 13. § és a 25. § (2) bekezdése
megfelelõ alkalmazásával téríti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségek elszámolását a költ-
ségviselõ honvédelmi szervezet vezetõje engedélyezi.”

4. §

Az R. VI. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:
„VI. FEJEZET
A BANKSZÁMLA – HOZZÁJÁRULÁS
33. § (1) Az állomány azon tagja, az a közalkalmazott,

az a honvéd tisztjelölt és az a honvéd altiszt-jelölt, aki illet-
ményét, ösztöndíját vagy egyéb pénzbeli ellátását fizetési
számlára történõ átutalással kapja meg, miniszteri utasítás-
ban meghatározott összegû bankszámla-hozzájárulásra jo-
gosult.

(2) A bankszámla-hozzájárulást a jogosult részére ha-
vonta utólag, a tárgyhavi illetményével, ösztöndíjával
vagy egyéb pénzbeli ellátásával együtt kell kifizetni.

(3) Teljes összegû bankszámla-hozzájárulást kell kifi-
zetni a részmunkaidõben foglalkoztatottak részére, továb-
bá akkor is, ha a jogosult (1) bekezdés szerinti jogviszonya
a hónap közben keletkezik, vagy a hónap közben szûnik
meg.

(4) Nem fizethetõ ki a tárgyhavi bankszámla-hozzájáru-
lás az új jogviszonyára való tekintettel annak, aki az e ren-
delet hatálya alá tartozó munkáltatónál az (1) bekezdés
szerinti jogviszonya megszûnésének hónapjában ismétel-
ten jogviszonyt létesít.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bankszámla-hozzájárulás
a jogosult részére csak egy jogcímen fizethetõ ki.”

5. §

Az R. VII. Fejezete a következõ 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § Az állomány tagjának a honvédek jogállásáról

szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
108. § (2) bekezdése alapján tanulmányi szerzõdéssel tá-
mogatott, a szolgálatteljesítési helyétõl, a lakóhelyétõl és
a tartózkodási helyétõl eltérõ belföldi településen folyta-
tott képzése esetén

a) az azzal összefüggésben felmerülõ utazási költsége-
ket a 15–17. §-ban meghatározott rendben kell megtéríteni
azzal az eltéréssel, hogy közösségi közlekedési eszköz
igénybevétele esetén a helyközi munkába járási költségek
és a szolgálatteljesítési hely szerinti településen a helyi
munkába járási költségek teljes összegét ki kell fizetni, to-
vábbá

b) a felmerülõ szállásköltséget a 14. §-ban meghatáro-
zott rendben kell megtéríteni azzal az eltéréssel, hogy
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a napi szállásköltség felsõ határát a tanulmányi szerzõdés-
ben kell rögzíteni.”

6. §

Az R. a következõ 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § E rendeletnek az egyes költségtérítésekrõl

szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról szóló
4/2014. (III. 20.) HM rendelet 4. §-ával megállapított VI.
Fejezetét 2014. január 1-jétõl kell alkalmazni.”

7. §

Az R.
a) 1. § (1) bekezdés 1. pontjában a „településen” szö-

vegrész helyébe a „településen, illetve annak vonzáskör-
zetében”,

b) 1. § (1) bekezdés 1. pontjában az „utazásra” szöveg-
rész helyébe az „utazást vesz igénybe,”,

c) 1. § (1) bekezdés 3. pontjában az „a honvéd vagy
a közalkalmazott által” szövegrész helyébe az „a honvéd,
a közalkalmazott, vagy a honvédelmi szervezet állomá-
nyába nem tartozó személy (a továbbiakban: állományba
nem tartozó) által”,

d) 6. § (2) bekezdésében a „mért, legrövidebb
oda-vissza” szövegrész helyébe a „mért, idõben vagy tá-
volságban legrövidebb oda-vissza”,

e) 18. § (2) bekezdésében a „függõen” szövegrész he-
lyébe a „függõen, a vonaljegy, a menetjegy vagy a bérlet és
a számla pénzügyi és számviteli szerv részére történõ le-
adása ellenében”,

f) 23. § (6) és (7) bekezdésében a „Ha” szövegrész helyé-
be az „Az (5) bekezdés szerinti költségtérítésen kívül, ha”,

g) 23. § (7) bekezdésében a „szolgálatteljesítés” szöveg-
rész helyébe a „szolgálatteljesítési”,

h) 24. § (1) bekezdés c) pontjában az „érintett, kiren-
delt” szövegrész helyébe az „érintett”,

i) 24. § (2) bekezdésében a „kirendelés” szövegrész he-
lyébe a „kinevezéstõl eltérõ foglalkoztatás”,

j) 27. § (1) bekezdésében az „az indokoltan felmerülõ”
szövegrész helyébe az „a felmerülõ”
szöveg lép.

8. §

Hatályát veszti az R.
a) 24. § (5) bekezdésében az „az a honvéd tisztjelölt és

az a honvéd altiszt-jelölt, valamint” szövegrész,
b) 1. melléklet 4.6.1. pontjában a „– helyi bérlet/menet-

jegy leadása ellenében átmenõ közlekedés miatt (térítés
mértéke: 86%)” szövegrész,

c) 1. melléklet 4.6.1. pontjában a „– helyi bérlet/menet-
jegy leadása ellenében átmenõ közlekedés miatt (térítés

mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy családjától kü-
lönélõ, szolgálat érdekében áthelyezett állomány” szöveg-
rész.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
5/2014. (III. 27.) HM

rendelete
a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének

és felhasználásának szabályairól szóló
3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pont-
jában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ állam-
titkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértés-
ben, a következõket rendelem el:

1. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és fel-
használásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya)

„a) a központi költségvetésrõl szóló törvénynek a Hon-
védelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezetében
eredeti elõirányzatként megállapított fejezeti kezelésû elõ-
irányzatokra,”

{[az a)–c) pont szerinti elõirányzatok a továbbiakban

együtt: elõirányzatok] terjed ki.}

2. §

A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az elõirányzat felhasználása egyedi döntéssel,
egyéb mûködési, vagy felhalmozási célú támogatás állam-
háztartáson belül történõ átadásával valósul meg.”
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3. §

A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az elõirányzat támogatási elõlegként folyósítható,
felhasználása utólagos elszámolás mellett, egy összegben,
vissza nem térítendõ támogatás nyújtásával valósul meg.”

4. §

(1) A Rendelet 16. § (1) bekezdése a következõ
25–28. ponttal egészül ki:

[A Honvédelem érdekében tevékenykedõ civil szerveze-

tek támogatása (8/2/3/19) elõirányzat egyedi döntéssel fe-

dezetet biztosít]

„25. a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány,
26. a Magyar Hadisírgondozó Szövetség,
27. a Skultéty László Katonai Lovas Hagyományokat

Támogató Egyesület,
28. a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség”
(mûködésének és alapszabályában rögzített feladatai

végrehajtásának támogatására.)

(2) A Rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az elõirányzat támogatási elõlegként folyósítható,
felhasználása utólagos elszámolás mellett egy összegben –
az Ávr. 78. § (3) bekezdése szerinti esetben részletekben –
történõ, vissza nem térítendõ támogatás nyújtásával való-
sul meg.”

5. §

A Rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az elõirányzat támogatási elõlegként folyósítható, fel-
használása utólagos elszámolás mellett, teljesítésarányosan,
vissza nem térítendõ támogatás nyújtásával valósul meg.”

6. §

A Rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az elõirányzat támogatási elõlegként folyósítható,
felhasználása utólagos elszámolás mellett, teljesítésará-
nyosan, vissza nem térítendõ támogatás nyújtásával valósul
meg.”

7. §

A Rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az elõirányzat támogatási elõlegként folyósítható,
felhasználása utólagos elszámolás mellett, teljesítésará-
nyosan, vissza nem térítendõ támogatás nyújtásával való-
sul meg.”

8. §

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. §

Hatályát veszti a Rendelet
a) 16. § (6) bekezdésében a „18.,” szövegrész,
b) 24. §-a és 24/A. §-a.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 5/2014. (III. 27.) HM rendelethez

„1. melléklet a 3/2013. (VI. 11.) HM rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP
Pályázat (pontos cím meghatározás)

I. A pályázó adatai
II. A pályázat bemutatása
III. Költségvetés
IV. Mellékletek
A mellékleteket sorszámmal ellátva és sorszám szerint rendezve kell az adatlaphoz csatolni.
1. sz.: Hiteles másolat a pályázó bírósági nyilvántartásba vételérõl
2. sz.: A pályázó képviseletére jogosult személy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által

ellenjegyzett aláírás-mintájának hiteles másolata.
3. sz.: Saját forrás pályázati kiírásban történõ elõírása esetén a pályázó számlavezetõ pénzintézetének nyilatkozata

a pályázó fizetõképességérõl
4. sz.: Nyilatkozat

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI

1. A pályázó neve

székhelye

postacíme

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

honlapja

2. A pályázó adószáma (saját)

3. A pályázó bankszámlaszáma (saját), számlavezetõ bank neve

4. A pályázó statisztikai száma

5. A pályázó hivatalos, kötelezettségvállalásra jogosult
képviselõjének

neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

6. Az elmúlt 1–3 évben elnyert-e HM által kiírt pályázatot? év

összeg (E Ft)

pályázat tárgya

év

összeg (E Ft)

pályázat tárgya

év

összeg (E Ft)

pályázat tárgya
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II. A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA

(A pályázati kiírásban meghatározottak szerint.)

III. KÖLTSÉGVETÉS

A pályázat kiírója által meghatározottak szerint a pályázat keretében megvalósítandó projekt kiírásának tartalmazni
kell:

a) a költségvetési támogatásból el nem számolható költségek körét;

b) a rendelkezésre álló saját és egyéb források, azon belül az elnyerni kívánt támogatáshoz szükséges önerõ meghatá-
rozását %-os formában;

c) az igényelt támogatási összeg felosztását, az elszámolható költségek köre szerinti %-os formában;

d) a költségvetési támogatásból elszámolható költségek tételes felsorolását a c) pont szerinti csoportosításban.

A pályázó által benyújtott pályázat költségvetésére vonatkozó részének a pályázati kiírásban rögzített formán túlme-
nõen tartalmaznia kell az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. §
(1) bekezdésében meghatározottakat is.

IV. MELLÉKLETEK

NYILATKOZAT

1. Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok valódiak és hitelesek.

2. Tudomásul veszem, hogy a pályázat elnyerése esetén a pályázaton elnyerhetõ összeg kedvezményezettjének neve,
pályázat tárgya és az elnyert összeg szabályozott módon nyilvánosságra hozható.

3. Kijelentem, hogy az általam képviselt pályázó szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csõd-, felszámo-
lási eljárás nincs folyamatban, 60 napnál régebbi köztartozása nincs, illetve ezekre vonatkozólag a támogatási szerzõdés
lejártáig bejelentési kötelezettséget vállalok.

4. Hozzájárulok a pályázat szabályszerûségének és a pályázattal elnyert összeg rendeltetésszerû felhasználásának
szerzõdésben meghatározott szervek általi ellenõrzéséhez.

5. A pályamû tulajdonjogot és harmadik személy jogosultságát nem sérti.

6. A pályázati kiírást és útmutatót ismerem, a pályázat az abban foglaltak figyelembevételével készült.

20... .................................. hó .............. nap

...................................................
cégszerû aláírás”
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A honvédelmi miniszter
6/2014. (IV. 14.) HM

rendelete
a szolgálati viszonnyal, a kártérítési felelõsséggel,

az egyes pénzbeli, természetbeni
és szociális juttatásokkal, a regeneráló pihenéssel

és a rekreáció rendjével, az elismerésekkel
és az étkezési utalvánnyal való ellátással kapcsolatos

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 1–3., 5., 8., 9., 11., 14., 24. és 31. pont-
jában,

a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 34. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) be-
kezdés a) pont ab) alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 27. pontjában,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pont-
jában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 28. pontjában,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pont-
jában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) be-
kezdés a) pont ab) alpontjában,

a 28. § a) és b) pontja tekintetében a honvédek jogállásá-
ról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés
27. pontjában, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intéz-
kedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekez-
dés f) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjá-
ban, c) pontja tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(2) bekezdés o) pontjában és a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (3) bekezdés a) pontjá-
ban
kapott felhatalmazás alapján – a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a a kö-
vetkezõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az illetmény-megállapításnak nem minõsülõ illet-
ményváltozásról szóló értesítést a honvédelmi szervezet
személyügyi szervének vezetõje adja ki.”

2. §

Az R1. 26. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Nem feltétele a jogi vagy a közigazgatási szakvizs-

ga letétele a jogi és igazgatási munkakörnek minõsülõ,
százados rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztás
betöltésének akkor, ha az állomány tagja hadnagy rendfo-
kozatot visel.”

3. §

Az R1. 70. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Egészségkárosító veszélynek kitett beosztásnak
az a szolgálati beosztás minõsül, amelynek ellátásával
kapcsolatos szolgálati tevékenység a napi szolgálatteljesí-
tési idõ több, mint felében, ionizáló sugárzásnak kitett be-
osztásban legalább három órában egészségkárosító kocká-
zatok között kerül végrehajtásra, vagy a védelem csak
egyéni védõeszköz olyan állandó vagy tartós használatá-
val valósul meg, amely a viselõje számára fokozott meg-
terhelést jelent.”

4. §

Az R1. 120. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Ha készenléti jellegû beosztásokban a szolgálattel-
jesítés váltásos szolgálati rendben történik, akkor a szolgá-
latteljesítés

a) egymást követõ 12/24–12/48–24/48, vagy
b) 24/72 órás

váltásban határozható meg.”
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5. §

Az R1. 145. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A fegyelmi jogkört gyakorló az összefoglaló jelen-
tést, továbbá az ügyben készült iratokat megvizsgálja, és
az iratok kézhezvételétõl számított 5 napon belül szemé-
lyes meghallgatást tûz ki, ha megítélése szerint a fegyelmi
vizsgálat anyaga a fegyelmi felelõsség elbírálására alkal-
mas. A vizsgáló az állomány eljárás alá vont tagját a sze-
mélyes meghallgatásról értesíti, a képviselõt pedig felhívja
a személyes meghallgatáson való részvételre.”

6. §

Az R1. 152. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A részletfizetési engedélynek tartalmaznia kell
a részletfizetés elmulasztásának (6) bekezdés szerinti kö-
vetkezményeire történõ figyelmeztetést.”

7. §

Az R1. 244. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az önkéntes tartalékos katona tényleges szolgálat-

ból történõ elbocsátásakor az állományilletékes honvédségi
szervezet átadja részére a tényleges katonai szolgálat lefo-
lyásáról szóló igazolást.”

8. §

(1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R1. 13. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. §

Az R1.
a) 5. § (2) bekezdés a) pontjában az „az ezredes rendfo-

kozattal rendszeresített szolgálati beosztással történõ meg-
bízást” szövegrész helyébe az „az ezredes, tábornok rend-
fokozattal rendszeresített szolgálati beosztással történõ
megbízást”,

b) 5. § (3) bekezdésében az „az ezredes rendfokozattal
rendszeresített szolgálati beosztással történõ megbízás-
hoz” szövegrész helyébe az „az ezredes, tábornok rendfo-
kozattal rendszeresített szolgálati beosztással történõ meg-
bízáshoz”,

c) 47. § (2) bekezdésében az „és f) pontja” szövegrész
helyébe az „ ,f) és g) pontja”,

d) 47. § (2) bekezdésében a „vezénylések” szövegrész
helyébe a „vezénylések, illetve tanulmányi szerzõdések”,

e) 83. § (1) bekezdésében a „8. melléklet” szövegrész
helyébe a „formai és tartalmi elemeket a 8. melléklet”,

f) 88. § (1) bekezdésében a „végrehajtotta” szövegrész
helyébe az „eredményesen teljesítette”,

g) 88. § (1) bekezdésében az „és az éves” szövegrész he-
lyébe az „és végrehajtotta az éves”,

h) 91. § (3) bekezdésében az „a vizsgát követõ 15 napon
belül” szövegrész helyébe az „a tárgyévben legkésõbb de-
cember 15-ig”,

i) 143. § (1) bekezdésében a „fegyelmi vizsgálat” szö-
vegrész helyébe a „fegyelmi eljárás”,

j) 143. § (2) bekezdésében a „Ha az értesítés, vagy a fel-
hívás nem postai úton kerül kézbesítésre” szövegrész he-
lyébe a „Ha az értesítésre, vagy a felhívásra személyes
megjelenés alkalmával szóbeli közléssel, távbeszélõn
vagy elektronikus úton kerül sor”,

k) 187. § (1) bekezdésében a „kijelölhetõ” szövegrész
helyébe az „az egyéni, tartós külszolgálat ellátása esetén
a HVKF, a mûvelet irányításáért felelõs katonai – mint
a vezénylés helye szerinti állományilletékes – szervezet-
hez tartozó külszolgálati tevékenység esetén a mûvelet irá-
nyításáért felelõs katonai vezetõje által kijelölhetõ”,

l) 245. § (3) bekezdésében a „bevonja” szövegrész he-
lyébe a „hatálytalanítja”,

m) 247. § (2) bekezdésében a „120” szövegrész helyébe
a „90”,

n) 255. § (1) bekezdés b) pontjában a „halasztó hatályú”
szövegrész helyébe az „a 252. § (2) bekezdése és a 253. §
(3) bekezdése alapján benyújtott kérelem kivételével ha-
lasztó hatályú”,

o) 6. melléklet címében az „a fokozottan veszélyes szol-
gálati” szövegrész helyébe az „az egészségkárosító ve-
szélynek kitett”
szöveg lép.

2. A kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem

térülõ károk leírásának és törlésének szabályairól szóló

10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

10. §

A kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem té-
rülõ károk leírásának és törlésének szabályairól szóló
10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.)
13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Egyszerûsített eljárás esetén a katonának a kár oko-
zását, a kártérítés jogalapját és mértékét elismerõ nyilatko-
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zatát és a katona megtérítési kötelezettségét az 1. melléklet
szerinti kötelezvényben kell rögzíteni.”

11. §

Az R2. 34. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kereset benyújtásával perré alakult eljárásban al-

peresként a HM-et kell megjelölni.”

12. §

Az R2. 42. § (1) bekezdés c) pontjában a „parancsnoka”
szövegrész helyébe az „és a más magasabb szintû parancs-
nokság parancsnoka” szöveg lép.

13. §

Hatályát veszti az R2. 2. § (3) bekezdésében az „ , aki
a káreljárás megindításkor haladéktalanul intézkedik a kár
összegének és a károkozó személyének megállapítására”
szövegrész.

3. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális

juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM

rendelet módosítása

14. §

Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatá-
sokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: R3.) 18. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1)–(3) bekezdésen túl az MH a honvédek érde-
kében más módon is támogathatja a fizikai alkalmassági
követelményeknek való megfelelés, valamint az egészsé-
ges életmód és a szabadidõsportok feltételeinek megte-
remtését.”

15. §

Az R3. 25. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A támogatásként nyújtott szolgáltatások)

„a) a szervezeti élettel összefüggõ rendezvények elhelye-
zési és irodatechnikai eszköz feltételeinek biztosítására,”

(terjedhetnek ki.)

16. §

Az R3.
a) 10. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „töltötte

be” szövegrész helyébe a „töltötte be, a családok támoga-
tásáról szóló törvény szerinti”,

b) 11. § (1) bekezdésében a „kell benyújtani” szöveg-
rész helyébe a „kell benyújtani, mely alapján a pénzügyi és
számviteli szerv elõkészíti a pénzügyi záradékkal ellátott
tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vo-
natkozó parancsnoki döntést”,

c) 11. § (2) bekezdésében a „legkorábban augusztus
1-jén, legkésõbb október 31-ig” szövegrész helyébe a „de
legkorábban augusztus 1-jén”,

d) 16. § (1) bekezdés a)–c) pontjában az „érdekében ál-
lami foglalkoztatási szerv által elfogadott, illetve támoga-
tott, az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ” szöveg-
rész helyébe az „érdekében az állami foglalkoztatási szerv
által felajánlott vagy elfogadott, vagy az Országos Képzési
Jegyzékben szereplõ, vagy hatósági – egy évet meg nem
haladó – iskolarendszeren kívüli tanfolyami”,

e) 10. alcím címében a „szolgáltatások” szövegrész he-
lyébe az „és egyéb szolgáltatások”
szöveg lép.

17. §

Hatályát veszti az R3.
a) 11. § (1) bekezdésében a „ , melyet követõen a támo-

gatást a benyújtástól számított 30 napig kell folyósítani”
szövegrész,

b) 22. § (2) bekezdésében az „a) pontja” szövegrész.

4. A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési

és oktatási célú rendezvényekrõl, továbbá a regeneráló

pihenés és a rekreáció rendjérõl szóló

13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosítása

18. §

A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési
és oktatási célú rendezvényekrõl, továbbá a regeneráló pi-
henés és a rekreáció rendjérõl szóló 13/2013. (VIII. 21.)
HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ahol e rendelet családtagot említ, azon érteni kell
az igényjogosult élettársát is, ha élettársi viszonyát a hon-
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védek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet 18/A. §-a szerint igazolja.”

19. §

Az R4. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A 8. § (1) bekezdése szerinti regeneráló pihenést
az igényjogosult évente egy alkalommal veheti igénybe.”

20. §

Az R4. 16. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) Az igényjogosultak hétközi vagy hétvégi pihenés
igénybevétele iránti kérelmüket a miniszteri utasítás sze-
rinti nyomtatványon

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén az igénybevétel
napját megelõzõ 15. napig az MH szolgáltatásokat koor-
dináló szervezetének, az igénybevétel napját megelõzõ
15 napon belül az MH középszintû vezetõ szerve által
üzemeltetett MH regenerálódást és kiképzést segítõ szer-
vezetek szolgáltatásainak igénybevétele esetén az MH
középszintû vezetõ szervének, az MH szolgáltatásokat
koordináló szervezete által üzemeltetett MH regeneráló-
dást és kiképzést segítõ szervezetek szolgáltatásainak
igénybevétele esetén az MH regenerálódást és kiképzést
segítõ szervezetnek,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén az MH rekreációt
végzõ szervezetének
küldik meg.”

21. §

Az R4. 16. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az igényjogosultak, valamint az igényjogosulti

körbe nem tartozó személyek a 20. § (1) bekezdése szerinti
idõtartamot meghaladó hétközi vagy hétvégi pihenés
igénybe vétele iránti kérelmüket az (1) bekezdés a) pontja
esetén az MH középszintû vezetõ szervének, illetve az MH
szolgáltatásokat koordináló szervezetnek küldik meg.”

22. §

Az R4. 20. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel
egészül ki:

„(5) A Mátraházán és a Bujákon mûködõ MH
regenerálódást és kiképzést segítõ szervezetek szolgáltatá-
sait az (1) bekezdés szerinti idõtartamot meghaladó mérté-
ken túl igénybe vevõ igényjogosult, valamint az igényjo-

gosulti körbe nem tartozó személy az 1. melléklet 2. pontja
szerinti térítési díj 150%-a ellenében veheti igénybe.
A Badacsonylábdi-hegyen, a Csopakon és a Mályiban mû-
ködõ MH regenerálódást és kiképzést segítõ szervezetek
szolgáltatásait az (1) bekezdés szerinti idõtartamot megha-
ladó mértéken túl igénybe vevõ igényjogosult, valamint
az igényjogosulti körbe nem tartozó személy az 1. mellék-
let 3. pontja szerinti térítési díj 140%-a ellenében veheti
igénybe.

(6) A 12 év feletti igényjogosult pótágyas elhelyezést
az 1. melléklet 1–3. pontja szerinti térítési díj 80%-a elle-
nében vehet igénybe.”

23. §

Az R4.
a) 5. § (1) bekezdésében a „szeptember 30-ig” szöveg-

rész helyébe a „szeptember 5-ig”,
b) 16. § (1) bekezdésében az „Az 1. melléklet 1–3. pont-

ja szerinti térítési díj ellenében, kérelemre,” szövegrész
helyébe a „Kérelemre,”,

c) 16. § (1) bekezdés a) pontjában a „családtagjai” szö-
vegrész helyébe a „családtagjai, valamint unokája
a 16. életévének betöltéséig”,

d) 16. § (1) bekezdés a) pontjában a „férõhely terhére”
szövegrész helyébe a „férõhely terhére, az 1. melléklet
2. és 3. pontja szerinti térítési díj ellenében”,

e) 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „férõhely terhére”
szövegrész helyébe a „férõhely terhére, az 1. melléklet
1. és 4. pontja szerinti térítési díj ellenében”,

f) 16. § (5) bekezdésében a „(4) bekezdés” szövegrész
helyébe a „(4) és a (4a) bekezdés”,

g) 17. § (1) bekezdésében a „családtagjai” szövegrész
helyébe a „családtagjai, valamint unokája a 16. életévének
betöltéséig”,

h) 20. § (3) bekezdésében az „a 3–12 éves gyermekek
esetén” szövegrész helyébe az „a gyermek 3 éves korától
a 12. életévének betöltéséig”
szöveg lép.

5. A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar fõnöke

által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosítása

24. §

A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar fõnöke
által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló
15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.)
VI. fejezete a következõ 24/a. alcímmel egészül ki:

„24/a. Hazai Samu-életmûdíj
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25/A. § (1) Példaértékû katonai életpálya és ennek során
a Honvédség feladatainak megvalósítása érdekében kifej-
tett kiemelkedõen jelentõs elméleti és gyakorlati tevé-
kenység, és kimagasló parancsnoki teljesítmény elismeré-
sére Hazai Samu-életmûdíj (a továbbiakban: Életmûdíj)
adományozható annak a személyi állományba nem tar-
tozó személynek, aki a 60. életévét betöltötte és leg-
alább 30 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idõ-
vel rendelkezik.

(2) Az Életmûdíjas okiratot kap, valamint jogosult a Hazai
Samu-életmûdíjas cím használatára.

(3) A (2) bekezdésen túl az Életmûdíjas az adományo-
zást követõ hónap elsõ napjától havonta pénzbeli juttatás-
ban részesül. A pénzbeli juttatás összege havonta 100 000 Ft.
A havi pénzbeli juttatás – a 37. § (1) bekezdése kivételé-
vel – az Életmûdíjas haláláig szól.

(4) Az Életmûdíjra, és az ezzel járó havi juttatásra egy-
idejûleg legfeljebb hárman jogosultak.

(5) Az Életmûdíj elsõ alkalommal 2014-ben adomá-
nyozható.”

25. §

Az R5. 26. alcíme a következõ 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § (1) Az Életmûdíj adományozására vonatkozó

személyi javaslatot a Honvédelmi Minisztérium állami
vezetõi vagy a Honvéd Vezérkar fõnöke tehet. A szemé-
lyi javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életútját,
teljesítményének ismertetését, valamint azokat az indo-
kokat, amelyek az Életmûdíj adományozását megalapoz-
hatják.

(2) Az Életmûdíj adományozásáról a miniszter dönt.
(3) Az Életmûdíjra a 31. § (1), (3) és (4) bekezdése és

a 32. § nem alkalmazható.”

6. Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló

17/2013. (IX. 3.) HM rendelet módosítása

26. §

Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló 17/2013.
(IX. 3.) HM rendelet

a) 2. §-ában a „foglalkoztatott kormánytisztviselõ” szö-
vegrész helyébe a „foglalkoztatott kormányzati szolgálati
jogviszonyban álló személy”,

b) 4. § (2) bekezdésében az „Az étkezési” szövegrész
helyébe az „A jogszerûen átadott, átutalt étkezési”
szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

8. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

28. §

Hatályát veszti
a) a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002.

(V. 10.) HM rendelet módosításáról szóló 17/2003. (V. 6.)
HM rendelet,

b) a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló 35/2002.
(V. 10.) HM rendelet módosításáról szóló 10/2004.
(IV. 22.) HM rendelet,

c) a Magyar Honvédség jelképeirõl és jelzéseirõl szóló
3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról szóló
14/2004. (VI. 14.) HM rendelet.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelethez
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2. melléklet a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelethez

„7. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez

5. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 489



490 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



3. melléklet a 6/2014. (IV. 14.) HM rendelethez
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A honvédelmi miniszter
7/2014. (IV. 18.) HM

rendelete
a honvédek illetményérõl, illetményjellegû

juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi
ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak

jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet
módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 18–21. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben el-
járva, a következõket rendelem el:

1. §

A honvédek illetményérõl, illetményjellegû juttatásai-
ról, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban fog-
lalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
21/2013. (IX. 17.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. al-
címe a következõ 3/B. §-sal egészül ki:

„3/B. § A Hjt. 124. § (4) bekezdése alapján az állomány-
nak a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfel-
dolgozó szervénél szolgálatot teljesítõ felsõfokú iskolai
végzettséggel rendelkezõ tagja a beosztási illetmény
35%-ának, felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ tagja
a beosztási illetmény 10%-ának megfelelõ illetménykiegé-
szítésre jogosult.”

2. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A Hjt. 92. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazá-

sa szempontjából a rész-szolgálati idõket össze kell számí-
tani, ha a tényleges szolgálati viszony idõtartamai között
megszakítások vannak.”

3. §

Az R. 22. és 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„22. § (1) Laktanyai készenléti szolgálat esetén a készen-
léti pótlék óránkénti mértéke az illetményalap 0,26%-a.

(2) A készenléti szolgálat jellegétõl függetlenül
az (1) bekezdés szerinti készenléti pótlékra jogosult

a) a készenléti szolgálatra kijelölt katonai ügyész, vala-
mint a készenléti szolgálatot teljesítõ nyomozótiszt,

b) az állomány NATO Reagáló Erõk, illetve az Európai
Unió Harccsoportjának és az Európai Unió irányítása alatt
végrehajtott balkáni katonai békefenntartó mûvelet kötelé-
kébe felajánlott egység, alegység állományában belföldön
készenléti szolgálatot teljesítõ tagja,

c) az állomány gépjármû-baleseti helyszínelõ készenléti
szolgálatot teljesítõ tagja,

d) az MH Egészségügyi Központban, valamint az MH
Egészségügyi Központ parancsnoka által készenléti szol-
gálatra kijelölt helyõrségekben egészségügyi készenléti
szolgálatot teljesítõ katonaorvos, egészségügyi tiszt, al-
tiszt, tisztes, közkatona, és

e) az állománynak az a)–d) pontok alá nem tartozó,
a miniszter által rendeletben vagy utasításban, a HVKF és
a KNBSZ fõigazgatója által parancsban vagy intézkedés-
ben idõlegesnek nem minõsített készenléti szolgálatot tel-
jesítõ tagja.

(3) Azon laktanyán kívüli készenléti szolgálatok esetén,
amelyek a (2) bekezdésben nem szerepelnek, az állomány
tagja készenléti pótlékra óránként az illetményalap
0,2%-ának megfelelõ mértékben jogosult.

(4) Az állomány Hjt. 105. § (3) bekezdés c) pontja sze-
rinti készenléti szolgálatot belföldön teljesítõ tagja részére
járó készenléti pótlék mértékét az (1)–(3) bekezdésben és
a 21. § (3) bekezdésében foglaltak megfelelõ alkalmazásá-
val kell megállapítani.

23. § (1) A 22. § (1) bekezdése szerinti készenléti pótlék
idõarányos részének a hatszorosa illeti meg az állomány
tagját a belföldi kiküldetés esetén, ha az utazási idõ, vagy
annak egy része a szolgálatteljesítési idõ szolgálati rend
szerinti beosztásán kívülre esik.

(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti díjazásra
az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés c) pontja szerint ren-
delkezési állományba tartozó azon tagja, aki nem a minisz-
ter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) kép-
zési igényeihez kapcsolódóan hajt végre belföldi kikülde-
tést.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából utazási
idõnek minõsül

a) személygépkocsival történõ utazás esetén annak in-
dulásától a megérkezéséig eltelt idõ,

b) tömegközlekedési eszközzel történõ utazás esetén
annak indulásától a megérkezéséig tartó, valamint az át-
szállással töltött idõ,

c) a tömegközlekedési eszköz megérkezésétõl a kikül-
detés szerinti szolgálatteljesítési idõ kezdetéig, valamint
a szolgálatteljesítési idõ végétõl a tömegközlekedési esz-
köz indulásáig eltelt idõ.

(4) Az (1) bekezdés szerinti díjazás megállapítása szem-
pontjából az egy órával nem osztható töredékidõre csak
akkor jár díjazás, ha annak idõtartama a 30 percet megha-
ladja. Ez esetben a díjazás mértéke szempontjából
a 30 percet meghaladó töredékidõt teljes órának kell te-
kinteni.”
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4. §

Az R. 80. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) Ha az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés f), h), i),
k)–m), p)–s) pontja szerinti tagját belföldre vezénylik, il-
letményre a 78. § szerint jogosult.”

5. §

Az R. 102. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Az önkéntes tartalékos katona külföldi szolgálattel-
jesítés idõtartama alatti illetményét a 79. §-ban foglaltak
megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani.

(5) A 66. §-t a szolgálati járandóságban nem részesülõ
önkéntes tartalékos katonára is megfelelõen alkalmazni
kell.”

6. §

Az R. 104. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 23. § szerinti díjazásra jogosult az a honvéd tiszt-

jelölt, aki a HM képzési igényeihez kapcsolódóan vesz
részt belföldi képzésben vagy hajt végre belföldi kikülde-
tést.”

7. §

Az R. 115. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A honvédek illetményérõl, illetményjellegû juttatá-

sairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban
foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
21/2013. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról szóló
7/2014. (IV. 18.) HM rendelettel megállapított 22. §-t,
23. §-t, 104. § (4) bekezdést 2014. január 1-jétõl kell alkal-
mazni.”

8. §

Az R. 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. §

Az R.
a) 21. § (3) bekezdésében a „kiadott” szövegrész helyé-

be a „kiadott szolgálati intézkedés és a”,
b) 25. § (1) bekezdésében a „miniszter által vezetett mi-

nisztérium (a továbbiakban: HM)” szövegrész helyébe
„HM” szöveg lép.

c) 26. § (3) bekezdésében a „vonatkozó” szövegrész he-
lyébe a „vonatkozó szolgálati”,

d) 37. §-ában a „41. § (2) bekezdésében” szövegrész he-
lyébe a „36. § (2) bekezdésében”,

e) 41. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: repülõ-
mûszaki)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: földi
kiszolgáló)”,

f) 50. §-ában a „feladatrendszer figyelembevételével”
szövegrész helyébe a „feladatrendszer, valamint az adott
oktatói fokozatban vagy beosztásban eltöltött idõtartam fi-
gyelembevételével”,

g) 74. § (6) bekezdésében a „kinevezés” szövegrész he-
lyébe a „kinevezés, áthelyezés”,

h) 78. § (1) bekezdésében a „céljából belföldre” szöveg-
rész helyébe a „céljából 6 hónapot meghaladó idõtartamra
belföldre”,

i) 85. § (2) bekezdés h) pontjában az „eltérítése” szöveg-
rész helyébe az „eltérítése, vagy a magasabb rendfokozat-
hoz tartozó beosztás ellátásával az eredeti beosztás ellátása
alóli mentesítés mellett való megbízás”,

j) 86. § (2) bekezdésében az „idõpontja szerinti teljes
hónapra számított” szövegrész helyébe a „napján érvényes
havi”,

k) 87. § (2) bekezdésében az „utolsó illetménye” szöveg-
rész helyébe az „utolsó napon érvényes havi távolléti díja”,

l) 87. § (2) bekezdésében a „folyósítani” szövegrész he-
lyébe a „megállapítani”,

m) 89. §-ában a „feladat” szövegrész helyébe a „feladat-
kör”,

n) 89. §-ában a „feladattal” szövegrész helyébe a „fel-
adatkörrel”,

o) 97. § (1) bekezdésében, 98. § (2) bekezdésében
a „napja szerinti naptári hónapra számított” szövegrész he-
lyébe a „napján érvényes havi”,

p) 99. § (1) bekezdésében az „idõpontja szerinti naptári
hónapra számított” szövegrész helyébe a „napján érvényes
havi”,

q) 101. § (1) bekezdésében a „leteltekor érvényes” szö-
vegrész helyébe a „leteltének napján érvényes havi”,

r) 4. és 6. melléklet címében a „repülõmûszakiak” szö-
vegrész helyébe a „földi kiszolgálók”
szöveg lép.

10. §

Hatályát veszti az R. 2. § (3) bekezdése.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 7/2014. (IV. 18.) HM rendelethez

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

Az oktatói pótlék havi mértéke az illetményalap százalékában meghatározva

A B C D E F G

1.

Oktatói fokozat/beosztás

1. pótlékfokozat 2. pótlékfokozat 3. pótlékfokozat

2.

Az oktatói
fokozatban

vagy beosztásban
töltött idõ hossza

A pótlék
mértékének alsó

és felsõ határa
(illetmény-
alap %-a)

Az oktatói
fokozatban

vagy beosztásban
töltött idõ hossza

A pótlék
mértékének alsó

és felsõ határa
(illetmény-
alap %-a)

Az oktatói
fokozatban

vagy beosztásban
töltött idõ hossza

A pótlék
mértékének alsó

és felsõ határa
(illetmény-
alap %-a)

3.

Tanársegéd és egyéb –
mérnöktanár, mûszaki tanár,
gazdasági tanár, nyelvtanár,
testnevelõ tanár, kollégiumi
nevelõtanár – oktatói vagy
szakoktatói beosztásban
szolgálatot teljesítõ

0–4 év 26–33 5–8 év 34–41 8 év felett 42–52

4. Adjunktus és fõiskolai docens 0–10 év 42–56 11–20 év 57–71 20 év felett 72–86

5.
Fõiskolai tanár
és egyetemi docens 0–10 év 87–111 11–20 év 112–136 20 év felett 137–161

6. Egyetemi tanár 0–5 év 162–194 6–10 év 195–227 10 év felett 228–260

”
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MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
23/2014. (III. 31.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti

és Mûködési Szabályzatáról szóló
59/2013. (IX. 27.) HM utasítás módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 60. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdésére és a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a kor-
mányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter
jóváhagyásával – a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 59/2013. (IX. 27.) HM utasítás
az utasítás 1. melléklete szerint módosul.

2. §

Az utasítás hatálybalépését követõ 30. napig a Honvé-
delmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) önálló szerve-
zeti egysége kidolgozza vagy módosítja ügyrendjét, mely-
nek egy példányát – annak jóváhagyását követõen – meg-
küldi a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály részére.

3. §

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

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet

a 23/2014. (III. 31.) HM utasításhoz

1. §

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1. melléklet 1. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban:
HM) önálló jogi személyiséggel rendelkezõ központi ál-
lamigazgatási szerv.”

2. §

A Szabályzat 1. melléklet 1. § (2) bekezdés s) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

(A HM alapadatai a következõk:)

„s) kormányzati funkciószáma és megnevezése: 025010
Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása”

3. §

A Szabályzat 1. melléklet 3. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A HM szervezeti felépítését, továbbá a miniszter
irányítása alá tartozó központi hivatalokat és közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezeteket (a továbbiakban
együtt: HM szervezetek), valamint a miniszter fenntartói
irányítása alá tartozó köznevelési intézményt (a továb-
biakban: Gábor Dénes Elektronikai Mûszaki Szakközépis-
kola és Kollégium) és a miniszter közvetlen irányítása alá
tartozó szervezetet (a továbbiakban: Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálat) az 1. függelék tartalmazza.”

4. §

A Szabályzat 1. melléklet 3. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 4. függelék tartalmazza a HM szervezeteket,
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot és a Gábor Dénes
Elektronikai Mûszaki Szakközépiskola és Kollégiumot,
valamint a HM tulajdonosi jogkörébe tartozó azon gazda-
sági társaságokat, amelyek felett a miniszter vagy az általa
átruházott hatáskörben eljáró állami vezetõ tulajdonosi jo-
gokat gyakorol. A HM szervezetek és a Gábor Dénes
Elektronikai Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium ese-
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tében a 4. függelék tartalmazza a miniszter által átruházott
hatáskörben eljáró állami vezetõt és a miniszteri vagy átru-
házott hatáskör gyakorlásával összefüggésben közremû-
ködõ HM szerveket.”

5. §

A Szabályzat 1. melléklet 5. §-a a következõ (3) bekez-
déssel egészül ki:

„(3) A miniszter hagyja jóvá a Katonai Nemzetbiztonsá-
gi Szolgálat, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat szolgálati
ágai, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) közép-
szintû vezetõ szerve (a továbbiakban: MH Összhaderõne-
mi Parancsnokság), az MH Logisztikai Központ, az MH
Egészségügyi Központ és a Gábor Dénes Elektronikai
Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium szervezeti és mû-
ködési szabályzatát, a Miniszteri Kabinet ügyrendjét, vala-
mint a HM éves intézményi munkatervét.”

6. §

A Szabályzat 1. melléklet 7. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) A parlamenti államtitkár az (1) bekezdésen túl
a) ellátja a Gábor Dénes Elektronikai Mûszaki Szakkö-

zépiskola és Kollégium szakmai felügyeletével összefüggõ
feladatokat,

b) jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szerv ügy-
rendjét, HM szervezet szervezeti és mûködési szabályza-
tát, valamint éves intézményi munkatervét,

c) egyetértése esetén jóváhagyásra felterjeszti a HM Tá-
bori Lelkészi Szolgálat szolgálati ágai és a Gábor Dénes
Elektronikai Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium szer-
vezeti és mûködési szabályzatát és

d) felügyeli a Honvéd Együttes Mûvészeti Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû Társaság honvédségi mûsorszolgál-
tatásával, valamint a katonai irodalmi és képzõmûvészeti
pályázatokkal kapcsolatos feladatokat.”

7. §

A Szabályzat 1. melléklet 9. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) A közigazgatási államtitkár a (2) bekezdésen túl
a) egyetértése esetén felterjeszti a HM és az irányítása

alá tartozó központi hivatal szervezeti és mûködési sza-
bályzatának tervezetét, valamint éves intézményi munka-
tervét,

b) jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szerv ügy-
rendjét, a HVKF-fel egyetértésben a HM havi munkatervét,

c) koordinálja a nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ
személyek ellenõrzésével kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasításban meghatározottak-
kal összefüggõ minisztériumi feladatokat, és

d) az általa kijelölt vezetõ útján felügyeli a HM Költség-
vetés Gazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiak-
ban: HM KGIR) fejlesztését, mûködtetését és összehan-
golja annak fejlesztésére irányuló alkalmazói követelmé-
nyek kidolgozását. Elõterjeszti a rendszer fejlesztésére irá-
nyuló szakmai követelményeket.”

8. §

A Szabályzat 1. melléklet 10. § (2) bekezdés e)–h) pont-
jai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A közigazgatási államtitkár irányítja)

„e) a Kontrolling Fõosztály vezetõjének,
f) a Tervezési és Koordinációs Fõosztály vezetõjének,
g) a Humánpolitikai Fõosztály vezetõjének,
h) az ellenõrzések kivételével a Belsõ Ellenõrzési Fõ-

osztály vezetõjének,”
(tevékenységét.)

9. §

A Szabályzat 1. melléklet 11. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) A HVKF az (1) bekezdésen túl
a) egyetértése esetén a közigazgatási államtitkár útján

jóváhagyásra felterjeszti az MH Összhaderõnemi Parancs-
nokság, az MH Logisztikai Központ és az MH Egészség-
ügyi Központ szervezeti és mûködési szabályzatát, vala-
mint jóváhagyja azok éves intézményi munkatervét,

b) az a) pontban meghatározott MH katonai szervezetek
kivételével jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó MH katonai szervezetek szervezeti és mûködési sza-
bályzatát, éves intézményi munkatervét, valamint a cso-
portfõnökségek és a Vezérkari Iroda ügyrendjét.”

10. §

A Szabályzat 1. melléklet 14. § (2) bekezdés f) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A miniszter munkájának közvetlen támogatása érdeké-

ben)

„f) a miniszter megbízásából egyeztetéseket, megbeszé-
léseket folytat, a miniszter által meghatározott tevékeny-
ség során információkat kér a HM szervezetek, a Gábor
Dénes Elektronikai Mûszaki Szakközépiskola és Kollégi-
um, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint
az MH katonai szervezetek (a továbbiakban együtt: honvé-
delmi tárca) szakmai szerveitõl, és”
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11. §

A Szabályzat 1. melléklet 14. § (3) bekezdés e) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A kabinetfõnök)

„e) jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szerv mun-
katervét.”

12. §

A Szabályzat 1. melléklet 15. § (1) bekezdés c) és
d) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A kabinetfõnök irányítja)

„c) a Honvédelmi Kötelék Programiroda vezetõjének,
d) a Sajtó Osztály vezetõjének és”
(tevékenységét.)

13. §

A Szabályzat 1. melléklet 15. § (1) bekezdése a követ-
kezõ e) ponttal egészül ki:

(A kabinetfõnök irányítja)

„e) a Tartalomszolgáltató Osztály vezetõjének”
(tevékenységét.)

14. §

A Szabályzat 1. melléklet 18. § (2) bekezdés g) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs he-

lyettes államtitkár)

„g) az államháztartási belsõ ellenõrzések kivételével el-
lenjegyzi a külföldön végrehajtandó ellenõrzésekre és
az ellenõrzõ bizottság vezetõjére vonatkozó tervjavaslato-
kat, valamint véleményezi a terven felüli ellenõrzési
javaslatokat.”

15. §

A Szabályzat 1. melléklet 19. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár jóváhagyja az irányítása alá tartozó
HM szervezet szervezeti és mûködési szabályzatát, éves
intézményi munkatervét, valamint az irányítása alá tartozó
HM szerv ügyrendjét.”

16. §

A Szabályzat 1. melléklet 20. § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár fe-

lelõs a Hvt. vhr. 8. § (3) bekezdésében meghatározott szak-

területekért, amelynek keretében szakmailag irányítja)

„a) a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és in-
tézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011.
(VIII. 4.) HM utasításban, a honvédelmi tárca védelmi ter-
vezõ rendszere felsõ szintû tervezési szabályainak alkal-
mazásáról szóló 98/2009. (XII. 11.) HM utasításban,
a honvédelmi tárca 10 éves hosszú távú stratégiai tervének
kidolgozásáról szóló miniszteri utasításban és a honvédel-
mi tárca 1 (+n) éves rövid távú tervének, továbbá a honvé-
delmi tárca költségvetési és éves beszerzési tervének ki-
dolgozásával kapcsolatos, hatáskörébe tartozó tervezési,
költségvetési, logisztikai és infrastrukturális gazdálkodási
tevékenységet,”

17. §

A Szabályzat 1. melléklet 20. § (2) bekezdés g) és
h) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár)

„g) a kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem
térülõ károk leírásának és törlésének szabályairól szóló
10/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben meghatározott ese-
tekben dönt a kárleírásról és a törlésrõl, és

h) az általa kijelölt vezetõ útján irányítja a HM KGIR
mûködtetését.”

18. §

A Szabályzat 1. melléklet 21. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szervezet szerve-
zeti és mûködési szabályzatát, éves intézményi munkatervét,
valamint az irányítása alá tartozó HM szerv ügyrendjét.”

19. §

A Szabályzat 1. melléklet 22. § (2) bekezdés a) és
b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A HVKFH)

„a) a HVKF által átruházott hatáskörben gyakorolja
a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról
szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasításban meghatározott irá-
nyítási jogkört,

b) az MH szabályzatfejlesztési tevékenységének kiala-
kításáról és mûködésérõl szóló miniszteri utasítás szerint
ellátja az MH Szabályzatfejlesztési Munkacsoport elnöki
feladatait,”
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20. §

A Szabályzat 1. melléklet 22. § (2) bekezdése a követ-
kezõ j) ponttal egészül ki:

(A HVKFH)

„j) az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és
a NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló miniszteri utasítás szerint ellátja
az MH doktrinális és szabványosítási tevékenységét irá-
nyító testület elnöki feladatait.”

21. §

A Szabályzat 1. melléklet 24. § (2) bekezdés e) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Honvéd Vezérkar törzsigazgató)

„e) felelõs a HVKF, a HVKFH és a csoportfõnökök által
kiadmányozott, illetve kiadmányozásra kerülõ – hatáskö-
rébe tartozó – belsõ rendelkezések tervszerû és összehan-
golt kidolgozásáért, módosításáért, valamint a HVKF ki-
képzési szakterületet érintõ közvetlen stratégiai dön-
tés-elõkészítéséért,”

22. §

A Szabályzat 1. melléklet 29. § 22. és 23. pontjai helyé-
be a következõ rendelkezések lépnek:

(A HM szerv 2. függelék szerinti feladat- és hatáskörébe

tartozó ügyekben, illetve azokhoz kapcsolódóan)

„22. kialakítja, mûködteti és fejleszti a HM szerv opera-
tív belsõ kontrolljai rendszerét a honvédelmi szervezetek
operatív belsõ kontrolljai rendszerének kialakításáról, mû-
ködtetésérõl és fejlesztésérõl szóló 12/2013. (II. 22.)
HM utasítás és az irányadó normatív szabályozás szerint,

23. végzi a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos fel-
adatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasításban meghatá-
rozott szakmai felelõsi feladatokat és”

23. §

A Szabályzat 1. melléklet 29. §-a a következõ 24. pont-
tal egészül ki:

(A HM szerv 2. függelék szerinti feladat- és hatáskörébe

tartozó ügyekben, illetve azokhoz kapcsolódóan)

„24. végzi az éves és havi munkatervek összeállításával
és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon köve-
tésével összefüggõ feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM
utasításban meghatározott tervezési és beszámolási fel-
adatokat.”

24. §

A Szabályzat 1. melléklet 56. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A honvédelmi tárca általános képviseletét az állami
vezetõk, a katonai vezetõk és a kabinetfõnök látják el.
A bíróság vagy más hatóság elõtti jogi képviselet, vala-
mint a jogi és igazgatási feladatok ellátása során az infor-
mációs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott szemé-
lyes és különleges adatok kezelését miniszteri utasítás sza-
bályozza. A bíróság vagy más hatóság elõtti jogi képvise-
let ellátására a honvédelmi szervezetek jogi képviseletérõl
szóló 18/2011. (XII. 29.) HM rendelet és a honvédelmi
szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló
72/2013. (XI. 29.) HM utasítás rendelkezései, a nemzetkö-
zi képviseletre pedig a nemzetközi kapcsolattartással
összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló miniszteri uta-
sítás rendelkezései az irányadóak. A kötelezettségvállalá-
sok és ellenjegyzések rendjét a kötelezettségvállalások
pénzügyi ellenjegyzésérõl és bejelentésének rendjérõl szóló
83/2012. (XI. 16.) HM utasítás határozza meg.”

25. §

A Szabályzat 1. melléklete a következõ alcímmel egé-
szül ki:

„28. A minisztérium általános munkarendje
62/A. § (1) Az általános munkarend hétfõtõl csütörtökig

8.00–16.30 óráig, pénteken 8.00–14.00 óráig tart.
(2) A munkaszüneti napot megelõzõ munkanapra a köz-

igazgatási államtitkár – a HVKF egyetértésével – az általá-
nos munkarendtõl eltérõ munkarendet is meghatározhat.”

26. §

A Szabályzat 1. melléklet 65. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„65. § A HM szervek vezetõi e Szabályzat alapján,
a Honvédelmi Minisztérium önálló szervezeti egységei-
nek ügyrendjérõl szóló 72/2010. (HK 16.) HM KÁT–HM
HVKF együttes intézkedés 1. melléklete szerinti tartalom-
mal ügyrendet készítenek, vagy hatályos ügyrendjüket
módosítják, és azt annak jóváhagyását követõen megkül-
dik a közigazgatási államtitkár részére.”

27. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.0.2. alcíme helyébe a kö-
vetkezõ alcím lép:

„7.1.0.2. HM Kontrolling Fõosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a HM Tárca Kontrolling Rendszerének

kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl szóló
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55/2011. (V. 13.) HM utasításban hatáskörébe utalt nor-
matív szabályozókat.

b) Kidolgozza a HM KGIR felsõszintû szabályozóját.
c) Kidolgozza a HM mint intézmény operatív belsõ

kontrollok rendszerének kialakításához, mûködtetéséhez
és fejlesztéséhez kapcsolódó általános, szabálytalan-
ság-kezelési, kockázatkezelési szabályzatokat.

2. Koordinációs feladatok
a) Végzi a HM mint intézmény operatív belsõ kontrol-

lok rendszerének kialakításához, mûködtetéséhez és fej-
lesztéséhez kapcsolódó koordinációs tevékenységet, veze-
ti és koordinálja a HM Kockázatkezelési Bizottság mûkö-
dését.

b) A szakmai szervezetek bevonásával koordinálja
a HM KGIR meglévõ alrendszereinek – pénzügy és humán
– továbbfejlesztésére, valamint az új alrendszerek – terve-
zés, logisztika és kontrolling – kialakítására vonatkozó ja-
vaslatok elõkészítésével kapcsolatos feladatokat.

3. Funkcionális feladatok
a) Végzi a Tárca Kontrolling Rendszer kialakításával,

mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
Összeállítja a HM mint intézmény belsõ kontrollrendszere
kialakítását, mûködtetését, minõségét értékelõ vezetõi
nyilatkozatot.

b) Végzi a stratégiai és operatív tervezési folyamatok-
hoz kapcsolódó tárcaszintû kontrolling feladatokat. A kor-
mányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.)
Korm. rendelet szerint a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer
(a továbbiakban: TVTR) keretén belül végzi a tárcaszintû
tervezõi tevékenység figyelemmel kísérésével, a tervek
összhangjának vizsgálatával, a stratégiai és az operatív ter-
vek végrehajtásának nyomon követésével, elemzésével és
kontrolling szempontú értékelésével kapcsolatos felada-
tokat.

c) Végzi a honvédelmi tárca gazdálkodásának vizsgála-
tát, elemzését és értékelését, jelentéseket készít a honvé-
delmi tárca gazdálkodási helyzetét érintõ kérdésekben.
Végzi a védelmi programok és a honvédelmi tárca költség-
vetése végrehajtásának elemzését és kontrolling szempon-
tú értékelését a honvédelmi tárca célkitûzései, a nemzet- és
világgazdasági trendek, a várható kiadások és az erõfor-
ráskorlátok tükrében.

d) Végzi a felsõvezetõi döntésekhez szükséges költség-
elemzéseket és a jóváhagyott programok kontrolling
szempontú értékelését.

e) Végzi a tervezési folyamathoz és az erõforrások haté-
kony elosztásához szükséges elemzési módszertan és esz-
közök kidolgozását.

f) Meghatározza a tárcaszintû kontrolling tevékenység
informatikai támogatásával szemben támasztott igénye-
ket. Üzemelteti és fejleszti a HM Kontrolling Portált.

g) A HM mint intézmény vonatkozásában végzi a költ-
ségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ el-
lenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Bkr.) 13. és 14. §-ában meghatározott nyil-
vántartási és beszámolási feladatokat a külsõ ellenõrzések
során tett megállapítások, javaslatok alapján végrehajtott,
illetve végre nem hajtott intézkedésekrõl, és azok indokai-
ról szóló minisztériumi összefoglaló összeállítása érdeké-
ben.”

28. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.0.3. alcím 1. pontja a kö-
vetkezõ i) alponttal egészül ki:

(Kodifikációs feladatok)

„i) Kidolgozza az Európai Unió által meghatározott
programozási idõszakok forrásainak tárca szintû tervezé-
sével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehaj-
tására vonatkozó szabályozást.”

29. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.0.3. alcím 2. pont c) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Koordinációs feladatok)

„c) Felel az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének
koordinációjáért, mûködésének monitoringjáért.”

30. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.0.3. alcím 2. pont f) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Koordinációs feladatok)

„f) Ellátja a HM hivatali szervezet Készenlét Fenntartá-
sának és Fokozásának Rendszere alapokmányok kidolgo-
zásának koordinációjával kapcsolatos feladatokat, aktuali-
zálja a vezetõi állomány kiértesítési adatbázisát.”

31. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.0.3. alcím 4. pont a) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Funkcionális feladatok)

„a) A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM uta-
sítás alapján ellátja a munkaköri jegyzékekkel és az állo-
mánytáblákkal kapcsolatos szakmai javaslattételi, dön-
tés-elõkészítési, koordinációs, illetve létszámgazdálkodá-
si feladatokat. A honvédelmi tárca létszámviszonyaira vo-
natkozó adatokat és statisztikai kimutatásokat állít össze
a központi személyügyi nyilvántartás adatszolgáltatása
alapján. Összeállítja a honvédelmi tárca költségvetési lét-
számát.”
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32. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.0.3. alcím 4. pont g) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Funkcionális feladatok)

„g) Végzi az éves és havi munkatervek összeállításával
és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon köve-
tésével összefüggõ feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM
utasításban meghatározott feladatokat.”

33. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.0.3. alcím 4. pontja a kö-
vetkezõ j) alponttal egészül ki:

(Funkcionális feladatok)

„j) A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM uta-
sítás alapján ellátja a munkaköri jegyzékekkel és a helyes-
bítõ ívekkel kapcsolatos szakmai feladatokat.”

34. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.0.4. alcím 2. pont c) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Koordinációs feladatok)

„c) A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM uta-
sítás alapján ellátja a HM szervezetek munkaköri jegyzé-
keivel kapcsolatos szakmai javaslattételi feladatokat.”

35. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.0.5. alcíme helyébe a kö-
vetkezõ alcím lép:

„7.1.0.5. HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Elõkészíti a HM fejezet államháztartási belsõ ellenõr-

zési rendjének kialakítására, mûködtetésére vonatkozó
szabályozást.

b) Elõkészíti a HM fejezet irányítását ellátó szerv egyes
belsõ ellenõrzési jogosítványainak átruházására vonatko-
zó szabályozást.

c) Elõkészíti a HM fejezet egységes államháztartási bel-
sõ ellenõrzési kézikönyvét.

2. Koordinációs feladatok
a) Összehangolja az államháztartási belsõ ellenõrzések

tervezését és végrehajtását az Állami Számvevõszék, illet-
ve a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal ellenõrzéseivel.

b) Ellátja a honvédelmi tárca szervezeteinek belsõ el-
lenõrzési egységei ellenõrzési tevékenysége szakmai fel-
ügyeletével kapcsolatos feladatokat.

c) Végzi a fejezeti államháztartási belsõ ellenõrzési in-
formációs rendszer, mentori tevékenység és minõségbiz-

tosítás kialakításával, mûködtetésével és fejlesztésével
kapcsolatos feladatokat.

d) Egyetértési jogot gyakorol a honvédelmi tárca szer-
vezetei belsõ ellenõrzési vezetõjének kinevezésével, fel-
mentésével és áthelyezésével kapcsolatban.

3. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Ellátja a HM fejezetnél tervezett, igénybe vett euró-

pai uniós támogatások, illetve más nemzetközi támoga-
tások felhasználásának ellenõrzésével kapcsolatos felada-
tokat.

b) Végzi a katonadiplomáciai tevékenységet végzõ kép-
viseletek, a véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok, il-
letve a nemzetközi válságkezelõ és béketámogató mûvele-
tekben részt vevõ katonai kontingensek fejezetszintû ál-
lamháztartási belsõ ellenõrzésével kapcsolatos felada-
tokat.

4. Funkcionális feladatok
a) A HM belsõ ellenõrzési szerveként végzi a Bkr.-ben

és a miniszteri utasításokban meghatározott feladatokat.
b) A miniszter átruházott hatáskörében vezetõje útján

gyakorolja a Bkr. 45. § (6) bekezdése szerinti döntési jog-
kört, teljesíti a kapcsolódó beszámolási kötelezettséget.

c) Fejezeten belül, mint irányító szerv, vezetõje útján
gyakorolja a Bkr. 13. és 14. §-ában meghatározott, külsõ
ellenõrzéshez kapcsolódó fejezeti jogköröket.

d) A tanácsadó tevékenység keretében támogatja a mi-
niszter döntését, a vizsgálati területen végzi a megoldási
lehetõségek elemzésével, értékelésével kapcsolatos fel-
adatokat azok kockázatának becslése és hatásvizsgálata
alapján.

5. Egyéb feladatok
a) Ellátja a HM képviseletét az Államháztartási Belsõ

Kontroll Munkacsoport Belsõ Ellenõrzési Témacsoportjá-
ban, valamint Kormányzati Ellenõrzési Témacsoportjá-
ban.”

36. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.1.1. alcím 2. pontja a kö-
vetkezõ d) alponttal egészül ki:

(Koordinációs feladatok)

„d) Koordinálja az Alapvetõ Jogok Biztosának mûködé-
sével összefüggõ tárcaszintû feladatokat.”

37. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.1.1. alcím 5. pont e) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Funkcionális feladatok)

„e) Részt vesz a polgári jogi és gazdasági jogi szerzõ-
déstervezetek jogi véleményezésében. Jogi szempontból
véleményezi az együttmûködési megállapodás- és kollek-
tív szerzõdéstervezeteket és a szakmai koncepciókat.”
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38. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.1.1. alcím 5. pontja a kö-
vetkezõ g) alponttal egészül ki:

(Funkcionális feladatok)

„g) Elõkészíti az Alapvetõ Jogok Biztosának mûködé-
sével kapcsolatban a miniszter, a parlamenti államtitkár és
a közigazgatási államtitkár által kiadmányozásra kerülõ
ügyiratokat.”

39. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.1.2. alcím 3. pont f) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Funkcionális feladatok)

„f) Közremûködik a polgári jogi, gazdasági jogi és nem-
zetközi magánjogi szerzõdések és megállapodás-terveze-
tek elõkészítésben, véleményezésben és megkötésben,
a szerzõdésekbõl eredõ igények érvényesítésben, valamint
a kollektív szerzõdéstervezetek véleményezésében.”

40. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.1.2. alcím 3. pontja a kö-
vetkezõ j) alponttal egészül ki:

(Funkcionális feladatok)

„j) Közremûködik az MH-nál mûködõ szakszervezetek-
kel és érdekképviseleti szervezetekkel összefüggõ jogsza-
bályok és megállapodástervezetek elõkészítésben.”

41. §

A Szabályzat 7.1.3.1. alcím 1. pont d) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(Kodifikációs feladatok)

„d) Összeállítja a költségvetési törvényjavaslat HM fe-
jezetre vonatkozó számszaki parlamenti prezentációját, el-
készíti a szöveges indokolást, valamint a költségvetési tör-
vényjavaslat, illetve az azt megalapozó törvények norma-
szövegére vonatkozó javaslatait, kidolgozza a költségve-
tési javaslatok összeállításához szükséges adatszolgáltatás
rendjére vonatkozó miniszteri szabályozást.”

42. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.3.1. alcím 5. pont i) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Funkcionális feladatok)

„i) Az Európai Unió által az operatív programok kereté-
ben biztosított, valamint az Európai Gazdasági Térség és
a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci-Magyar
Együttmûködési Program és az egyéb európai uniós ala-

pokból elérhetõ források tekintetében végzi az Európai
Unió 2014–2020-as programozási idõszak forrásainak tár-
ca szintû tervezésével és felhasználásával kapcsolatos fel-
adatok végrehajtásáról szóló miniszteri utasításban részére
meghatározott feladatokat.”

43. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.3.1. alcím 5. pontja a kö-
vetkezõ k) alponttal egészül ki:

(Funkcionális feladatok)

„k) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 29. § (2) bekezdése alapján összeállítja az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 33/B. § (1)–(3) bekezdése sze-
rinti középtávú költségvetési tervezéssel kapcsolatos adat-
szolgáltatásokat és a miniszter jóváhagyásával megküldi
azokat az államháztartásért felelõs miniszter részére.”

44. §

A Szabályzat 2. függelék 7.1.3.2. alcím 4. pont a) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Európai uniós, NATO és nemzetközi feladatok)

„a) Közremûködik a NATO Biztonsági Beruházási
Programjának, illetve a Stratégiai Légiszállítási Képesség
befogadó nemzeti támogatásának biztosításához kapcso-
lódó egyes feladatokról szóló 12/2014. (II. 14.) HM utasí-
tásban hatáskörébe utalt NATO Strategic Airlift Capabi-
lity (a továbbiakban: SAC) Légiszállító Képesség prog-
ramjának Magyarországot érintõ projektjeivel összefüggõ
döntés-elõkészítõ feladatok végrehajtásában, és ellátja
a honvédelmi tárca képviseletét a NATO Támogató
Ügynökség Felügyelõ Bizottságában.”

45. §

A Szabályzat 2. függelék 7.3.0.2. alcím 4. pontja a kö-
vetkezõ m) alponttal egészül ki:

(Funkcionális feladatok)

„m) A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM uta-
sítás alapján ellátja a HM szervezetek munkaköri jegyzé-
keivel és az MH katonai szervezetek állománytábláival
kapcsolatos szakmai javaslattételi feladatokat.”

46. §

A Szabályzat 2. függelék 7.3.0.3. alcím 3. pont c) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Funkcionális feladatok)
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„c) A HVKF átruházott jogkörében ellátja a honvéde-
lem térképészeti támogatásáért felelõs szerv szakmai fel-
ügyeletével összefüggõ feladatokat.”

47. §

A Szabályzat 2. függelék 7.3.0.4. alcím 4. pont c) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Funkcionális feladatok)

„c) Szakmailag irányítja a hatáskörébe tartozó fegyver-
nemeket és szakcsapatokat, valamint a különleges mûveleti
képességet.”

48. §

A Szabályzat 2. függelék 7.3.0.4. alcíme a következõ
1a. ponttal egészül ki:

„1a. Koordinációs feladatok
a) Szakmailag irányítja az MH katasztrófavédelemmel

kapcsolatos feladatait.
b) Feladataival összefüggésben kapcsolatot tart

a NATO válságreagáló, valamint az EU válságkezelési
rendszereihez illeszkedõ nemzeti válságkezelési rendszer
ágazati alrendszerét érintõen a nemzetközi szervezetekkel,
illetve más nemzetek együttmûködõ parancsnokságaival
és szervezeteivel.”

49. §

A Szabályzat 2. függelék 7.3.0.4. alcím 4. pontja a kö-
vetkezõ k)–q) alpontokkal egészül ki:

(Funkcionális feladatok)

„k) Ellátja az MH Központi Ügyeleti Szolgálat feladatait.
l) Végzi az MH béke és békétõl eltérõ idõszak – különö-

sen válságkezelés, katasztrófavédelem – irányítási feltéte-
leinek biztosításával összefüggõ katonai vezetési felada-
tokhoz kapcsolódó döntés-elõkészítési feladatokat.

m) Végzi a válsághelyzetek katonai elemzésének,
az MH-t érintõ feladatok tisztázásának, a döntések elõké-
szítésének és a végrehajtás koordinálásának feladatait.

n) Végzi a NATO válságreagáló, valamint az EU vál-
ságkezelési rendszereihez illeszkedõ nemzeti válságkeze-
lési rendszer ágazati alrendszerének fejlesztésével és mû-
ködtetésével összefüggõ, részére meghatározott katonai
feladatokat.

o) Nyilvántartatja az MH csapatai hazai és külföldi
mozgásait, valamint a bejelentett külföldi katonai csapa-
tok magyarországi mozgásait.

p) Meghatározza az MH készenléte fokozására vonat-
kozó rendszabályokat és azok továbbításának szakfela-
datait.

q) Meghatározza az MH riasztási és értesítési rendszer
mûködtetésével és a NATO Válságreagálási Rendszerhez
való csatlakozással összefüggõ szakfeladatokat.”

50. §

A Szabályzat 2. függelék 7.3.0.5. alcím 1. pont b) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Kodifikációs feladatok)

„b) Kialakítja a logisztikai kutatás-fejlesztési célkitûzé-
sek eléréséhez szükséges katonai követelményeket.”

51. §

A Szabályzat 2. függelék 7.3.0.5. alcíme a következõ
1a. ponttal egészül ki:

„1a. Koordinációs feladatok
a) Koordinálja a logisztika elveinek és rendszerének,

valamint az ellátást szabályozó jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök és belsõ rendelkezések ki-
dolgozását, továbbá a NATO rendelkezések és katonai el-
vek szükség szerinti adaptálását, jogharmonizációját.”

52. §

A Szabályzat 2. függelék 7.3.0.5. alcím 3. pont b) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Funkcionális feladatok)

„b) Végzi az MH logisztikai rendszerének és szerveze-
teinek szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat. Ki-
alakítja az MH hadfelszerelés fejlesztési koncepcióját.
Elemzi az MH támogatási igényeit és a logisztikai szerve-
zetek tevékenységét, kidolgozza a szervezetfejlesztési fel-
adatokat.”

53. §

A Szabályzat 2. függelék 7.3.0.5. alcím 3. pontja a kö-
vetkezõ k)–m) alpontokkal egészül ki:

(Funkcionális feladatok)

„k) Végzi az állami vagyoni körben, honvédségi va-
gyonkezelésben lévõ állami légijármûvek fenntartói tevé-
kenységét, és ellátja az ezzel összefüggõ szakmai felügye-
leti feladatokat.

l) Irányítja az MH logisztikai feladatait és az azzal
összefüggõ döntési javaslatok kidolgozását, a HVKF lo-
gisztikai döntéseinek elõkészítését.

m) Vezeti és összehangolja a logisztikai erõforrás-gaz-
dálkodás szakmai, szakági szabályozói kidolgozását, ko-
ordinálja az együttmûködést az MH logisztikai gazdálkodó
szakmai szervezeteivel.”
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54. §

A Szabályzat 2. függelék 7.3.0.5. alcíme a következõ
4. ponttal egészül ki:

„4. A Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnöke általános helyettesítésére csoportfõnök-he-
lyettes mûködik.”

55. §

A Szabályzat 2. függelék 7.3.0.6. alcím 2. pont c) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Európai uniós, NATO és nemzetközi feladatok)

„c) Az EU képességfejlesztési tevékenységében végzi
az EU Katonai Bizottsága és az EDA által beazonosított
képességhiányok felszámolásának kezelésére javasolt és
indított képességfejlesztési programok, projektek vizsgá-
latával és nyomon követésével, a nemzeti felelõsségek és
érdekek azonosításával és képviseletével kapcsolatos fel-
adatokat. Ellátja az EDA képességfejlesztési igazgatói
összetételû Irányító Testületi és annak Elõkészítõ Bizott-
sági ülésein a nemzeti álláspont képviseletét, melynek elõ-
készítése érdekében, a honvédelmi tárca érintett szerveivel
együttmûködve szakmai álláspontokat dolgoz ki. Figye-
lemmel kíséri, elemzi és értékeli az EDA igazgatóságainak
képességfejlesztési tevékenységét, koordinálja az érintett
hazai szakértõk munkáját.”

56. §

A Szabályzat 2. függelék 7.3.0.6. alcím 2. pontja a kö-
vetkezõ j) alponttal egészül ki:

(Európai uniós, NATO és nemzetközi feladatok)

„j) Nyomon követi és elemzi a tagállamok felesleges ha-
ditechnikai eszközeivel kapcsolatos információcserére
szolgáló, EDA által üzemeltetett, Electronic Questionnai-
res for Investigations Processing – e-QUIP – portálra fel-
töltött információkat.”

57. §

A Szabályzat 2. függelék 7.3.0.6. alcím 3. pontja a kö-
vetkezõ i) és j) alpontokkal egészül ki:

(Funkcionális feladatok)

„i) A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM uta-
sítás alapján ellátja az MH katonai szervezetek állomány-
tábláival kapcsolatos szakmai javaslattételi, döntés-elõké-
szítési, koordinációs, valamint létszámgazdálkodási fel-
adatokat.

j) Végzi az MH haderõfejlesztési és transzformációs te-
vékenységével összefüggõ, részére meghatározott felada-
tokat.”

58. §

A Szabályzat 1. függeléke helyébe az 1. függelék lép.

59. §

A Szabályzat 3. függeléke helyébe a 2. függelék lép.

60. §

A Szabályzat 5. függeléke helyébe a 3. függelék lép.

61. §

A Szabályzat
a) 1. melléklet 11. § (3) bekezdés a) pontjában az „a Ma-

gyar Honvédség (a továbbiakban: MH)” szövegrész helyé-
be az „az MH”,

b) 1. melléklet 18. § (1) bekezdés c) pontjában, 2. függelék
7.1.2.1. alcím 5. pont a) alpontjában, 2. függelék
7.1.2.3. alcím 5. pont a) alpontjában és 2. függelék 7.3.0.2. al-
cím 3. pont b) alpontjában a „nemzetközi kapcsolattartással
összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló 142/2007.
(HK 1/2008.) HM utasításban” szövegrész helyébe
a „nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ feladatok
végrehajtásáról szóló miniszteri utasításban”,

c) 1. melléklet 24. § (2) bekezdés a) pontjában az „a
HVKF és HVKFH” szövegrész helyébe az „a HVKF és
a HVKFH”,

d) 1. melléklet 40. § (3) bekezdésében és 2. függelék
7.3.0.3. alcím 3. pont b) alpontjában a „KNBSZ-szel” szö-
vegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgá-
lattal”,

e) 1. melléklet 40. § (3) bekezdésében az „MH Összhad-
erõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP)” szö-
vegrész helyébe az „MH Összhaderõnemi Parancs-
nokság”,

f) 40. § (4) és (5) bekezdésében az „MH ÖHP” szöveg-
rész helyébe az „MH Összhaderõnemi Parancsnokság”,

g) 1. melléklet 41. § (3) bekezdésében a „honvédelmi
szervezeteket” szövegrész helyébe a „4. függelék szerinti
szervezeteket”,

h) 1. melléklet 41. § (4) bekezdésében a „miniszter” szö-
vegrész helyébe a „miniszter, a közigazgatási államtitkár
és a HVKF”,

i) 2. függelék 7.1.0.4. alcím 3. pont a) alpontjában a „ki-
dolgozza a személyi állomány biztosítását” szövegrész he-
lyébe a „kidolgozza a személyi állomány utánpótlásának
biztosítását”,

j) 2. függelék 7.2.0.1. alcím 1. pont g) alpontjában
az „Országgyûlés honvédelmi és rendészeti bizottsága”
szövegrész helyébe az „Országgyûlés Honvédelmi és ren-
dészeti bizottsága”,
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k) 2. függelék 7.1.1.2. alcím 3. pont c) alpontjában
a „KNBSZ” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbiz-
tonsági Szolgálat”,

l) 2. függelék 7.1.1.2. alcím 3. pont d) alpontjában
az „A honvédelmi szervezetek jogi képviseletérõl szóló
jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben
meghatározottak szerint” szövegrész helyébe az „A hon-
védelmi szervezetek jogi képviseletérõl szóló 18/2011.
(XII. 29.) HM rendeletben és a honvédelmi szervezetek
jogi képviseletének egyes szabályairól szóló 72/2013.
(XI. 29.) HM utasításban meghatározottak szerint”,

m) 2. függelék 7.1.2.3. alcím 3. pont a) alpontjában és
5. pont b) alpontjában az „A véderõ-, katonai és légügyi at-
taséhivatalok irányításáról, vezetésérõl és ellenõrzésérõl,
valamint a katonai attasékkal való kapcsolattartásról szóló
53/2007. (HK 12.) HM utasításban” szövegrész helyébe
az „A véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányítá-
sáról, vezetésérõl és ellenõrzésérõl, valamint a katonai at-

tasékkal való kapcsolattartásról szóló miniszteri utasí-
tásban”
szöveg lép.

62. §

(1) Hatályát veszti a Szabályzat 1. melléklet
a) 1. § (2) bekezdés m) pontja,
b) 13. § (1) bekezdés i) pontja,
c) 16. § (2) bekezdés d) pontjában az „és munkatervét”

szövegrész,
d) 64. § ia) alpontja.
(2) Hatályát veszti a Szabályzat 2. függelék
a) 7.3.0.6. alcím 2. pont g) alpontjában az „(a továbbiakban:

ODC)” szövegrész,
b) 7.3.0.8. alcíme.
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1. függelék a 23/2014. (III. 31.) HM utasításhoz

„1. függelék a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

Szervezeti felépítés

”
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2. függelék a 23/2014. (III. 31.) HM utasításhoz

„3. függelék a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

A HM szervek és azok létszámkereteinek megoszlása

Irányító Szervezeti egység
Létszám

(fõ)

7. Miniszter 1

7.0.0.1. Kabinetfõnök 26

7.0.0.1. HM Miniszteri Kabinet

7.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság

7.0.0.1.2. Miniszteri Kabinetiroda

7.0.0.1.3. Honvédelmi Kötelék Programiroda

7.0.0.1.4. Sajtó Osztály

7.0.0.1.5. Tartalomszolgáltató Osztály

7.1. Közigazgatási államtitkár 89

7.1.0.1. HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság

7.1.0.1.1. Közszolgálati Iroda

7.1. 0.2. HM Kontrolling Fõosztály

7.1.0.2.1. Költségelemzõ és Programértékelõ Osztály

7.1.0.2.2. Költségvetés- és Gazdálkodás Monitoring Osztály

7.1.0.3. HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály

7.1.0.3.1. Elvi Kidolgozó és Koordinációs Osztály

7.1.0.3.2. Döntéstámogató és Tervezési Osztály

7.1.0.3.3. Szervezési és Létszámgazdálkodási Osztály

7.1.0.4. HM Humánpolitikai Fõosztály

7.1.0.4.1. Humánstratégiai és Személyzetfejlesztési Osztály

7.1.0.4.2. Személyi Juttatások és Munkakör-gazdálkodási Osztály

7.1.0.5. HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály

7.1.0.5.1. Mobil Vizsgálati és Belsõ Ellenõrzést Felügyelõ Osztály

7.1.0.5.2. Költségvetési Gazdálkodást Ellenõrzõ Osztály

7.1.0.5.3. Minõségbiztosítási és Koordinációs Osztály

7.2. Parlamenti államtitkár 31

7.2.0.1. HM Parlamenti Államtitkári Titkárság

7.2.0.1.1. Parlamenti Iroda

7.2.0.2. HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fõosztály

7.2.0.2.1. Társadalmi Kapcsolatok Osztály

7.2.0.2.2. Katonai Hagyományõrzõ és Háborús Kegyeleti Osztály
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Irányító Szervezeti egység
Létszám

(fõ)

7.1.1. Jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár 55

7.1.1.1. HM Jogi Fõosztály

7.1.1.1.1. Kodifikációs Osztály

7.1.1.1.2. Koordinációs Osztály

7.1.1.1.3. Nemzetközi Jogi Osztály

7.1.1.2. HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály

7.1.1.2.1. Igazgatási Osztály

7.1.1.2.2. Jogi Képviseleti Osztály

7.1.1.2.3. Peren Kívüli Ügyek Osztálya

7.1.2. Védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár 52

7.1.2.1. HM Védelempolitikai Fõosztály

7.1.2.1.1. Védelempolitikai Osztály

7.1.2.1.2. Mûvelet-stratégiai Osztály

7.1.2.2. HM Védelmi Tervezési Fõosztály

7.1.2.2.1. Védelmi Tervezési Osztály

7.1.2.2.2. Stratégiai Elemzõ és Értékelõ Osztály

7.1.2.3. HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály

7.1.2.3.1. 1. Területi és Attasé-összekötõ Osztály

7.1.2.3.2. 2. Területi Osztály

7.1.3. Védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár 43

7.1.3.1. HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály

7.1.3.1.1. Erõforrás és Védelmi Költségvetés Tervezési Osztály

7.1.3.1.2. Gazdálkodás Felügyeleti és Szabályozási Osztály

7.1.3.2. HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály

7.1.3.2.1. Hadfelszerelés-fejlesztési Osztály

7.1.3.2.2. Vagyonfelügyeleti Osztály

7.3. Honvéd Vezérkar fõnöke 214

7.3.0.1. HVK Vezérkari Iroda

7.3.0.2. HVK Személyzeti Csoportfõnökség

7.3.0.2.1. Humánerõforrás Gazdálkodási Osztály

7.3.0.2.2. Központi Elõmeneteli és Humánerõforrás Fejlesztési Osztály

7.3.0.2.3. Humánszolgálati Osztály

7.3.0.3. HVK Felderítõ Csoportfõnökség

7.3.0.3.1. Felderítõ Osztály

7.3.0.3.2. Technikai Felderítõ Osztály
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Irányító Szervezeti egység
Létszám

(fõ)

7.3.0.4. HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség

7.3.0.4.1. Hadmûveleti Osztály

7.3.0.4.2. Szárazföldi Haderõnemi Osztály

7.3.0.4.3. Légierõ Haderõnemi Osztály

7.3.0.4.4. Különleges Mûveleti Osztály

7.3.0.5. HVK Logisztikai Csoportfõnökség

7.3.0.5.1. Logisztikai Támogató Osztály

7.3.0.5.2. Logisztikai Forrás Felügyeleti Osztály

7.3.0.5.3. Logisztikai Ellátó Osztály

7.3.0.6. HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség

7.3.0.6.1. Haderõtervezési Osztály

7.3.0.6.2. Haderõszervezési Osztály

7.3.0.6.3. Haderõfejlesztési és Transzformációs Osztály

7.3.0.7. HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség

7.3.0.7.1. Híradó Osztály

7.3.0.7.2. Informatikai Osztály

7.3.0.7.3. Elektronikus Információvédelmi Osztály

7.3.0.7.4. Dokumentumvédelmi Osztály

”

3. függelék a 23/2014. (III. 31.) HM utasításhoz

„5. függelék a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

A minisztériumban alkalmazott miniszteri fõtanácsadói és a miniszteri tanácsadói munkakörök

HM szerv, szervezeti egység megnevezése
A munkakör HM Munkaköri
Jegyzék szerinti megnevezése

Megállapítható megbízás

Miniszteri Kabinet Miniszteri Kabinetiroda
politikai fõtanácsadó miniszteri fõtanácsadó

politikai fõtanácsadó miniszteri fõtanácsadó

”
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A honvédelmi miniszter
24/2014. (III. 31.) HM

utasítása
az Európai Unió 2014–2020-as programozási idõszak

forrásainak tárca szintû tervezésével
és felhasználásával kapcsolatos 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. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzet-
biztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), a mi-
niszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intéz-
ményre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvé-
delmi szervezetek) terjed ki.

(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki a 2007–2013 prog-
ramozási idõszak keretében elindított, a pályázati tevé-
kenységgel összefüggõ egyes feladatokról szóló
130/2011. (XII. 2.) HM utasítás hatálya alá tartozó projek-
tekre.

2. §

A honvédelmi szervezetek az utasításban foglalt felada-
tokat a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban:
HM KÁT) szakirányításával látják el.

3. §

A HM KÁT gondoskodik az Európai Unió által az ope-
ratív programok keretében, az Európai Gazdasági Térség
és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci-Ma-
gyar Együttmûködési Program és az egyéb európai uniós
alapokból elérhetõ források felkutatása és felhasználása
érdekében

a) a tárca képviseletérõl az uniós programok kidolgozá-
sáért felelõs fejezeteket irányító szervezetekkel való kap-
csolattartás során és

b) a források célirányos tervezését, azok jogszerû fel-
használását, az ehhez kapcsolódó adminisztrációs felada-
tok végrehajtását, a pályázati kritériumoknak történõ meg-
felelõséget biztosító rendszer tárcán belüli mûköd-
tetésérõl.

4. §

A HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály
(a továbbiakban: HM GTSZF) a projektek megvalósításá-
val kapcsolatban

a) koordinálja a honvédelem területét érintõ 3. §-ban
meghatározott források befogadásának és felhasználásá-
nak elõkészítését, megvalósítását, nyomon követését,

b) az a) pontban meghatározott feladata ellátásához
szükséges mértékû szakmai kapcsolatot tart fenn és koor-
dinációt biztosít az egyes operatív programokért felelõs fe-
jezetek képviselõivel,

c) biztosítja, hogy a tárca projekttervei összhangban le-
gyenek az európai uniós és a hazai kormányzati stratégi-
ákkal,

d) a honvédelmi szervezetek által megküldött jelentések
alapján negyedéves rendszerességgel beszámolót készít a
HM KÁT részére a projektek helyzetérõl, a projektek elõ-
rehaladásáról,

e) elõkészíti a projektekkel összefüggésben szükséges
tárca szintû jelentéseket, adatszolgáltatásokat,

f) koordinálja a 3. §-ban meghatározott forrásokból
megvalósítani tervezett – nem haderõfejlesztés jellegû –
fejlesztéseket tartalmazó tárca szintû terv (a továbbiakban:
EUFT) összeállítását és az 5. § (2) bekezdésében meghatá-
rozott szervezetek együttmûködésével a tárgyévet követõ
év január 20-ig felülvizsgálja annak tartalmát, valamint
összeállítja a terv bontásához igazodó, a megvalósulást be-
mutató éves jelentést és

g) a projektekkel összefüggõ tárcaszintû jelentéseket és
adatszolgáltatásokat a HM VPVTHÁT tájékoztatásával
terjeszti fel.

5. §

(1) Az utasításban foglalt feladatok szakmai támogatása
érdekében EU Forrás Koordinációs Szakértõi Munkacso-
portot (a továbbiakban: munkacsoport) hozok létre,
amelynek mûködését – a HM KÁT által jóváhagyott ügy-
rend keretei között – a HM GTSZF vezeti, szervezi és ko-
ordinálja.

(2) A munkacsoport tagjai:
a) a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály,
b) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály,
c) a HM Humánpolitikai Fõosztály,
d) a HM Kontrolling Fõosztály,
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e) a HM Védelmi Tervezési Fõosztály,
f) a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti

Fõosztály,
g) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség,
h) a HVK Személyzeti Csoportfõnökség,
i) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
j) a HVK Kiképzési Csoportfõnökség,
k) a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:

HM VGH),
l) a HM Védelmi Hivatal,
m) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
n) a KNBSZ,
o) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság és
p) az MH Egészségügyi Központ
delegált állandó szakértõi.
(3) A munkacsoportot a HM GTSZF fõosztályvezetõje

negyedévente egyszer, a tárgynegyedév utolsó hónapjá-
ban teljes létszámban összehívja a végrehajtott feladatok
bemutatása, a felmerülõ feladatok megtárgyalása, a veze-
tõi összefoglaló jelentések összeállítása érdekében.

(4) A munkacsoport ülésére a HM GTSZF fõosztályve-
zetõje a tárgyalandó téma függvényében további szakértõ-
ket is meghívhat.

(5) A munkacsoportba delegált tagok javaslatot tesznek
a képviselt szakterületük vonatkozásában, kiemelten a
szabályozással, forrásfelhasználással összefüggõ felada-
tok, valamint az EUFT kialakítása, módosítása, a benne
foglalt fejlesztések végrehajtása kapcsán.

(6) Az utasításban foglalt feladatok folyamatos szak-
mai támogatását a munkacsoport idõszakos ülései és a
tárgyalandó téma függvényében, a HM GTSZF fõosz-
tályvezetõje által, a munkacsoport állandó delegált tagjai
közül kijelölt szakértõkbõl álló eseti szakértõi csoportok
biztosítják.

(7) Eseti szakértõi csoport összehívását a témakör miatt
kötelezõen elvárt tagok megjelölésével, az önkéntes rész-
vételi lehetõséget valamennyi munkacsoport tag részére
biztosítva, a (2) bekezdésben meghatározott szervek, szer-
vezetek részére kiküldött meghívóval a HM GTSZF fõosz-
tályvezetõje kezdeményezi.

6. §

A projektmenedzsment ideiglenes csoport, amely
a) a projekt zökkenõmentes, ütemezett, határidõre törté-

nõ végrehajtása,
b) a forrásban részesülõ honvédelmi szervezet és a for-

rások elszámolására kijelölt HM tárcán kívüli szervezetek
közötti kommunikáció biztosítása,

c) a projekt adminisztrációjának, beszámoló jelentései-
nek, kifizetési igényléseinek összeállítása
érdekében mûködik.

7. §

A HM VGH
a) figyelemmel kíséri a 3. §-ban meghatározott források

tekintetében releváns támogatási programok keretében in-
dításra tervezett – az ágazatot érintõ – projekteket,

b) a HM fejezet költségvetési szerveinél megvalósuló
projektek esetében elláthatja a projektmenedzsment pénz-
ügyi feladatait, ideértve különösen a kifizetési igénylések,
kérelmek, adatszolgáltatások összeállításával kapcsolatos
feladatokat,

c) kapcsolatot tart a megvalósításban részt vevõ honvé-
delmi és egyéb közremûködõ szervezetekkel,

d) a honvédelmi szervezetek bedolgozásai alapján ter-
vezi, nyilvántartja és nyomon követi a projektek megvaló-
sításához elõírt önrészhez és az elszámolások átfutási ideje
alatt a finanszírozáshoz szükséges forrásokat,

e) ellátja a 15–16. §-ban meghatározott jelentési felada-
tokat és

f) a honvédelmi szervezetek részére történõ kiadásig ke-
zeli az uniós pályázatok önrészének a HM fejezet költség-
vetésében jóváhagyott elõirányzatait.

8. §

(1) A honvédelmi szervezetek – saját projektjeik tekin-
tetében – felelõsek

a) a projektmenedzsment együttmûködésével a projekt
teljes körû szakmai megvalósításáért,

b) a projekthez szükséges beszerzések kezdeményezé-
séért, végrehajtásáért, a kapcsolódó – a hatáskörükbe tar-
tozó – gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatok ellá-
tásáért, ideértve különösen a pénzügyi ellenjegyzést, a kö-
telezettségvállalást, az érvényesítést, az utalványozást, az
elõirányzatosítást, számviteli szabályoknak megfelelõ
könyvelést, az eszközök bevételezését és a beszámolást,

c) HM VGH kijelölt pénzügyi ügyintézõje által a forrás
felhasználására vonatkozó elszámolási szabályok szerint
összeállított kifizetési igénylések, kérelmek, adatszolgál-
tatások összeállításához szükséges alapadatok biztosításá-
ért és

d) a projekt operatív mûködéséért, végrehajtásáért, a
projektekre vonatkozó elõírások és jogszabályok betartá-
sáért.

(2) A honvédelmi szervezetek a projektmenedzsmenttel
együttmûködve

a) a HM GTSZF koordinációjával, a HM VGH és az 5. §
(2) bekezdésében foglalt szakmai szervezetek segítségé-
vel, felügyeletével elõkészítik a projektjavaslatokat, a pro-
jektek elõkészítéséhez kapcsolódó dokumentumokat,

b) ellátják a projektek elõkészítésével, tervezésével,
végrehajtásával, nyomon követésével összefüggõ admi-
nisztratív és szervezési feladatokat,
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c) javaslatot tesznek a projektek finanszírozásának
módjára és ütemezésére, valamint

d) szükség esetén elõkészítik és a HM GTSZF útján, a
munkacsoport tagok egyidejû tájékoztatásával
kezdeményezik a projektekkel összefüggõ állami vezetõi
döntéseket.

(3) A honvédelmi szervezetek állományából a szervezet
vezetõje kapcsolattartó EU referenst (a továbbiakban:
EU referens) jelöl ki. Az EU referens nevét, rendfokozatát,
elérhetõségét – elsõ alkalommal az utasítás hatálybalépé-
sét követõ 15. napig, adatváltozást követõen pedig hala-
déktalanul – megküldi a HM VGH útján a HM GTSZF ré-
szére.

(4) A honvédelmi szervezetnél megvalósuló projektek
számának és jellegének függvényében a szervezet vezetõ-
je szükség esetén – a felelõsségi körükbe tartozó projektek
egyértelmû elhatárolása mellett – több EU referenst is kije-
lölhet.

(5) Az EU referens a honvédelmi szervezetnél tervezett
és folyamatban lévõ – kijelölése alapján a feladatkörébe
tartozó – projektek tekintetében

a) a projektekkel összefüggõ feladatok vonatkozásában
kapcsolatot tart a projektmenedzsmenttel, valamint a HM
VGH kijelölt ügyintézõivel,

b) részt vesz a projektjavaslat és a projekt elõkészítõ do-
kumentáció összeállításában és

c) biztosítja a honvédelmi szervezeten belül folyó pro-
jektekkel összefüggõ adatszolgáltatást a HM VGH részére.

(6) A honvédelmi szervezet a projekt kapcsán a gazdál-
kodási szabályzatait a projekt sajátosságaira tekintettel fo-
lyamatosan aktualizálja, kiemelt figyelemmel a projekthez
kapcsolódó hatás- és jogkörök szerepeltetésére.

9. §

A 3. §-ban meghatározott források tervezett felhaszná-
lása érdekében a HM GTSZF az 5. § (2) bekezdésében
meghatározott szervezetek együttmûködésével összeállítja
és felterjeszti az EUFT-t, amely

a) tartalmazza a HM tárca egészére vonatkozó, kiemel-
ten a honvédelmi szervezetek által megvalósítandó projek-
teket, a források megjelölését és a projekteknek a források
programozási ciklusához illeszkedõ bontású prognoszti-
zált forrásszükségletét,

b) rögzíti az 5. § (2) bekezdésében megjelölt szerveze-
tek közül az egyes projektekhez kijelölt, a szakmai priori-
tások felállításáért, a kezdeményezésekben megjelölt tech-
nikai specifikációk, megvalósítási tervek szakmai revízió-
jáért felelõs szakmai szervezetet.

10. §

Az EUFT-ben szereplõ projektek esetében a honvédel-
mi szervezet a projekt indulását lehetõvé tévõ forrás hoz-

záférhetõvé válásakor – ideértve különösen a pályázati le-
hetõség megnyílását – pályázati szándékát az EUFT-ben
szereplõ hivatkozás megadásával – a HM VGH egyidejû
tájékoztatása mellett – jelzi a HM GTSZF részére.

11. §

A honvédelmi szervezetek a 9. §-ban meghatározott
EUFT-ben nem szereplõ fejlesztések esetében az elõkészí-
tés alatt álló projektterveiket, a HM GTSZF útján jóváha-
gyásra felterjesztik a HM KÁT részére a HM VGH egyide-
jû tájékoztatása mellett. A HM GTSZF a HM KÁT által tá-
mogathatónak ítélt projektterveket további ügyintézés cél-
jából haladéktalanul visszaküldi a kezdeményezõ honvé-
delmi szervezeteknek.

12. §

A projektekkel összefüggõ ismert feladatokat és forrás-
szükségletet, különösen az önrész és az elõfinanszírozási
kötelezettségbõl eredõ költségvetési igényt tervezni szük-
séges. A honvédelmi szervezetek által felterjesztett és jó-
váhagyott projekthez szükséges, más forrásból nem bizto-
sítható önrész költségvetési fedezetét a tárca költségveté-
sében kell biztosítani.

13. §

Amennyiben a projektben való részvételhez külön jog-
szabály alapján a miniszter írásos támogatása szükséges,
a honvédelmi szervezet a miniszteri támogató nyilatkoza-
tot legalább 8 munkanappal a projekt beadását megelõzõ-
en – a HM GTSZF útján – a HM KÁT-nál kérelmezi. A ké-
relemhez csatolni kell a projekt rövid leírását, ütemezését
és az önrész tekintetében esetlegesen szükséges költségve-
tési fedezet rendelkezésre állását igazoló nyilatkozatot.

14. §

A pályázatokon a honvédelmi szervezet saját bevétele
terhére biztosított önrésszel is részt vehet. Ilyen esetben
projekt indítására vonatkozó döntés elõtt kezdeményezi a
szükséges elõirányzat-módosítást.

15. §

A projekt szabályos és ütemterv szerinti megvalósítása
érdekében a honvédelmi szervezetek a folyamatban levõ pro-
jekt tevékenységrõl minden negyedév utolsó hónap 10. nap-
jáig jelentést készítenek, és azt megküldik a HM VGH ré-
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szére. A beérkezõ jelentések alapján a HM VGH a HM
GTSZF részére összesített adatszolgáltatást állít össze
a projektek elõrehaladásáról.

16. §

Amennyiben a projekt elõrehaladása során probléma
merül fel, a projektet megvalósító honvédelmi szervezet és
a HM VGH a problémáról soron kívül a megoldási javasla-
tait és a potenciális következményeket is részletezõ jelen-
tést küld a HM GTSZF útján a HM KÁT részére.

17. §

A projekt megvalósításához szükséges igazolásokat, ki-
mutatásokat a megkeresett honvédelmi szervezetek az ille-
tékességükbe tartozó ügyekben soron kívül állítják ki.

18. §

A honvédelmi szervezetek a projekt teljes idõszaka
alatt, beleértve a fenntartási idõszakot is gondoskodnak
a vonatkozó európai uniós, más nemzetközi, a nemzeti
jogszabályok, valamint a támogatási szerzõdés, támogató
okirat által elõírt dokumentálási és iratmegõrzési kötele-
zettség teljesítésérõl.

19. §

A források megnyílásához történõ igazodás és a rövid
határidõk megfelelõ kezelése érdekében a honvédelmi
szervezetek az utasításban részükre meghatározott adat-
szolgáltatásokat a szolgálati elöljáró egyidejû tájékoztatá-
sa mellett közvetlenül, jelentéseiket a szolgálati út betartá-
sával terjesztik fel.

20. §

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

(2) A HM GTSZF az 5. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott szervek és szervezetek együttmûködésével elkészíti a
munkacsoport ügyrendjét és az utasítás hatálybalépését
követõ 60 napon belül az EUFT-vel együtt a HM
SZMSZ-ben foglaltak alapján, illetve a HM VPVTHÁT
útján a HM KÁT részére jóváhagyásra felterjeszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
25/2014. (III. 31.) HM utasítása

a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány
részletes kategóriába sorolásáról szóló

58/2013. (IX. 20.) 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, valamint a külföldi szolgálatot teljesí-
tõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM ren-
delet 37. § (5) bekezdése alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány
részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. melléklet 1. A béke-
támogató mûveletekben részt vevõ állomány besorolása
a külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól
szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet 5. melléklet II. táblá-
zat 1. pontja szerinti biztonsági körülmények szempontjá-
ból címû táblázat F oszlop 5. sorában szereplõ „MH Kabul
Nemzetközi Repülõtér Õr- és Biztosító Kontingens” szö-
vegrész helyébe az „EUFOR RCA mûveletben Közép-
Afrikai Köztársaságban részt vevõ állomány” szöveg lép.

(2) Az Ut. 1. melléklet 2. A béketámogató mûveletek-
ben részt vevõ állomány besorolása a külföldi szolgálatot
teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)
HM rendelet 5. melléklet II. táblázat 2. pontja szerinti ég-
hajlati viszonyok szempontjából címû táblázat D oszlop
4. sora az „EUFOR RCA mûveletben Közép-Afrikai Köz-
társaságban részt vevõ állomány” szövegrésszel egészül ki.

(3) Hatályát veszti az Ut. 1. melléklet 2. A béketámoga-
tó mûveletekben részt vevõ állomány besorolása a külföldi
szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013.
(IX. 5.) HM rendelet 5. melléklet II. táblázat 2. pontja sze-
rinti éghajlati viszonyok szempontjából címû táblázat
C oszlop 8. sorában az „MH Kabul Nemzetközi Repülõtér
Õr- és Biztosító Kontingens” szövegrész.

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
26/2014. (III. 31.) HM

utasítása
az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének

és összegének megállapításáról

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 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. §

A HM rendelet 33. §-át a honvédségi szervezeteknél
foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban ál-
lókra is alkalmazni kell.

3. §

Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatá-
sokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet 9. § (1) be-
kezdése szerinti tanévindítási hozzájárulás összege 24 500
forint.

4. §

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.

5. §

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló
1993. évi XCVI. törvény hatálya alá tartozó azon hivatásos
vagy szerzõdéses katona, valamint közalkalmazott,

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.

6. §

Ha az utasítás szerinti juttatásokra biztosított összegek
és azok közterhei beletartoznak a tárgyévi központi költ-
ségvetésrõl szóló törvényben e célra meghatározott éves
keretbe, a személyi állomány tagja a juttatásnak az utasítás
szerinti mértékére, illetve összegére az éves keret összegé-
ig jogosult.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2014. január 1-jétõl kell alkalmaz-
ni.

8. §

Hatályát veszti
a) az új illetményfolyósítási rendszerre való áttérés mi-

atti költségtérítésrõl szóló 23/1999. (HK 10.) HM utasítás,
b) az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és

összegének megállapításáról szóló 1/2014. (I. 17.)
HM utasítás, valamint

c) az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és
összegének megállapításáról szóló 21/2014. (III. 21.)
HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
27/2014. (III. 31.) HM

utasítása
a munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások
körének és a pótlék mértékének meghatározásáról
szóló 84/2013. (XII. 21.) 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) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel a hon-
védek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 128. §
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(4) bekezdésében és a honvédek illetményérõl, illetmény-
jellegû juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédel-
mi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazá-
sáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet 62. §-ában fog-
laltakra, a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások
körének és a pótlék mértékének meghatározásáról szóló
84/2013. (XII. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) a
következõ 1/B. és 1/C. §-sal egészül ki:

„1/B. § Az R1. 62. § (4) bekezdése alapján munkaköri
pótlékot kell megállapítani az állomány vezénylõ zászlósi
beosztást betöltõ tagjának.

1/C. § Az R1. 62. § (4) bekezdése alapján munkaköri
pótlékot kell megállapítani az állomány MH Egészségügyi
Központ állományában szolgálatot teljesítõ azon tagjának,
akinek

a) 2008. február 28-ától a korábban folyósított rendsze-
res egészségi veszélyességi pótlékra való jogosultsága
megszüntetésre, és

b) beosztási illetménye a 2008. február 28-a és a munka-
köri pótlék megállapítása közötti idõszakra az a) pontban
foglaltak kompenzálása céljából eltérítésre
került.”

2. §

Az Ut. a következõ 2/B. és 2/C. §-sal egészül ki:

„2/B. § Az 1/B. § szerint megállapítandó munkaköri
pótlék havi összegét a 2. melléklet szerinti kategóriák
alapján kell megállapítani.

2/C. § Az 1/C. § alapján, a korábban folyósított rendsze-
res egészségi veszélyességi pótlékra való jogosultság
megszüntetésének kompenzálására tekintettel – a meg-
szüntetett egészségi veszélyességi pótlék 50%-ával azo-
nos szinten – megállapítandó munkaköri pótlék havi
összege 8944 Ft.”

3. §

Az Ut. a következõ 6. §-sal egészül ki:
„6. § Jelen utasításnak a munkaköri pótlékra jogosító

szolgálati beosztások körének és a pótlék mértékének
meghatározásáról szóló 84/2013. (XII. 21.) HM utasítás
módosításáról szóló 27/2014. (III. 31.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: Mód.ut.) 1. §-ával megállapított 1/B. és 1/C.
§-át, a Mód.ut. 2. §-ával megállapított 2/B. és 2/C. §-át, va-
lamint a Mód.ut. 1. mellékletével megállapított 2. mellék-
letét 2014. március 1-jétõl kell alkalmazni.”

4. §

Az Ut. jelen utasítás 1. melléklete szerinti 2. melléklet-
tel egészül ki.

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 27/2014. (III. 31.) HM utasításhoz

„2. melléklet a 84/2013. (XII. 21.) HM utasításhoz

A vezénylõ zászlósok munkaköri pótlékának mértéke az eltérítés nélküli beosztási illetmény százalékában

A B

1. Kategória
Munkaköri pótlék mértéke az eltérítés nélküli

beosztási illetmény százalékában

2. Zászlóalj szintû vezénylõ zászlósi beosztásúak 23,27

3. Más magasabb szintû parancsnokság besorolású honvédségi szervezet
állományába tartozó, valamint egység (dandár, ezred, önálló zászlóalj)
szintû vezénylõ zászlósi beosztásúak

29,09

4. MH vezénylõ zászlósi és MH Összhaderõnemi Parancsnokság vezénylõ
zászlósi beosztásúak

30,00

”



A honvédelmi miniszter
28/2014. (III. 31.) HM

utasítása
a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ

gazdálkodás szabályairól szóló
54/2012. (VII. 27.) HM utasítás módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
28. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztar-
tásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra – az egyes mi-
niszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtit-
kár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértés-
ben a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdálko-
dás szabályairól szóló 54/2012. (VII. 27.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut.) 8. § (4) bekezdés a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(A HM VGH)

„a) az elõirányzatok teljesítésérõl, valamint a követelé-
sek és kötelezettségek alakulásáról a gazdálkodó szerveze-
tek adatszolgáltatása, valamint a HM Költségvetési Gaz-
dálkodási Információs Rendszerben rögzített adatok alap-
ján az államháztartás számvitelérõl szóló 4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) szerint végrehajtja
a könyvviteli zárlati feladatokat, összeállítja az éves költ-
ségvetési beszámolót, a negyedéves mérlegjelentéseket,
az idõközi költségvetési jelentéseket, és a zárszámadáshoz
adatszolgáltatást teljesít,”

2. §

Az Ut. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtá-

sáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a további-
akban: Ávr.) 78. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
a Honvédelem érdekében tevékenykedõ civil szervezetek
pályázati támogatása (8/2/3/6), a Honvédelem érdekében
tevékenykedõ civil szervezetek támogatása (8/2/3/19),
a Nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok támogatása
(8/2/5), a Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatá-

sa (8/2/39/1), valamint az MH Szociálpolitikai Közalapít-
vány által ellátott feladatok támogatása (8/2/39/2) elõ-
irányzatok terhére folyósított, költségvetési kiadásként,
valamint ráfordításként elszámolt támogatásokat érintõ,
támogatási célú elõlegekkel kapcsolatos elszámolási kö-
vetelések fõkönyvi kivezetése érdekében az 1. melléklet-
ben kijelölt gazdálkodó szervezet a beszámoló elfogadását
követõen, annak tényérõl haladéktalanul értesíti a HM
VGH-t.

(2) A HM VGH az (1) bekezdés szerinti értesítés alapján
végrehajtja a támogatási célú elõlegek fõkönyvi elszámo-
lását.”

3. §

Az Ut. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

Az Ut. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. §

Az Ut.
a) 4. § (1) bekezdésében az „az elõirányzat-maradvány-

ról” szövegrész helyébe az „a költségvetési maradvány-
ról”,

b) 8. § (1) bekezdésében a „február 22-ig” szövegrész
helyébe a „február 15-ig”,

c) 8. § (6) bekezdésében az „Elõirányzat-maradványt”
szövegrész helyébe a „Költségvetési maradványt”,

d) 10. § (3) bekezdésében az „elõirányzat-maradványo-
kat” szövegrész helyébe a „költségvetési maradványokat”
szövegrész lép.

6. §

Hatályát veszti az Ut.
a) 13. § (1a) bekezdés d) pontja, valamint
b) 1. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sora.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 28/2014. (III. 31.) HM utasításhoz

„2. melléklet az 54/2012. (VII. 27.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Adatszolgáltatás a finanszírozási terv összeállításához

Költségvetési elõirányzat megnevezése: ………………………………………………

201 . …………………………… hó

(E Ft-ban)

Megnevezés Kiadás
Bevétel

költségvetési
támogatás

intézményi bevétel költségvetési maradvány

Aktuális elõirányzat

Teljesítés I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

Tárgyévet követõ év

Tárgyhavi
kifizetés

1. Dekád (1–10.)

2. Dekád (11–20.)

3. Dekád (21–)

Tárgyhót követõ havi kifizetés

Tárgyhót követõ 2. havi kifizetés

Dátum …………………………………

…………………………………
aláírás”
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2. melléklet a 28/2014. (III. 31.) HM utasításhoz

„3. melléklet az 54/2012. (VII. 27.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

UTALVÁNYRENDELET
teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra és a könyvelés igazolására

a fejezeti kezelésû elõirányzatokhoz

I.

A …………………………… számú és …………………………… összegû szerzõdés, megrendelés, megállapodás,
jogszabály vagy fizetési felszólítás alapján ………………………………… által kiállított …………………… számú
számlában (bizonylaton) megjelölt elvégzett munka, szolgáltatás jogosultságának, összegszerûségének szakmai
teljesítését igazolom.

Az ellenjegyzési okmány (szerzõdéskivonat) száma: …………………………

Budapest, 20… ……………… hó …… nap
………………………………………

teljesítést igazoló

II.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
65/A. §-a szerint a pályázati kiírás tervezetérõl a Kincstárt a …………………………… nyt. számon értesítettem
és – a …………………..nyt. számú tájékoztatása szerint – a tervezetet az általa üzemeltetett monitoring rendszerben
rögzítette1.

Kedvezményezett megnevezése és címe:
Jóváírandó bankszámla megnevezése és száma:
Fizetési határidõ: ………………… Fizetés módja: deviza/forint átutalási megbízás
Fizetés összege: ……………… Devizanem: ………………… Fizetés tárgya: …………………………
Teljesítés helye (helyõrség, objektum): ………………………………………………………

A kifizetendõ összeg a következõ fõkönyvi számlákra könyvelendõ:

Szöveg CRK Forr/AN COFOG
Egységes
rovatrend

száma

Pénzügyi számvitel
fõkönyvi számla száma

Költségvetési számvitel
fõkönyvi számla száma

Számla,
fizetési

felszólítás,
szerzõdés stb.
(rész)összege

Elõirányzat-
felhasználás

nyilvántartási
tételszáma

Tartozik Követel Tartozik Követel

1 Csak a 8/2/3/6 elõirányzat esetében kell kitölteni.
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Az Ávr. 71. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a Kincstár részére a …………………… nyt. számon
adatszolgáltatást, értesítést teljesítettem.2

Az igazolt számla, fizetési felszólítás, szerzõdés stb. az Ávr. 58. § (1) bekezdése szerint érvényesítve, mely alapján
……………………… fizetési idõponttal …………………………………………… fizetési móddal utalványozom,
…………………………… (devizanem) összegben, ………………………… Ft összegben ……………………………
számla javára, ……………………………… terhére.

Budapest, 20… …………………… hó ……-n Budapest, 20… …………………… hó ……-n

………………………………………
érvényesítõ

………………………………………
utalványozó

III.

Számlakivonat száma: ……………………, számlakivonat kelte: ……………………
Fizetés összege: …………………… Ft
Könyvelés kelte: ……………………
A könyvelés igazolása:

………………………………………
könyvelõ

2 Csak a 8/2/3/6, a 8/2/3/19, a 8/2/5, a 8/2/39/1 és a 8/2/39/2 elõirátnyzatok esetében kell kitölteni.”
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A honvédelmi miniszter
29/2014. (III. 31.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti

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

Katasztrófavédelmi Rendszer
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról
szóló 28/2012. (IV. 21.) 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 következ

utasítást

adom ki:

1. A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti

és készenléti szolgálatok mûködésérõl szóló

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

1. §

A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és ké-
szenléti szolgálatok mûködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.) 2. §-a helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„2. § A riasztás végrehajtása, a készenlét fokozásával
összefüggõ feladatok szervezett megkezdése, valamint
a bekövetkezett vagy várhatóan bekövetkezõ eseményekre
való rugalmas reagálás biztosítása érdekében az 1. §-ban
meghatározott szervezetek a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 15. mellékle-
tében meghatározott típusú és az utasításban szabályozott
szolgálatokat szerveznek.”

2. §

Az Ut1. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A miniszter, kabinetfõnök, parlamenti államtitkár,
a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM
KÁT), helyettes államtitkárok, Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF), HVKF helyettese, Honvéd Ve-
zérkar (a továbbiakban: HVK) Törzsigazgató, valamint
a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerinti önálló
HM szervek vezetõi által kijelölt ügyintézõk munkanapo-
kon 15.30–16.30 között tájékoztatják az MH KÜ-t a veze-
tõk munkaidõn túli elérhetõségérõl.

(2) Az ügyeleti és készenléti szolgálatok biztosításáért
felelõs szervek, szervezetek vezetõi szolgálati intézkedés-
ben szabályozzák a szolgálatok feladatát, rendeltetését,
hatáskörét, kötelmeit, a váltás és más szolgálatokkal, szer-
vekkel történõ együttmûködés rendjét, a személyi és tárgyi
feltételek biztosítását, továbbá a laktanyán kívüli készen-
léti szolgálatok tekintetében a beérkezési kötelezettség
normaidejét összhangban a Magyar Honvédség Szolgálati
Szabályzata 270.1. és 324. pontjaiban foglaltakkal.”

3. §

(1) Az Ut.1. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az MH KÜ rendeltetése az alárendelt szolgálatok
vezetése, az eseményekre reagáló és a készenlét fokozásá-
ra vonatkozó parancsok, intézkedések vétele, továbbítása,
a válságkezelési és katasztrófaelhárítási feladatok végre-
hajtásával összefüggõ irányítás megkezdése, a honvédel-
mi tárca biztonsági ügyelet feladatainak ellátása. Kapcso-
lattartás a Miniszterelnökség és más központi államigaz-
gatási szervek, valamint a KNBSZ ügyeleti szolgálataival,
továbbá az MH külföldön lévõ katonai erõivel és a NATO
meghatározott szerveivel. A készenlét fokozása és külön
rendelkezésekben elõírt feladatok végrehajtása, jelentések
feldolgozása, értékelése és információszolgáltatás az MH
meghatározott vezetõi részére.”

(2) Az Ut1. 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Az MH KÜ szolgálatot a HVK Hadmûveleti Cso-
portfõnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF) állomá-
nyába tartozó tiszti, és az MH vitéz Szurmay Sándor Buda-
pest Helyõrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) állo-
mányába tartozó zászlósi, altiszti állomány adhatja.”

4. §

Az Ut1. 9. §-t megelõzõ alcím helyébe a következõ al-
cím lép:

„HM szervezet ügyeletes készenléti szolgálat”

5. §

(1) Az Ut1. 10. § (1) bekezdése és az azt megelõzõ alcím
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„HM Katasztrófavédelmi Készenléti Szolgálat
10. § (1) A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni véde-

kezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005.
(VI. 16.) HM rendelet 31. § (1) bekezdése alapján
a HM-ben a katasztrófavédelemmel kapcsolatos azonnali
intézkedések megtétele, a Katasztrófavédelmi Koordiná-
ciós Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelé-
si Központ (a továbbiakban: KKB NVK) feladatellátásá-
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ban való közremûködés, valamint a Honvédelmi Kataszt-
rófavédelmi Rendszer (a továbbiakban: HKR) operatív
irányító szervének megalakítása érdekében:

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

b) a KKB NVK-ba kijelölt ágazati szakértõk (2 fõ),
c) valamint a Katasztrófavédelmi Operatív Törzs (a to-

vábbiakban: KOT) tagjai (9 fõ)
heti váltással HM Katasztrófavédelmi Készenléti Szolgá-
latot látnak el.”

(2) Az Ut1. 10. § (5) és (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) A szolgálatot adó állomány névjegyzékét aláren-
deltjeik vonatkozásában a HM KÁT, illetve a HVKF,
az MH hadrendjébe tartozó katonai szervezetek vonatko-
zásában az állományilletékes parancsnok hagyja jóvá.

(6) A HM szervek, szervezetek vonatkozásában a HM
Tervezési és Koordinációs Fõosztály, a HVKF közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetek vonatkozásában
a HVKF helyettese, az MH hadrendjébe tartozó katonai
szervezetek vonatkozásában az állományilletékes pa-
rancsnok – a jóváhagyott névjegyzékek alapján – havonta
szolgálatvezénylést készít, amelynek egy példányát
az érintett szervezetek a tárgyhónapot megelõzõ hónap
20-ig a HVK HDMCSF-nek megküldenek.”

6. §

Az Ut1. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságai-
ról és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról szó-
ló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet (a továbbiak-
ban: együttes rendelet) 5. §-ában foglaltaknak megfelelõ-
en a HM-ben, HM szervezeteknél a nyomozótiszti készen-
léti szolgálatot heti váltással egy fõ nyomozótiszt látja el
a következõk szerint:

a) a HM-ben a készenléti szolgálatot ellátó nyomozó-
tiszteket az együttes rendelet 1. § (2) bekezdés a) és
b) pontjára figyelemmel – HM igazgatási és jogi képvise-
leti fõosztályvezetõjének javaslatára – a HM KÁT és
a HVKF együtt jelöli ki és vezényli szolgálat ellátására,

b) a HM szervezeteknél a nyomozótiszteket az együttes
rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint
az állományilletékes parancsnok, vezetõ jelöli ki és ve-
zényli a szolgálat ellátására.”

7. §

Az Ut1. 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 saj-
tótájékoztatási feladatokra egy fõ, az MH katasztrófavé-
delmi tevékenységével kapcsolatos szakfeladatok ellátá-
sára további egy fõ heti váltással HM sajtó készenléti szol-
gálatot lát el.

(2) A sajtótájékoztatási készenléti szolgálatot ellátó sze-
mélyek feladatait, az eligazítás és a felkészülés rendjét
a HM MK SO vezetõje határozza meg.

(3) A sajtótájékoztatási készenléti szolgálatot ellátók
közvetlenül a HM MK SO vezetõjének vannak alárendelve.

(4) A sajtótájékoztatási készenléti szolgálatot ellátók
munkaidõn túl kiértesíthetõk a szolgálat ellátásához bizto-
sított szolgálati mobiltelefonokon keresztül, melyek tele-
fonszámait az MH KÜ részére át kell adni.

(5) A sajtótájékoztatási készenléti szolgálatot ellátók
a szakterületüket érintõen az utasítás szerinti ügyeleti és
készenléti szolgálatok bármelyikétõl tájékoztatást kérhet-
nek.

(6) Az MH katasztrófavédelmi tevékenységével kap-
csolatos HM sajtótájékoztatási készenléti szolgálatot ellá-
tó a HKR részleges vagy teljes aktivizálása esetén
a KOT-hoz rendelve látja el feladatait.”

8. §

Az Ut1. 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Riasztási-értesítési feladatok elvégzésére az MH
BHD egy ügyeletes közúti személygépkocsit biztosít egy
fõ gépkocsivezetõvel, folyamatos rendelkezésre állással
a HM-I objektumban. A gépkocsivezetõ 24 órás szolgála-
tot lát el, melynek idõtartama alatt a kijelölt tartózkodási
helye a HM-I objektum kijelölt szolgálati helyisége.

(2) A HM GKSZ igénybevételét – az állami vezetõk, ka-
binetfõnök, HVKF és helyettese, HVK Törzsigazgató, va-
lamint a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerinti
önálló HM szervek vezetõi igénye szerint – az MH KÜ
váltásparancsnoka engedélyezheti.”

9. §

Az Ut1. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ bekez-
dés lép:

„(1) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Mvt.) 84. § (2) bekezdése alapján a tárca
illetékességi körében történt súlyos, valamint a kettõnél
több személy sérülésével járó, továbbá lövés vagy robba-
nás okozta balesetek – kivéve a közúti balesetek – eredmé-
nyes, gyors kivizsgálása és a szükséges intézkedések meg-
tétele érdekében a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban:
HM HH) állományából két fõ heti váltással baleseti ké-
szenléti szolgálatot lát el.”
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10. §

(1) Az Ut1. 16. § (1) bekezdése és az azt megelõzõ alcím
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„HM Honvéd Vezérkar Fõnöki Vezetésbiztosító és Tá-
mogató Csoport

16. § (1) A VBTCS rendeltetése a HVKF részére mobil
vezetési pont biztosítása. A VBTCS Vezérkari Támogató
Csoportból és Vezetésbiztosító Csoportból (a továbbiak-
ban: VBCS) áll.”

(2) Az Ut1. 16. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A VBCS Híradó- és Informatikai Részlegbõl, vala-
mint Mobil Vezetési Munkahelybõl áll, ahol híradó és in-
formatikai feladatok ellátására heti váltással négy fõ – egy
fõ állomásparancsnok, két fõ kezelõ, egy fõ gépkocsiveze-
tõ –, a Mobil Vezetési Munkahelyen az MH BHD vezetés-
biztosító raj állományából további két fõ – ebbõl egy fõ au-
tóbuszvezetõ és egy fõ felszolgáló – lát el készenléti szol-
gálatot.”

11. §

(1) Az Ut1. 16/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A HM IKSZ-et a HM VGH Infrastrukturális Igaz-
gatóság állományából kijelölt 1 fõ heti váltással látja el.
A szolgálatot adók névjegyzékét és vezénylését a HM
VGH fõigazgatója hagyja jóvá.”

(2) Az Ut1. 16/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A HM IKSZ havi szolgálatvezénylésének egy pél-
dányát az érintett szervezet a tárgyhónapot megelõzõ hó-
nap 20-ig megküldi a HVK HDMCSF részére.”

12. §

(1) Az Ut1. 16/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A HM HKSZ-t a HM VGH Nemzetközi Igazgató-
ság, Nemzetközi Békemûveleti, Vám, Jövedéki és Határ-
forgalmi Osztály állományából kijelölt 1 fõ heti váltással
látja el. A szolgálatot adók névjegyzékét és vezénylését
a HM VGH fõigazgatója hagyja jóvá.”

(2) Az Ut1. 16/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A HM HKSZ havi szolgálatvezénylésének egy pél-
dányát az érintett szervezetek a tárgyhónapot megelõzõ
hónap 20-ig megküldik a HVK HDMCSF részére.”

13. §

(1) Az Ut1. 16/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az MH SMVCS feladata a NATO és az EU által
megfogalmazott, valamint az Ország Fegyveres Védelmi
Terveiben szereplõ eshetõségi tervek végrehajtásához
szükséges stratégiai katonai javaslatok és elõzetes intézke-
dések elõkészítése, illetve az MH Mûvelet Vezetési Rend-
szer elemeinek aktivizálása.

(2) Az MH SMVCS települési helye a HM-I VK-6 ob-
jektum mûvelet vezetési központja.”

(2) Az Ut1. 16/C. § (4) és (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) Az MH SMVCS három fõbõl áll, tagjai heti váltás-
ban látják el szolgálatukat.

(5) Az MH SMVCS-t a HVK-nál szolgálatot teljesítõ,
a belsõ szabályozók által minõsített adatkezelésre feljogo-
sított tiszti állomány adhatja.”

14. §

Az Ut1. 16/D. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szerveze-
tekrõl, a tûzvédelmi bírságról és a tûzvédelemmel foglal-
kozók kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról szóló
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, va-
lamint a tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet 6. § (1) bekezdése
alapján, mint elsõfokú hatóság az MH, a miniszter közvet-
len irányítása alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló
létesítmények tekintetében lefolytatott tûzvizsgálati eljá-
rások azonnali megkezdésének személyi és tárgyi feltéte-
lei biztosítása érdekében a HM HH állományából heti vál-
tással két fõ Tûzvizsgálati Készenléti Szolgálatot lát el.”

15. §

Az Ut1.
a) 1. §-ában a „Magyar Honvédség” szövegrész helyébe

a „Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)”,
b) 4. § a) pontjában az „a HM szervezet ügyeletes ké-

szenléti szolgálata (a továbbiakban: SZÜKSZ)” szöveg-
rész helyébe a „HM szervezet ügyeletes készenléti szolgá-
lat (a továbbiakban: SZÜKSZ)”,

c) 4. § d) pontjában a „HM Sajtótájékoztatási Készenléti
Szolgálat (a továbbiakban: sajtóügyeletes)” szövegrész
helyébe a „HM Sajtótájékoztatási Készenléti Szolgálat”,

d) 4. § h) pontjában a „Honvéd Vezérkar fõnöki vezetés-
biztosító és támogató csoport (a továbbiakban: VBTCS)
Készenléti Szolgálata” szövegrész helyébe a „Honvéd Ve-
zérkar fõnöki vezetésbiztosító és támogató csoport (a to-
vábbiakban: VBTCS)”,

e) 5. § (1) bekezdésében a „Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat” szövegrész helyébe a „Katonai Nemzetbizton-
sági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)”,
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f) 5. § (2) bekezdésében a „Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat” szövegrész helyébe a „KNBSZ”,

g) 5. § (2) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium”
szövegrész helyébe a „HM”,

h) 7. § (1) bekezdésében, a 8. § (1) és (7) bekezdésében
az „a Magyar Honvédség” szövegrész helyébe az „az
MH”,

i) 7. § (6) bekezdésében a „közigazgatási államtitkárral”
szövegrész helyébe a „HM KÁT-tal”,

j) 8. § (1) bekezdésében az „az MH Támogató Dandár (a
továbbiakban: MH TD)”, 8. § (2) és (4) bekezdésében és
a 13. § (3) és (6) bekezdésében az „MH TD” szövegrész
helyébe az „MH BHD”,

k) 8. § (4) bekezdésében a „Rendszerfõ-központ” szö-
vegrész helyébe a „Rendszerfõközpont”,

l) 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „közigazgatási ál-
lamtitkár” szövegrész helyébe a „HM KÁT”,

m) 10. § (2) bekezdés c) pontjában az „az MH Vezetési
és Doktrinális Központ parancsnoka” szövegrész helyébe
az „a HVK HDMCSF csoportfõnöke”,

n) 13. § (3) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium
Katasztrófavédelmi Rendszerében” szövegrész helyébe
a „HKR-ben”,

o) 15. § (2) bekezdésében, 16/D. § (2) bekezdésében
az „igazgatójának” szövegrész helyébe a „fõigazgató-
jának”,

p) 15. § (3) és (4) bekezdésében, 16/D. § (3) bekezdé-
sében az „igazgatója” szövegrész helyébe a „fõigazga-
tója”,

q) 16/A. § (1) bekezdésében a „HM Fegyverzeti és Had-
biztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH)” szövegrész
helyébe a „HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiak-
ban: HM VGH)”,

r) a 16/A. § (2) és (4) bekezdésében, a 16/B. § (1), (2) és
(4) bekezdésében a „HM FHH” szövegrész helyébe
a „HM VGH”
szöveg lép.

2. A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti

és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló

28/2012. (IV. 21.) HM utasítás módosítása

16. §

A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 28/2012.
(IV. 21.) HM utasítás (a továbbiakban Ut2.) 1. §-a helyébe
az alábbi rendelkezés lép:

„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.”

17. §

Az Ut2. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. Záró rendelkezések

18. §

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

19. §

Hatályát veszti az Ut1.
a) 9. § (3) bekezdése,
b) 10. § (4) bekezdése,
c) 13. § (5) bekezdése,
d) 16. § (4) bekezdése.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet

a 29/2014. (III. 31.) HM utasításhoz

„1. melléklet
a 28/2012. (IV. 21.) HM utasításhoz

A HONVÉDELMI KATASZTRÓFAVÉDELMI
RENDSZER SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI

SZABÁLYZATA

A honvédelmi ágazat vonatkozásában a katasztrófavé-
delemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása az alábbi
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, bel-
sõ rendelkezések, illetve tervek alapján valósul meg:

Magyarország Alaptörvénye;
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítá-

sáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló 2012. évi CLXVI.
törvény;

A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény;

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-
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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 egészség-
ügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. ren-
delet;

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 védelmé-
rõl szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet;

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

Az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tar-
talmi követelményeirõl szóló 29/2000. (X. 30.) EüM ren-
delet;

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 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 308/2001. (HK 17.) HVKF intézkedés;

A Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Terv
(A Magyar Honvédség Influenza Pandémia Terve).

1. Az SZMSZ-ben használt fogalmak

és rövidítések

1.1. Fogalmak
1.1.1. Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer
Az országos katasztrófavédelmi rendszer részét képezõ,

a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi feladatainak irá-
nyítására, végrehajtására, valamint az országos katasztró-
favédelmi feladatokban való közremûködés érdekében lét-
rehozott, a Magyar Honvédség meglévõ képességein ala-
puló, kijelölt szervezeti elemekbõl felépülõ, ideiglenes
szervezet.

1.1.2. A katasztrófák típusai
A HKR mûködésével kapcsolatos szabályozókban, ter-

vekben és dokumentumokban a katasztrófák típusai alatt
az alábbi katasztrófák értendõk:

a) Természeti (elemi) csapásokkal összefüggõ (vizek
áradása, rendkívüli idõjárási helyzet, földrengés) kataszt-
rófák;

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.
1.1.3. Katasztrófaveszély
Olyan folyamat vagy állapot, amelynek következmé-

nyeként okszerûen lehet számolni a katasztrófa bekövet-
kezésének valószínûségével, és amely ezáltal veszélyezte-
ti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiz-
tonságot.

1.1.4. Felkészülés és megelõzés idõszaka
A katasztrófahelyzettõl, illetve bekövetkezésének ve-

szélyétõl mentes idõszak, amikor a védekezésben részvé-
telre, illetve közremûködésre tervezett szervezetek felké-
szítést, kiképzést, begyakorlást hajtanak végre.

1.1.5. Védekezés idõszaka
Azon idõszak, amikor a katasztrófa, illetve annak ve-

szélye miatt a károk keletkezésének megelõzése, elhárítá-
sa vagy a következmények felszámolása szükségessé teszi
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) közremûkö-
dését, a HKR egészének vagy elemeinek aktivizálását.

1.1.6. Helyreállítás idõszaka
A közvetlen életveszély, illetve a vagyontárgyak meg-

rongálódásának idõszakát követõ állapot, melynek során a
hosszú távú következmények felszámolása és az eredeti
helyzet visszaállítása történik.

1.1.7. Ágazati Katasztrófavédelmi Terv
A katasztrófa, illetve bekövetkezésének veszélye esetén

bevezetendõ, általános, illetve katasztrófatípusonként
meghatározott, a mentésre, valamint a károk enyhítésére, a
végrehajtandó rendszabályokra, a riasztási, vezetési,
együttmûködési és tevékenységi rendre vonatkozó tárca-
szintû terv.

1.1.8. MH Atom-, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesí-
tési Rendszer HKR-be kijelölt elemei

Az MH ABV RIÉR HKR-be kijelölt elemein keresztül
katasztrófahelyzetben vegyi, illetve az Országos Sugárfi-
gyelõ, Jelzõ és Ellenõrzõ Rendszer keretében, a BM OKF
Nukleárisbaleset-elhárítási Információs Központjától ka-
pott összesített sugárzási adatokat szolgáltat a VKCS, a
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KOT és az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenõrzõ
Rendszer részére az ország területén kialakult esetleges
vegyi és sugárhelyzetrõl.

1.1.9. Veszélyeztetett szervezet
Azon HM szervek és az MH hadrendjébe tartozó kato-

nai szervezetek, melyeket elhelyezkedésük, feladataik
vagy tevékenységük következtében katasztrófa bekövet-
kezésének következményei közvetlenül vagy közvetett
módon veszélyeztetnek.

1.1.10. Beavatkozó szervezet
A katasztrófavédelmi feladatokra kijelölt és felkészített

szervezetek.
1.1.11. Katasztrófavédelmi Készenléti Fokozat
A katasztrófavédelmi riasztás utáni tevékenységi rendet

fokozatonként meghatározó rendszabályok összessége.

1.2. Rövidítések

ÁIK Ágazati Információs Központ

ÁKT Ágazati Katasztrófavédelmi Terv

BM OKF Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

HKR Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer

MH EK Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

HM IKR Honvédelmi Minisztérium Információ
Kapcsolati Rendszer

HM KÁT Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkár

HVKF Honvéd Vezérkar fõnöke

HM TKF Honvédelmi Minisztérium Tervezési és
Koordinációs Fõosztály

HM MIN KAB SO Honvédelmi Minisztérium Miniszteri
Kabinet Sajtó Osztály

HM VH Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal

HM HH Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

KKB Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi
Bizottság

KKB NVK Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi
Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési
Központ (a KKB operatív munkaszerve)

KOCS Katasztrófavédelmi Operatív Csoport

KOT Katasztrófavédelmi Operatív Törzs

LATÁCS Lakossági Tájékoztatási Csoport

MH Magyar Honvédség

MVB megyei (fõvárosi) védelmi bizottság

MH JVCS MH Járványügyi Védekezési Csoport

MH ÖHP MH Összhaderõnemi Parancsnokság

MH BHD Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyõrség Dandár

MH LK Magyar Honvédség Logisztikai Központ

MH ABV RIÉR Magyar Honvédség Atom-, Biológiai, Vegyi
Riasztási és Értesítési Rendszer

MH GAVIK Magyar Honvédség Görgei Artúr
Vegyivédelmi Információs Központ

HVK HDMCSF Honvéd Vezérkar Hadmûveleti
Csoportfõnökség

VKCS Védelmi és Közigazgatási Csoport

2. A HKR rendeltetése, általános feladatai

és szervezeti felépítése

2.1. 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.

2.2. A HKR feladatai
A honvédelmi ágazatot érintõ katasztrófahelyzet, sú-

lyos szerencsétlenség esetén a veszélyeztetett személyi ál-
lomány, vagyoni javak megóvása, mentése, a következmé-
nyek csökkentése, ágazaton belüli felszámolása. A Kor-
mány döntése, illetve a KKB vagy annak szervei, illetve a
védelmi igazgatási szervek felkérése alapján közremûkö-
dés a katasztrófák károsító hatásaira való felkészülésben,
az ellenük való védekezésben, a kárelhárításban, valamint
a következményeik felszámolásában, illetve a nemzetközi
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.

2.2.1. A felkészülés és megelõzés idõszakában
a) a rendszer felépítését, mûködését szabályozó intézke-

dések, szabályzók kidolgozása, kiadása;
b) az ÁKT, a HKR SZMSZ, az intézkedések és az alkal-

mazási tervek kidolgozása, folyamatos pontosítása;
c) adatok gyûjtése, elemzése, a tapasztalatok értékelése,

feldolgozása;
d) a beavatkozó szervezetek kijelölése, felkészítése, ki-

képzése, készenlétük biztosítása;
e) a katasztrófaveszélyes létesítmények nyilvántartása,

az elõírt biztonsági követelmények és védelmi intézkedé-
sek kidolgozása, végrehajtása, betartatása;

f) katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezése és végre-
hajtása;

g) együttmûködés a hazai és nemzetközi katasztrófavé-
delmi szervekkel.

2.2.2. A védekezés idõszakában
a) az MH személyi állományának, anyagi javainak vé-

delme, mentése;
b) közremûködés a katasztrófák károsító hatásaira való

felkészülésben, az ellenük való védekezésben, valamint a
következményeinek felszámolásában;

c) felkérés, kormánydöntés esetén részvétel nemzetközi
katasztrófavédelmi segítségnyújtásban.

2.2.3. A katasztrófaveszély idõszakában
a) adatok gyûjtése, elemzése;

524 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



b) a katasztrófaveszély típusának megfelelõ Mûveleti
Elgondolás kidolgozása;

c) az alkalmazásra tervezett munkacsoportok pontosítá-
sa, erõk, eszközök ellenõrzése;

d) felkérés esetén együttmûködés az adott veszélyhely-
zetre vonatkozó országos katasztrófaelhárítási terv kidol-
gozásában, pontosításában.

2.2.4. A helyreállítás idõszakában
A Kormány döntése, illetve a KKB vagy annak szervei,

illetve a védelmi igazgatási szervek felkérésére, a honvé-
delmi miniszter döntése alapján, a törvényi feltételeknek
megfelelõen az MH erõi speciális képességeinek igénybe-
vételével közremûködés a katasztrófák következményei-
nek hosszú távú felszámolásában.

2.3. A HKR elemei, felépítésük és rendeltetésük
A HKR szervezetileg felsõszintû elõkészítõ, javaslatte-

võ szervbõl (VKCS), felsõ- és középszintû katonai vezeté-
si feladatokat ellátó szervekbõl (KOT, KOCS, ÁIK, MH
JVCS), összekötõkbõl (KKB NVK ágazati szakértõk) és a
végrehajtó erõkbõl áll.

A HKR elemei:
a) a KKB NVK ágazati szakértõk, összekötõk;
b) a VKCS;
c) a KOT;
d) a KOCS-ok;
e) a végrehajtó erõk;
f) az ÁIK;
g) az MH JVCS.
2.3.1. A KKB NVK ágazati szakértõk
Rendeltetésük: a HM és MH képviselete a KKB

NVK-ban, összekötõ szerep a KKB NVK és a HKR tárca
szintû vezetõ elemei (VKCS és KOT) között.

Tagjai:
a) a HM TKF kijelölt szakértõje;
b) a HM VH kijelölt szakértõje.
2.3.2. VKCS
Rendeltetése: a HM KÁT döntései, illetve a honvédelmi

miniszter részére felterjesztésre kerülõ javaslatok szakmai
elõkészítése.

Tagjai:
a) a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõje;
b) a HM VH fõigazgatója;
c) a HVK HDMCSF csoportfõnöke;
d) a HM KÁT által meghívott szakértõk.
2.3.3. KOT
Rendeltetése: A HVKF irányítása, közvetlen feladat-

szabása alapján, a védekezés idõszakában a KOCS-ok, az
MH JVCS, az ÁIK és a végrehajtó erõk tevékenységének
irányítása, a védekezésben közremûködõ ágazati és ágaza-
ton kívüli szervekkel, intézményekkel történõ együttmû-
ködés, valamint a HVKF döntéseinek elõkészítése.

2.3.4. KOCS-ok
Rendeltetése: Védekezés idõszakában az alárendelt

végrehajtó erõk közvetlen vezetése.

A KOCS-ok a feladattípustól és a katasztrófák elleni vé-
dekezésben közremûködõ erõk nagyságától függõen ki-
alakított ideiglenes szervezetek. Létszámukat a HVKF in-
tézkedésben határozza meg. Felépítésüket és részletes fel-
adataikat a megalakításukra kötelezett szervezet parancs-
noka a Katasztrófavédelmi Alkalmazási Tervben rögzíti.

2.3.5. Végrehajtó erõk
Rendeltetésük:
a) 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;

b) közremûködés a KOT és KOCS-ok feladatszabása
alapján a katasztrófák elleni védekezésben;

c) az a) pontban foglalt feladatok végrehajtása (nukleá-
ris, vegyi és biológiai veszélyhelyzetben), a KOT döntése-
inek szakmai megalapozása és a közvetlenül veszélyezte-
tett katonai szervezetek azonnali értesítése érdekében a
honvédelmi tárca ÁIK-ot mûködtet.

Felépítésük:
A végrehajtó erõk munkacsoportjai, az MH JVCS, illet-

ve az ÁIK felépítését, feladataikat és képességeiket az
ÁKT tartalmazza.

3. Feladatok a védekezés idõszakában

3.1. Vezetõk és a vezetõ szervek feladatai
3.1.1. Honvédelmi miniszter
a) kijelöli azt az állami vezetõt, aki tagként részt vesz a

KKB ülésein;
b) dönt a 200 fõ létszámot, valamint a 21 napi idõtarta-

mot meghaladó idõtartamú igénybevételrõl;
c) a 3000 fõt meghaladó kirendelés esetén tájékoztatja

az Országgyûlés illetékes bizottságát.
3.1.2. HM KÁT
a) szakirányítást gyakorol a honvédelemrõl és a Magyar

Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII.
22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hvt. Vhr.) 6. § (1)
bekezdés 4. pontja szerint feladatkörébe utalt HKR felett;

b) a miniszter felhatalmazása alapján teljes jogú tagként
képviseli a honvédelmi tárcát a KKB ülésein;

c) irányítja a VKCS-t;
d) jóváhagyásra elõterjeszti a honvédelmi miniszternek

a veszélyhelyzet esetén alkalmazandó, rendeleti úton be-
vezetett intézkedések ágazaton belüli érvényesülésének
szabályait, valamint a különleges jogrend kihirdetését el
nem érõ mértékû katasztrófák esetén bevezetendõ rend-
szabályokat;

e) felterjeszti a honvédelmi miniszternek a HVKF jog-
körét meghaladó kirendelésekre vonatkozó javaslatokat,

5. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 525



elõkészíti a tájékoztatót az Országgyûlés illetékes bizott-
sága részére.

3.1.3. HVKF
a) tanácskozási joggal részt vesz a KKB munkájában;
b) irányítja a KOT-ot;
c) dönt az alárendelt szervezeteitõl legfeljebb 200 fõ 21

napi idõtartamot meg nem haladó igénybevételérõl;
d) felügyeli az alárendeltségébe tartozó, katasztrófavé-

delmi feladatokat végrehajtó állomány tevékenységét, jó-
váhagyja a KOT vezetõ javaslatait a katasztrófavédelmi
feladatokba bevont katonai szervezetek igénybevételére
vonatkozóan.

3.1.4. VKCS
a) kidolgozza a honvédelmi tárca KKB-ban történõ kép-

viseletébõl adódó feladatok végrehajtásához szükséges
elõterjesztéseket;

b) elõkészíti a honvédelmi miniszter és a HM KÁT ka-
tasztrófavédelemmel kapcsolatos döntéseit;

c) a HM KÁT által meghatározottak szerint koordinálja
a feladatok végrehajtását;

d) folyamatos kapcsolatot tart fenn a védekezésben érin-
tett minisztériumok, Kormány és központi hivatalok, a
honvédelemben közremûködõ szervek vezetõivel, vala-
mint a HM VH fõigazgatója útján a védelmi igazgatás te-
rületi és helyi szerveivel;

e) elemzi az információkat és végzi a szükséges koordi-
nációt, közremûködik a fõvárosi és megyei védelmi bizott-
ságok hatáskörébe utalt döntések elõkészítésében és vég-
rehajtásában.

3.1.5. KOT
a) a HVKF feladatszabása alapján irányítja a várható és

a bekövetkezett katasztrófák felméréséhez, értékeléséhez
szükséges információk gyûjtését és feldolgozását, az adat-
közlést (adatcserét);

b) a HVKF parancsa alapján riasztja a KOCS-okat és a
KOCS-okon keresztül a katasztrófavédelemre kijelölt
honvédségi erõket;

c) kezdeményezi a végrehajtó erõk igénybevételét;
d) a HVKF, illetve a honvédelmi miniszter döntése

alapján kirendeli a riasztott erõket;
e) irányítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtá-

sába bevont honvédségi erõket;
f) irányítja a veszélyeztetett katonai szervezetek bizton-

ságos helyre történõ kivonását;
g) a HVKF egyetértésével javaslatot tesz a katasztrófa-

védelembe bevonandó további MH erõk kijelölésére, fel-
készítésére;

h) a sajtótájékoztatásért felelõs szakértõ által a sajtó-
nyilvánosság biztosítása érdekében tájékoztatást nyújt az
MH katasztrófavédelmi tevékenységérõl.

Irányítási feladatait a kialakult helyzet függvényében a
KOCS-ok, összekötõk, az MH Központi Ügyelet, illetve a
hadmûveleti ügyeleti szolgálatok útján valósítja meg.

3.1.6. KOCS-ok
a) a KOT irányítása alapján közvetlenül vezeti az alá-

rendelt végrehajtó erõket;

b) adatokat gyûjt, elemez és továbbít a KOT-nak;
c) a védekezési feladatok befejezése után irányítja az

erõk visszatelepítését;
d) értékeli a végrehajtást, elkészíti az összefoglaló je-

lentéseket, összegyûjti és elemzi a tapasztalatokat, javasla-
tokat terjeszt fel a szükségesnek ítélt változtatásokról a
döntésre jogosult vezetõnek.

3.2. A végrehajtó erõk feladatai
a) nukleáris, vegyi és biológiai veszély elõrejelzésére,

felmérésére ellenõrzõ és jelzõ szervezet mûködtetése, fo-
lyamatosan mérési adatok szolgáltatása Magyarország te-
rületén a gamma háttérsugárzás szintjérõl, helyi riasztás
adása veszélyes ipari anyag jelenléte esetén, adatszolgálta-
tás a nukleáris és vegyi katasztrófák értékeléséhez, vala-
mint meteorológiai és egészségügyi információk nyújtása
a KOT döntéseinek elõkészítésére és a döntések alátá-
masztására;

b) részvétel a KOT és KOCS-ok feladatszabása alapján
a katasztrófák elleni védekezésben, a védekezés helyszí-
nén a védekezést irányító vezetõ igényeinek megfelelõen,
a közremûködõ honvédségi erõk parancsnoka feladatszab-
ása alapján történõ feladat-végrehajtás.

3.3. Az MH EK feladatai
a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló

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

b) a KOT útján felügyeli a katasztrófaelhárításban részt
vevõ állomány munkafeltételeit;

c) mûködteti az MH EK KOCS-ot;
d) pandémia esetén végzi az ÁKT-ben meghatározott

közegészségügyi-járványügyi feladatokat, melynek kere-
tében mûködteti az MH JVCS-t, mely vezeti a pandémia
elleni védekezésre kijelölt csoportok tevékenységét.

3.4. A HM MIN KAB SO feladatai
a) nukleáris és radiológiai veszélyhelyzetben mûködteti

a Lakossági Tájékoztatási Csoportot;
b) a KOT-hoz rendelt szakértõjén keresztül végzi a

HKR médiával való kapcsolattartását.

3.5. A HVK HDMCSF mûködteti a KOT-ot.

3.6. Az MH LK feladatai
a) mûködteti az MH LK KOCS-ot, végrehajtja a 3.1.6.

pontban meghatározott feladatokat;
b) az MH KOT intézkedése alapján irányítja a kataszt-

rófavédelmi 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
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érkezõ felajánlások engedélyeztetési eljárását és meghatá-
rozza az átvétel szakmai követelményeit és feladatait.

4. Feladatok a felkészülés-megelõzés idõszakában

4.1. Vezetõk és vezetõ szervek feladatai
4.1.1. Honvédelmi miniszter
a) jóváhagyja a HKR SZMSZ-ét;
b) jóváhagyja az ÁKT-t;
c) jóváhagyja a katasztrófavédelmi elemi költségvetési

tervet;
d) szabályozza a HM katasztrófavédelmi készenléti

szolgálatai vezénylésének rendjét.
4.1.2. HM KÁT
a) a honvédelmi miniszter felhatalmazása alapján kép-

viseli a honvédelmi tárcát a KKB ülésein;
b) gondoskodik a HKR felkészítésérõl;
c) irányítja a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi te-

vékenységével kapcsolatos nemzetközi együttmûködést;
d) a HVKF-fel kiadott együttes intézkedésben meghatá-

rozza a KOT összetételét;
e) kijelöli a KKB munkaszerveibe a honvédelmi tárcát

képviselõ szakembereket;
f) a katasztrófavédelmi ágazati költségvetés felhaszná-

lása irányelveinek jóváhagyásával gondoskodik a kataszt-
rófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges eszkö-
zök beszerzésérõl, a feladatok végrehajtására kijelölt állo-
mány védelméhez szükséges technikai és védõeszközök
biztosításáról.

4.1.3. HVKF
a) tanácskozási joggal részt vesz a KKB munkájában;
b) szabályozza a középszintû vezetõ szervek

(KOCS-ok), végrehajtásban részt vevõ katonai szerve-
zetek Katasztrófavédelmi Alkalmazási Terveinek kidolgo-
zását;

c) a HM KÁT-tal kiadott együttes intézkedésben meg-
határozza a KOT összetételét;

d) kijelöli a középszintû vezetõ szerveket és a tervezett
végrehajtó erõket;

e) jóváhagyásra felterjeszti a HM KÁT útján a honvé-
delmi miniszter részére a kidolgozott ÁKT-t;

f) biztosítja a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtá-
sára kijelölt erõk igénybevételi feltételeinek folyamatos
meglétét;

g) szabályozza az alárendeltségébe tartozó készenléti
szolgálatok vezénylésének, ellátásának rendjét, a HKR ri-
asztási feltételeit;

h) gondoskodik a katasztrófavédelmi feladatok végre-
hajtásához szükséges technikai eszközök hadrafoghatósá-
gáról;

i) kijelöli az MH ABV RIÉR HKR részeként mûködõ
elemeit, szabályozza a mûködés rendjét.

4.1.4. HM TKF
a) elõkészíti az ágazati feladatokat szabályzó miniszteri

rendeletet és a HKR SZMSZ-ét;

b) elõkészíti a HKR költségvetésének felhasználására
vonatkozó irányelveket, valamint a katasztrófavédelmi
elemi költségvetést az érintett szervezetek közremûködé-
sével;

c) koordinálja a tárca KKB-ben való képviseletébõl
adódó katasztrófavédelmi feladatokat;

d) koordinálja a KKB szerveivel való kapcsolattartást,
képviseli a tárcát a katasztrófavédelemmel kapcsolatos or-
szágos és nemzetközi rendezvényeken;

e) javaslatot tesz a HM KÁT részére a más tárcákkal, a
Kormánnyal és központi hivatalokkal való szakmai kap-
csolattartás rendjére;

f) végzi a katasztrófavédelmi gyakorlatok minisztériu-
mi szintû koordinációs feladatait;

g) ellenõrzi a katasztrófavédelmi elõirányzatok felhasz-
nálását.

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

védelmi feladatainak híradását, valamint az informatikai
és információvédelmi támogatását;

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

4.1.6. HVK HDMCSF
a) meghatározza a HKR-be kijelölt katonai szervezetek

felkészítési és igénybevételi, továbbá riasztási, valamint
aktivizálási követelményeit;

b) végzi az MH katasztrófavédelmi feladatokba bevon-
ható erõi alkalmazásával, azok vezetésével kapcsolatos, a
HVKF hatáskörébe tartozó stratégiai feladatok tervezését;

c) kidolgozza, összeállítja és jóváhagyásra elõkészíti az
ÁKT-t, gondoskodik a terv folyamatos naprakészen tartá-
sáról;

d) koordinálja a HVKF alárendeltségébe tartozó katonai
szervezetek katasztrófavédelmi tevékenységét szabályzó
intézkedés kidolgozását és elõkészíti az intézkedést;

e) összehangolja a KOCS-ok, a HVK közvetlen pa-
rancsnokságok és a végrehajtó erõk katasztrófavédelem-
mel kapcsolatos tervezõ és kidolgozó munkáját, irányítja
azok katasztrófavédelmi felkészítését;

f) meghatározza a KOT riasztási, aktivizálási és mûkö-
dési követelményeit;

g) szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a KOT felké-
szítési tervét a HM KÁT részére, megszervezi és végre-
hajtja a KOT felkészítését;

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

i) felhasználásra biztosítja a középszintû vezetõ szer-
vek, a HVKF közvetlen alárendeltek, valamint az MH
GAVIK részére a HM HH által biztosított ágazati „veszé-
lyes anyag és veszélyes objektum” nyilvántartó adatbázist;

j) részt vesz a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi
gyakorlatok elõkészítésében és levezetésében;

k) együttmûködik a HM katasztrófavédelmi feladatokkal
foglalkozó, más tárcák, kormány- és központi hivatalok
katasztrófavédelmi tevékenységet folytató, azonos szintû
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szerveivel, valamint egyes kiemelt jelentõségû veszélyes
létesítményekkel a 7.2. pont szerint;

l) ellenõrzi a HKR-be kijelölt erõk felkészültségét és al-
kalmazásuk feltételei biztosítottságát.

4.1.7. HVK LOGCSF
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 vonatko-
zó 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.

4.1.8. HM VH
a) koordinálja a tárca KKB-ben való képviseletbõl adó-

dó védelmi igazgatási feladatokat;
b) szakmai segítséget nyújt a honvédelmi igazgatás te-

rületi szervei részére intézkedési tervek kidolgozásához;
c) a BM OKF-fel együttmûködve részt vesz a megyei,

fõvárosi védelmi bizottságok elnökei továbbképzésének
megszervezésében;

d) javaslatot tesz a HM KÁT részére a más tárcákkal,
kormány- és központi hivatalokkal való szakmai kapcso-
lattartás rendjére.

4.2. HM HH feladatai
a) végzi az ágazati objektumok veszélyességi minõsíté-

sének nyilvántartását;
b) mûködteti a „veszélyes anyag és veszélyes objek-

tum” nyilvántartó adatbázist, amelynek felhasználhatóságát
biztosítja az 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.

4.3. MH EK feladatai
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, illetve a jogszabályban meghatá-
rozott 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 az MH JVCS mûködési feltételeit.

4.4. 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.

4.5. MH BHD feladatai
a) biztosítja a KOT riasztási, aktivizálási és mûködési

feltételeit;
b) biztosítja az MH BHD KOCS mûködési feltételeit.

4.6. KOCS-ot megalakító szervezetek
a) kidolgozzák a Katasztrófavédelmi Alkalmazási Ter-

vet és a kapcsolódó szakintézkedéseket;
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 IKR-ben és az ÁKT-ban rögzített
adatszolgáltatási feladatokat.

4.7. Végrehajtó 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) összekovácsolják a végrehajtó erõk munkacsoportjait;
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 (elsõsorban

civilizációs katasztrófák, veszélyes anyagokkal kapcsola-
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tos súlyos balesetek, tûzesetek stb.) megelõzését biztosító
terveket, rendszabályok betartását;

h) kidolgozzák a saját katasztrófavédelmi tervüket, és
arról tájékoztatják a HVK HDMCSF-et és a segítségnyúj-
tásra felkért külsõ helyi katasztrófavédelmi szerveket;

i) biztosítják a katasztrófavédelmi terv végrehajtásának
személyi és tárgyi feltételeit.

5. A katonai szervezetek tevékenysége õket érintõ

katasztrófaveszély esetén

A honvédelmi ágazatot érintõ súlyos szerencsétlenség
és katasztrófa, illetve katasztrófa veszélye esetén a veszé-
lyeztetett szervezet vezetõje, állományilletékes parancs-
noka vagy ügyeleti szolgálata:

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

b) értesíti a mentésben közremûködésre tervezett külsõ
szerveket, szervezeteket;

c) azonnal értesíti a szolgálati elöljárót és az elöljáró
ügyeleti szolgálatot.

6. A döntés-elõkészítés rendje

6.1. A KOT, a KOCS-ok, valamint a katasztrófák elleni
védekezésre kijelölt szervezetek vezetõi a Kormány, a
KKB döntései, a KKB operatív munkaszervének igényei,
valamint a beérkezett információk feldolgozásával felmé-
rik a rendelkezésre álló erõk, eszközök, anyagi készletek
alapján az igények kielégíthetõségének fokát.

6.2. A tárcaszintû felsõ vezetés döntéseinek szakmai
megalapozása érdekében a KOT – szükség esetén a
KOCS-ok, az MH JVCS és az ÁIK bevonásával – javasla-
tokat dolgoz ki.

6.3. Amennyiben a döntés súlya indokolja, illetve a
HKR-be állandó jelleggel ki nem jelölt erõk, eszközök, hu-
mán vagy egyéb erõforrások igénybevétele szükséges, a
KOT vezetõje a HVKF elõzetes jóváhagyásával, szükség
esetén a VKCS útján végzi a döntés-elõkészítést.

6.4. A KOT javaslata tartalmazza a feladatok végrehaj-
tásának sorrendjét, idõszükségletét, a kiképzett bevonható
erõk nagyságát, alkalmazásának helyét és idõtartamát, a
tartalékképzés mértékét, a még bevonható erõk, eszközök,
anyagi készletek nagyságát, elhelyezkedését, összevoná-
sának, ellátásának lehetõségét a várható alkalmazás
körzetében.

6.5. A döntés-elõkészítés a szakági vezetõk, képviselõk
bevonásával a kidolgozott adatbázisok felhasználásával
történik.

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

6.7. 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 elöljá-
ró szervek részére csak a döntési hatásköröket meghaladó
információk, kérések kerüljenek továbbításra.

6.8. A HKR mûködésének részleteit szabályzó utasítá-
sok és intézkedések kiadásának kezdeményezése, elõké-
szítése és kiadása a belsõ szabályozási tevékenységrõl
szóló 15/2012. (II. 24.) HM utasításban elõírtak szerint
történik.

7. Együttmûködés és kapcsolattartás rendje

7.1. Együttmûködés az ágazaton belül
7.1.1. A KOT és a KOCS-ok az ÁKT-ben meghatáro-

zott rend szerint mûködnek együtt, és évente legalább egy
alkalommal egyeztetik terveiket.

7.1.2. 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 egységes
irányítási rendszerbe kapcsolt mérõ- és ellenõrzõ rendsze-
rek felhasználásával történik.

7.1.3. Katasztrófavédelmi irányító, ügyeleti, készenléti
feladatokkal tartósan vagy ideiglenesen megbízott sze-
mély feladat-végrehajtásához szükséges szolgálati rádió-
telefonnal történõ ellátása a HM kabinetfõnöke, a HM
KÁT, illetve a HVKF helyettes engedélye alapján történik.

7.2. Együttmûködés külsõ szervekkel
7.2.1. 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.

7.2.2. A HVK HDMCSF kapcsolatot tart a kormány- és
központi hivatalokkal, veszélyes tevékenységet folytató
egyes létesítményekkel (BM OKF, Országos Mûszaki Irá-
nyító Törzs, Országos Atomenergia Hivatal, Paksi Atom-
erõmû Zrt. stb.). A középszintû vezetõ szervek és a HVKF
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek az
ÁKT-ban rögzített rendnek megfelelõen összekötõk útján
együttmûködnek a területi környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóságokkal, valamint a megyei (fõvárosi) védelmi
bizottságokkal.

7.2.3. A felkészülés idõszakában az összekötõk feladata
a katasztrófavédelmi szervekkel a védekezés feladatainak
végrehajtásához szükséges kapcsolatrendszer kialakítása,
a katasztrófavédelmi tervek és a kölcsönösen támasztott
követelmények egyeztetése, valamint az MH védekezés-
ben történõ közremûködéséhez szükséges feltételek bizto-
sításának elõkészítése. A védekezés folyamán az összekö-
tõk szükség esetén kitelepülnek a szakmai irányítást végzõ
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katasztrófavédelmi szervekhez, biztosítják az együttmû-
ködés folyamatosságának feltételeit.

7.2.4. Az ágazati összekötõk elkészítik a KKB NVK ve-
zetõje által meghatározott okmányokat és gondoskodnak
azok naprakészen tartásáról, részt vesznek a KKB NVK
rendezvényein, felkészítésén, gyakorlatain.

7.2.5. Az MH EK kapcsolatot tart a katasztrófa során
megsérült, illetve ellátásra szorult személyek egészség-
ügyi ellátásával, valamint a közegészségügyi és járvány-
ügyi tevékenységével kapcsolatosan a civil egészségügyi
szervekkel.

7.2.6. A védekezés idõszakában a KKB NVK-ba kije-
lölt ágazati összekötõ kapcsolatot tart a VKCS-val, a
KOT-tal, szükség esetén az MH JVCS-vel és az ÁIK-kal.

7.2.7. Az ÁIK mûködése során együttmûködik a ka-
tasztrófavédelmi feladatokban érintett tárcák ágazati in-
formációs központjaival, nukleárisbaleset-elhárítási fel-
adatok kapcsán az OAH Baleseti Értékelõ és Elemzõ Köz-
ponttal (OAH CERTA), valamint az BM OKF bázisán mû-
ködõ Nukleáris Baleseti Információs és Értékelõ Központtal.

8. A felkészülés és végrehajtás tervezése

A felkészülési és a megelõzési idõszak tervezése köz-
pontilag az MH feladattervezési rendszerén, valamint a
katasztrófavédelmi költségvetési elõirányzatok tervezési
rendszerén keresztül, továbbá a kiképzési, felkészítési, il-
letve rendezvénytervek útján valósul meg.

A katasztrófák elleni védekezésre történõ felkészülés
feladatait az érintett HM szerveknél, valamint a katonai
szervezeteknél az éves és havi munkatervben, kiképzési,
felkészítési, illetve rendezvény tervekben tételesen lebont-
va kell szerepeltetni.

9. Adatbázisok felállítása és kezelése

9.1. A KOT, valamint a KOCS-ok létrehozzák és folya-
matosan pontosítják a katasztrófavédelmi adatbázisaikat.
Az adatbázisokat duplikálva, informatikai eszköz igény-
bevételével továbbítható formában kell tárolni. Az állo-
mányilletékes parancsnokok meghatározzák a naprakész-
séget biztosító információk kezelésének, feldolgozásának,
rögzítésének felelõseit.

A védekezésbe bevont erõk állományilletékes parancs-
nokai intézkednek a védekezés folyamán keletkezett ká-
rok, vagyoni hátrányokozás, a résztvevõk egészségkároso-
dása, költségtérítési igény és más azonnali jelentésre köte-
lezett esemény elkülönített nyilvántartására.

9.2. Feladatszabás, ellenõrzés és beszámoltatás rendje
A HVKF és az MH ÖHP parancsnoka éves feladatszabó

értekezletükön meghatározzák a katasztrófavédelem leg-
fontosabb feladatait és a felkészülés követelményeit.

Az érintett szervezetek parancsnokainak éves írásos és
szóbeli beszámolójában, valamint a költségvetési beszá-

molóknál külön jelenik meg a katasztrófák elleni védeke-
zés feladatainak végrehajtása.

Az általános ellenõrzési renden kívül a katasztrófavé-
delmi tervek ellenõrzésére jogosult a HVK HDMCSF, a
katasztrófavédelmi költségvetési elõirányzatok felhaszná-
lásának szakmai ellenõrzésére a HM TKF.

A munkavédelmi és környezetbiztonsági szakterület
vonatkozásában a HM HH az ágazat egészére kiterjedõ el-
lenõrzési hatáskörrel rendelkezik.

A HKR-be kijelölt irányító szervezetek és alárendeltjeik
az éves munka- és ellenõrzési tervükben évente egy alka-
lommal tervezik be a kijelölt erõk és eszközök ellenõrzését.

A feladatok végrehajtásának ellenõrzése a HM KÁT ál-
tal jóváhagyott ellenõrzési terv, illetve az adott katonai
szervezet vonatkozásában, annak szolgálati elöljárójának
terve szerint történik.

10. Riasztás, értesítés rendje

10.1. A VKCS, a KOT, a KOCS-ok, az MH JVCS, az
ÁIK, a védekezésre kijelölt, valamint a veszélyeztetett
erõk riasztása, értesítése az MH békevezetési híradórend-
szerén keresztül, az ügyeleti szolgálatok útján valósul
meg. A készenléti szolgálatot ellátó személyek kiértesíté-
sének, berendelésének szervezési és technikai feltételeit a
vezénylõ parancsnokok, vezetõk biztosítják.

10.2. A KKB-tól, annak szerveitõl, illetve azok mûkö-
désének eléréséig a megyei (fõvárosi) védelmi bizottsá-
goktól érkezõ katasztrófavédelmi feladatokban való köz-
remûködésre történõ felkérés esetén a HKR egészének
vagy annak meghatározott elemeinek – a végrehajtó erõk
kivételével – riasztását, aktivizálását a HM KÁT rendeli
el. A végrehajtó erõk riasztását, aktivizálását a HVKF ren-
deli el.

10.3. A katasztrófavédelmi készenléti fokozatok, azok
tartalma, a katasztrófavédelmi készenléti szolgálatot adó
csoportok összetétele, valamint a kijelölt állomány kiren-
delés elõtti feladatai az ÁKT-ban kerülnek meghatározásra.

11. A HKR mûködtetése, fenntartása és fejlesztése

11.1. A HKR mûködtetése, fenntartása és fejlesztése az
országos katasztrófavédelmi rendszerhez történõ illeszke-
dés követelményeinek betartásával, a katasztrófák elleni
védekezés nemzeti stratégiájában, a honvédelmi tárca Vé-
delmi Tervezõ Rendszerében meghatározott feladatok, va-
lamint a KKB határozatainak figyelembevételével történik.

11.2. A rendszer mûködtetését, fenntartását és fejleszté-
sét biztosító költségek elõirányzata a HM fejezetnél ka-
tasztrófavédelem cím alatt, a végleges felhasználás helyé-
nek megfelelõ alcímen kerül tervezésre.

11.3. A HM IKR alapján az érintett szervezetek a ka-
tasztrófavédelemben érintett szervezetek igényeivel össz-
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hangban bedolgozást készítenek a HKR költségvetési
irányelveire vonatkozóan a HM TKF részére.

11.4. 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-
elv szerint történik.

11.5. 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.

11.6. A katasztrófavédelmi költségvetési elõirányzatok
féléves, illetve éves felhasználásáról szóló számszaki és
szöveges beszámolóikat a felhasználó szervezetek a tárgy-
év július 31-ig, illetve a tárgyévet követõ január 31-ig
megküldik a HM TKF részére.

11.7. A HM TKF a tárgyévet követõ február 15-ig
összesített beszámolót készít a HM KÁT részére a költség-
vetési elõirányzatok felhasználásáról.”

A honvédelmi miniszter
30/2014. (IV. 9.) HM

utasítása
a ruházati illetménynorma 2014. évi összegeinek

megállapításáról

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 to-
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó
központi hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálatra, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó
köznevelési intézményre, továbbá a Magyar Honvédség (a
továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §

A ruházati illetménynorma 2014. évi összegeit az utasí-
tás 1. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A 2014. évi hivatásos utánpótlási ruházati utalvány-
füzetben 111 000 Ft, tábornok részére 124 000 Ft keret-
összeget kell elõrenyomtatni és a kiállításra jogosult által
hitelesíttetni.

(2) A szerzõdéses tiszti, altiszti állomány részére a szer-
zõdéses év fordulónapján kiadásra kerülõ 2014. évi szer-
zõdéses utánpótlási ruházati utalványfüzetben a 2014.
évre vonatkozóan 126 000 Ft utánpótlási illetményt kell
bejegyezni és a kiállításra jogosult által hitelesíttetni.

4. §

(1) A 2014. évi hivatásos utánpótlási ruházati utalvány-
füzetben elõrenyomtatott és a 3. § (1) bekezdése szerint hi-
telesített keretösszegen felül, utalványszelvény kitöltése
nélkül

a) a hivatásos tábornok részére 20 000 Ft-ot,
b) a hivatásos tiszt és altiszt részére 15 000 Ft-ot

kell kifizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetést követõen – a Ka-

tonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban:
KNBSZ) kivételével – a hivatásos utánpótlási ruházati
utalványfüzet „Feljegyzések” részében hivatásos tiszt és
altiszt esetében a „Keretösszegen felül 15 000 Ft kifizet-
ve.”, tábornok esetében a „Keretösszegen felül 20 000 Ft
kifizetve.” megjegyzést kell bejegyezni és a kiállításra jo-
gosult által hitelesíttetni.

(3) A szerzõdéses tiszti, altiszti állomány részére – a 3. §
(2) bekezdése szerint hitelesített 2014. évi utánpótlási il-
letmény terhére – utalványszelvény kitöltésével 15 000
Ft-ot kell kifizetni.

(4) A 2013. évre elõrehozott vagy az utasítás hatálybalé-
pése elõtt kiadott – 126 000 Ft-tal, tábornok esetében
144 000 Ft-tal érvényesített – 2014. évi utánpótlási illet-
ményt tartalmazó hivatásos és szerzõdéses utánpótlási ru-
házati utalványfüzet keretösszegébõl a 2014. évi utánpót-
lási illetmény terhére 15 000 Ft-ot, tábornok részére 20
000 Ft-ot kell utalványszelvény kitöltésével kifizetni.

(5) Amennyiben a 2013. évre elõrehozott vagy az utasí-
tás hatálybalépése elõtt kiadott utánpótlási ruházati utal-
ványfüzettel ellátott igényjogosult nem rendelkezik
a (4) bekezdés szerinti 15 000 Ft, tábornok részére 20 000
Ft kifizetéshez szükséges fedezettel, részére csak a keret-
maradvány összege fizethetõ ki.

(6) A KNBSZ kivételével az (1) bekezdés és
a (3)–(5) bekezdés szerinti kifizetés csak azon igényjogo-
sult részére teljesíthetõ, aki átvett, érvényes 2014. évi
utánpótlási ruházati utalványfüzettel rendelkezik.

(7) Az (1) bekezdés és a (4)–(5) bekezdés szerinti kifi-
zetést a honvédelmi szervezet személyügyi szervezeti ele-
me és a honvédelmi szervezet ruházati ellátását végzõ
szervezeti elem által szakmailag ellenõrzött jegyzék alap-
ján kell teljesíteni.
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(8) A KNBSZ kivételével az (1) bekezdés és
a (3)–(5) bekezdés szerint kifizetett pénzösszeg magában
foglalja a fehérnemû, az egyéni higiéniát biztosító tusoló-
papucs és a sportruházat vásárlására és pótlására fordítható
összegeket.

(9) Az (1) bekezdés és a (3)–(5) bekezdés szerinti kifi-
zetett pénzösszeggel az igényjogosultnak számlával nem
kell elszámolni.

5. §

(1) A hivatásos katonanõi állomány részére – a 3. §
(1) bekezdése szerint hitelesített 2014. évi utánpótlási il-
letmény terhére – utalványszelvény kitöltésével 15 000 Ft
elõleget kell kifizetni.

(2) A szerzõdéses tiszt, altiszt katonanõ részére – a 3. §
(2) bekezdése szerint hitelesített 2014. évi utánpótlási il-
letmény terhére – utalványszelvény kitöltésével 15 000 Ft
elõleget kell kifizetni.

(3) A 2013. évre elõrehozott vagy az utasítás hatálybalé-
pése elõtt kiadott – 126 000 Ft-tal érvényesített – 2014. évi
utánpótlási illetményt tartalmazó hivatásos és szerzõdéses
utánpótlási ruházati utalványfüzet keretösszeg maradvá-
nyából – a 4. § (4) bekezdés szerinti kifizetést követõen –
a hivatásos és szerzõdéses tiszt, altiszt katonanõ részére
15 000 Ft elõleget kell utalványszelvény kitöltésével kifizetni.

(4) Amennyiben a 2013. évre elõrehozott vagy az utasí-
tás hatálybalépése elõtt kiadott utánpótlási ruházati utal-
ványfüzettel ellátott hivatásos és szerzõdéses tiszt, altiszt
katonanõ – a 4. § (4) bekezdés szerinti kifizetést követõen
– nem rendelkezik a (3) bekezdés szerinti 15 000 Ft elõleg
kifizetéshez szükséges fedezettel, részére csak a keretma-
radvány összege fizethetõ ki.

(5) A KNBSZ kivételével az (1)–(4) bekezdés szerinti
elõleg kifizetése csak azon igényjogosult részére teljesít-
hetõ, aki átvett, érvényes 2014. évi utánpótlási ruházati
utalványfüzettel rendelkezik.

(6) Az (1) bekezdés és a (3)–(4) bekezdés szerinti elõleg
kifizetését a honvédelmi szervezet személyügyi szervezeti
eleme és a honvédelmi szervezet ruházati ellátását végzõ
szervezeti elem által szakmailag ellenõrzött jegyzék alap-
ján kell teljesíteni.

(7) Az utasítás hatálybalépésének napján, vagy
amennyiben az elõleg kifizetésére való jogosultság késõbb
keletkezik, a jogosultság keletkezésének napján külszol-
gálaton levõ hivatásos és szerzõdéses tiszt, altiszt katona-
nõ részére az (1)–(4) bekezdés szerinti elõleg kifizetése
kérelem alapján történik. Az elõleg kérelmezése a külszol-
gálat idõtartama alatt vagy a befejezésétõl számított 30.
napig, de legkésõbb 2017. november 30-ig lehetséges.

(8) A KNBSZ kivételével az (1)–(4) bekezdés szerint
folyósított elõleg felhasználását igazoló számlával
az igényjogosultnak 2014. május 31-ig, azt követõ kifize-
tés esetén a kifizetés napjától számított 30. napig kell el-
számolni. Az adott naptári évre szóló, Magyarországon ki-

állított számlát az állományilletékes honvédelmi szerve-
zet, az 1 évet meghaladó idõtartamra külföldi beosztásba
vezényelt – ide nem értve a rendelkezési állományba he-
lyezés nélkül, 1 évet meghaladó idõtartamban külföldi
szolgálatot teljesítõ – tiszti, altiszti állomány esetében a ru-
házati ellátásért felelõs honvédelmi szervezet nevére és cí-
mére kell kiállíttatni.

(9) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleget
az igényjogosult katonanõ a Magyar Honvédség Öltözkö-
dési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.)
HM rendelet Mellékletének (a továbbiakban: Öltözködési
Szabályzat) 68. a) és c) pontjaiban meghatározott, a szol-
gálatteljesítéséhez szükséges

a) a nemének és az Öltözködési Szabályzat elõírásainak
megfelelõ fehérnemû, így különösen kombiné, kombi
dressz, trikó, melltartó, nõi alsónemû, valamint

b) testszínû harisnya és harisnyanadrág vagy a használat
tekintetében hasonló rendeltetésû termékek
vásárlására fordíthatja.

(10) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleget
az igényjogosult nem számolhatja el tisztításra, mosatásra
és méretre igazításra.

(11) Amennyiben az igényjogosult a meghatározott ha-
táridõig az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleggel
nem, vagy csak részben számol el, a honvédelmi szerveze-
tet ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti elemnek gon-
doskodnia kell az elszámolás után fennálló összegbõl az adó
és járulék – következõ havi illetményébõl történõ – levonására.

6. §

(1) Az egészségügyi fegyvernemi vagy szakági azono-
sítóval meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítõ hi-
vatásos tiszt, altiszt részére – a 3. § (1) bekezdése szerint
hitelesített 2014. évi utánpótlási illetmény terhére – utal-
ványszelvény kitöltésével további 15 000 Ft elõleget kell
kifizetni.

(2) Az egészségügyi fegyvernemi vagy szakági azono-
sítóval meghatározott beosztásban szolgálatot teljesítõ
szerzõdéses tiszt, altiszt részére – a 3. § (2) bekezdése sze-
rint hitelesített 2014. évi utánpótlási illetmény terhére –
utalványszelvény kitöltésével további 15 000 Ft elõleget
kell kifizetni.

(3) A 2013. évre elõrehozott vagy az utasítás hatálybalé-
pése elõtt kiadott – 126 000 Ft-tal érvényesített – 2014. évi
utánpótlási illetményt tartalmazó hivatásos és szerzõdéses
utánpótlási ruházati utalványfüzet keretösszeg maradvá-
nyából – a 4. § (4) bekezdés szerinti kifizetést és az 5. §
(3) bekezdés szerinti elõleg kifizetést követõen – az egész-
ségügyi fegyvernemi vagy szakági azonosítóval meghatá-
rozott beosztásban szolgálatot teljesítõ hivatásos és szer-
zõdéses tiszt, altiszt részére további 15 000 Ft elõleget kell
utalványszelvény kitöltésével kifizetni.

(4) Amennyiben a 2013. évre elõrehozott vagy az utasí-
tás hatálybalépése elõtt kiadott utánpótlási ruházati utal-
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ványfüzettel ellátott, az egészségügyi fegyvernemi vagy
szakági azonosítóval meghatározott beosztásban szolgála-
tot teljesítõ hivatásos és szerzõdéses tiszt, altiszt – a 4. §
(4) bekezdés szerinti kifizetést és az 5. § (3) bekezdés sze-
rinti elõleg kifizetést követõen – nem rendelkezik a (3) be-
kezdés szerinti 15 000 Ft elõleg kifizetéshez szükséges fede-
zettel, részére csak a keretmaradvány összege fizethetõ ki.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti elõleg kifizetése csak
azon igényjogosult részére teljesíthetõ, aki átvett, érvé-
nyes 2014. évi utánpótlási ruházati utalványfüzettel ren-
delkezik.

(6) Az (1) bekezdés és a (3)–(4) bekezdés szerinti elõleg
kifizetését a honvédelmi szervezet személyügye és a hon-
védelmi szervezet ruházati ellátásában illetékes szervezeti
egység által szakmailag ellenõrzött jegyzék alapján kell
teljesíteni.

(7) Az utasítás hatálybalépésének napján, vagy
amennyiben az elõleg kifizetésére való jogosultság késõbb
keletkezik, a jogosultság keletkezésének napján külszol-
gálaton levõ, az egészségügyi fegyvernemi vagy szakági
azonosítóval meghatározott beosztásban szolgálatot telje-
sítõ tiszt, altiszt részére az (1)–(4) bekezdés szerinti elõleg
kifizetése kérelem alapján történik. Az elõleg kérelmezése
a külszolgálat idõtartama alatt vagy a befejezésétõl számított
30. napig, de legkésõbb 2017. november 30-ig lehetséges.

(8) Az (1)–(4) bekezdés szerint folyósított elõleg fel-
használását igazoló számlával az igényjogosultnak 2014.
május 31-ig, azt követõ kifizetés esetén a kifizetéstõl szá-
mított 30. napig kell elszámolni. Az adott naptári évre
szóló, Magyarországon kiállított számlát az állományille-
tékes honvédelmi szervezet, az 1 évet meghaladó idõtar-
tamra külföldi beosztásba vezényelt – ide nem értve a ren-
delkezési állományba helyezés nélkül, 1 évet meghaladó
idõtartamban külföldi szolgálatot teljesítõ – tiszti, altiszti
állomány esetében a ruházati ellátásért felelõs honvédelmi
szervezet nevére és címére kell kiállíttatni.

(9) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleget
az igényjogosult a kulturált munkahelyi megjelenéshez
szükséges felsõruházati cikkek és lábbeli vásárlására for-
díthatja.

(10) Az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleget
az igényjogosult nem számolhatja el tisztításra, mosatásra
és méretre igazításra.

(11) Amennyiben az igényjogosult a meghatározott ha-
táridõig az (1)–(4) bekezdés szerint kifizetett elõleggel
nem, vagy csak részben számol el, a honvédelmi szerveze-
tet ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti elemnek gon-
doskodnia kell az elszámolás után fennálló összegbõl
az adó és járulék – következõ havi illetményébõl történõ –
levonására.

7. §

(1) A 2014. évi hivatásos és szerzõdéses alapfelszerelési
ruházati utalványfüzetben bejegyzett és érvényesített ke-

retösszegbõl, utalványszelvény kitöltésével, próbaidõt kö-
vetõen a katonanõ részére 17 000 Ft-ot kell kifizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetés csak azon igényjo-
gosult részére teljesíthetõ, aki átvett, érvényes 2014. évi
alapfelszerelési ruházati utalványfüzettel rendelkezik.

(3) Az (1) bekezdés szerint kifizetett pénzösszeg magá-
ban foglalja a fehérnemû, valamint a testszínû harisnya és
harisnyanadrág vásárlására fordítható összegeket.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kifizetett pénzösszeggel
az igényjogosultnak számlával nem kell elszámolni.

8. §

(1) A szerzõdéses legénységi állomány részére 2014.
évben egyszeri alkalommal, próbaidõt követõen, külön
jegyzék alapján 10 000 Ft-ot kell kifizetni a következõk fi-
gyelembevételével:

a) ha a szerzõdéses legénységi állományú katona jogvi-
szonya év közben keletkezik, a próbaidõ letelte után a tel-
jes összegre jogosult;

b) amennyiben a szerzõdéses legénységi állományú ka-
tona próbaideje 2014. év végéig nem telik le, kifizetésre
nem jogosult;

c) teljes összegben jogosult a szerzõdéses legénységi ál-
lományú katona a kifizetésre akkor is, ha próbaidejét letöl-
tötte, de jogviszonya az utasítás hatálybalépésének idõ-
pontja elõtt megszûnt, vagy annak megszûnési idõpontja
ismert;

d) amennyiben a teljes összeg kifizetése jogszerûen tör-
tént, a szerzõdéses legénységi állományú katona jogviszo-
nyának év közbeni megszûnése miatt a kifizetett összeg
nem követelhetõ vissza.

(2) A (1) bekezdés szerinti kifizetést a honvédelmi szer-
vezet személyügyi szervezeti eleme és a honvédelmi szer-
vezet ruházati ellátását végzõ szervezeti elem által szak-
mailag ellenõrzött jegyzék alapján kell teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdés szerint kifizetett pénzösszeg magá-
ban foglalja a fehérnemû, az egyéni higiéniát biztosító tu-
solópapucs és a sportruházat vásárlására és pótlására for-
dítható összegeket.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kifizetett pénzösszeggel
az igényjogosultnak számlával nem kell elszámolni.

9. §

(1) A honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt állo-
mány részére 2014. évben egyszeri alkalommal, az évfo-
lyam megkezdésekor – elsõ évfolyam esetében a próbaidõt
követõen –, külön jegyzék alapján 10 000 Ft-ot kell kifi-
zetni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti teljes összeg
kifizetése jogszerûen történt, a honvéd tisztjelölti, honvéd
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altisztjelölti szolgálati viszony év közbeni megszûnése mi-
att a kifizetett összeg nem követelhetõ vissza.

(3) A (1) bekezdés szerinti kifizetést a honvédelmi szer-
vezet személyügyi szervezeti eleme és a honvédelmi szer-
vezet ruházati ellátását végzõ szervezeti elem által szak-
mailag ellenõrzött jegyzék alapján kell teljesíteni.

(4) Az (1) bekezdés szerint kifizetett pénzösszeg magá-
ban foglalja a fehérnemû, az egyéni higiéniát biztosító tu-
solópapucs vásárlására és pótlására fordítható összegeket.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kifizetett pénzösszeggel
az igényjogosultnak számlával nem kell elszámolni.

10. §

(1) A KNBSZ szakmai, támogatási, együttmûködési,
biztonságvédelmi és kapcsolattartási feladataiban részt
vevõ hivatásos állomány differenciált kiegészítõ illetmé-
nye a ruházati utánpótlási illetmény 60%-áig terjedhet.
A differenciált kiegészítõ illetmény megállapítását, vala-
mint a ruházati utánpótlási és differenciált kiegészítõ illet-
mény kifizetési, elszámolási, valamint nyilvántartási rend-
jét, módját, továbbá a katonai egyenruházaton felül elszá-
molható cikkek listáját a KNBSZ fõigazgatója szabá-
lyozza.

(2) Az utánpótlási illetménybõl az Öltözködési Szabály-
zat rendelkezéseitõl eltérõ öltözet viselésének beszerzésre
– a KNBSZ kivételével – csak az állomány egyenruha vi-
selésére nem kötelezett tagja részére fizethetõ ki elõleg-
ként készpénz. A ruházati utánpótlási illetmény terhére
készpénzben kifizethetõ elõleg jóváhagyása – vezetõi ja-
vaslat alapján – a miniszter hatáskörébe tartozik. A javas-
latokat a honvédelmi szervezetek vezetõi – a HM Véde-
lemgazdasági Hivatal útján – 2014. június 30-ig terjesztik
fel a miniszter részére jóváhagyásra.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott utánpótlási illet-
ménybõl történõ kifizetés esetén a folyósított elõleg fel-
használását igazoló számlával az igényjogosultnak a kifi-
zetés napjától számított 30. napig kell elszámolni. Az adott
naptári évre szóló, Magyarországon kiállított számlát
az állományilletékes honvédelmi szervezet, az 1 évet meg-
haladó idõtartamra külföldi beosztásba vezényelt – ide
nem értve a rendelkezési állományba helyezés nélkül, 1
évet meghaladó idõtartamban külföldi szolgálatot teljesítõ
– tiszti, altiszti állomány esetében a ruházati ellátásért fele-
lõs honvédelmi szervezet nevére és címére kell kiállíttatni.
A kifizetés mértékét és a katonai egyenruházaton felül
számla ellenében elszámolható cikkek listáját a honvédel-
mi szervezet vezetõje határozza meg.

(4) A (2) bekezdés szerinti elõleg kifizetése csak azon
személyek részére lehetséges, akik az Öltözködési Sza-
bályzat 15. d) pontjának elõírásai szerint rendelkeznek
az Öltözködési Szabályzat 45–48. pontjában meghatáro-

zott öltözeti változatokkal. Az öltözetek meglétét a honvé-
delmi szervezetek vezetõi kötelesek ellenõrizni.

(5) A (2) bekezdés szerinti elõleg kifizetése csak azon
igényjogosult részére teljesíthetõ, aki átvett, érvényes
2014. évi utánpótlási ruházati utalványfüzettel rendelke-
zik.

(6) Amennyiben az igényjogosult a meghatározott ha-
táridõig az (1)–(2) bekezdések szerint kifizetett elõleggel
nem, vagy csak részben számol el, a honvédelmi szerveze-
tet ellátó pénzügyi és számviteli szervezeti elemnek gon-
doskodnia kell az elszámolás után fennálló összegbõl
az adó és járulék – következõ havi illetményébõl történõ –
levonására.

11. §

(1) A honvédségi közalkalmazottak ruházati költségté-
rítésérõl szóló 17/1994. (HK 9.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: Ut.) 2. § (3) bekezdése, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. § (2) be-
kezdése alapján a honvédelmi szervezeteknél foglalkozta-
tott közalkalmazottak 2014. évi ruházati költségtérítésé-
nek keretösszegét – ideértve az annak terhére folyósított
elõleget is – 50 000 Ft-ban állapítom meg.

(2) Az (1) bekezdés szerint folyósított elõleg felhaszná-
lását igazoló számlával az igényjogosultnak 2014. május
31-ig, azt követõ kifizetés esetén a kifizetés napjától szá-
mított 30. napig kell elszámolni. Az adott naptári évre
szóló, Magyarországon kiállított számlát a közalkalmazot-
tat foglalkoztató honvédelmi szervezet nevére és címére
kell kiállítani.

(3) Amennyiben az igényjogosult a meghatározott ha-
táridõig az (1) bekezdés szerint kifizetett elõleggel nem,
vagy csak részben számol el, a honvédelmi szervezetet el-
látó pénzügyi és számviteli szervezeti elemnek gondos-
kodnia kell az elszámolás után fennálló összegbõl az adó
és járulék – következõ havi illetménybõl történõ – levoná-
sára.

12. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2014. január 1-jétõl kell alkal-
mazni.

13. §

Ez az utasítás 2017. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
31/2014. (IV. 14.) HM

utasítása
az Egységes Digitális Rádió-távközlõ Rendszer
üzemeltetésével és használatával 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. § (2) bekezdés 17. pontja és (5) bekezdése alapján, fi-
gyelemmel a kormányzati célú hálózatokról szóló
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletre, a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerve-
zeteire (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek)
terjed ki.

2. §

Az utasítás alkalmazásában
1. általános VPN használati szabályzat: a kormányzati

célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § 8. pontja szerinti
szabályozó,

2. EDR: Egységes Digitális Rádió-távközlõ Rendszer, a
Schengeni Megállapodás Schengenben, 1990. június
19-én aláírt Végrehajtási Egyezményének 132., illetve
44. cikkében meghatározott követelményeket kielégítõ di-
gitális, nyalábolt (trönkölt), kormányzati célú rádióhálózat,

3. felhasználó szervezet: EDR MH által felügyelt virtu-
ális magánhálózat menedzselését végzõ, illetve az MH
EDR VPN alá tartozó eszközök használatát tervezõ, szer-
vezõ és az eszközellátást végzõ, valamint az eszközöket
programozó, üzemeltetõ és használó honvédségi szervezet,

4. különös VPN használati szabályzat: a Korm. rendelet
11. § 9. pontja szerinti szabályozó,

5. MH KCEHH: MH Kormányzati Célú Elkülönült Hír-
közlõ Hálózat, a nyilvános hírközlõ hálózatoktól elkülö-

nült, az MH honvédelmi feladatainak híradó és informati-
kai támogatása érdekében üzemeltetett állandó és tábori
telepítésû híradó és informatikai rendszer,

6. VPN: a Korm. rendelet 2. § 8. pontja szerinti virtuális
magánhálózat.

3. §

(1) Az MH EDR VPN az MH KCEHH részét képezi.
(2) Az MH EDR VPN gazdaszervezet feladatait a Hon-

véd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) látja el.
Az MH EDR VPN-en belüli felhasználói licence-gazdál-
kodás a HVK HIICSF csoportfõnökének mint VPN gazdá-
nak a jogköre.

(3) Az MH EDR VPN központi menedzselési feladatait
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár
(a továbbiakban: MH BHD) végzi.

4. §

(1) Az MH EDR VPN gazdaszervezetre, valamint az
MH EDR VPN szolgáltatásait igénybe vevõ honvédségi
szervezetekre vonatkozó, a Korm. rendelet 14. § f) pontja
szerinti felhasználói szerzõdést – a HVK HIICSF csoport-
fõnökének ellenjegyzésével – a HM Védelemgazdasági
Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) köti meg az EDR kor-
mányzati célú hírközlési szolgáltatóval.

(2) A felhasználói szerzõdésben rögzíteni szükséges a
Korm. rendeletben meghatározott megállapodások elõké-
szítésének és megkötésének eljárásrendjét, valamint a
megállapodások megkötéséért felelõs honvédségi szerve-
zeteket. Az egyéb, különösen az együttmûködési, az esz-
közellátási és az átadás-átvételi feladatok, illetve az egyes
feladatok dokumentálásának módja és a felelõs honvédsé-
gi szervezetek nevesítése szintén a felhasználói szerzõdés-
ben kerül rögzítésre.

(3) Az együttmûködési megállapodások megkötésére a
HVK HIICSF elõzetes egyetértését követõen kerülhet sor.
Az aláírt felhasználói szerzõdés, illetve az aláírt együttmû-
ködési megállapodások egy-egy példánya a HVK HIICSF
és az MH BHD részére is megküldésre kerül.

5. §

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

(2) A HVK HIICSF csoportfõnöke szakutasításban adja
ki az MH EDR VPN-re vonatkozó általános VPN haszná-

544 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



lati szabályzatot, valamint jelöli ki a különös VPN haszná-
lati szabályzat készítésére kötelezett felhasználó szerveze-
teket.

6. §

Hatályát veszti az Egységes Digitális Rádió-távközlõ
Rendszer bevezetésével és használatával kapcsolatos fel-
adatok szabályozásáról szóló 67/2007. (HK 13.) HM uta-
sítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
32/2014. (IV. 14.) HM

utasítása
a humánszolgálat kialakításával összefüggõ

egyes feladatokról szóló
83/2011. (VII. 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. §

A humánszolgálat kialakításával összefüggõ egyes fel-
adatokról szóló 83/2011. (VII. 29.) HM utasítás (a továb-
biakban: Utasítás) 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A humánszolgálat tevékenysége során az alábbi szak-

feladatokat hajtja végre:)

„d) a humánszolgálat szakmai tevékenységéhez szüksé-
ges alkalmazói igények megfogalmazása a katonai szerve-
zet logisztikai gazdálkodását végzõ szervezete részére;”

2. §

Az Utasítás 4. § (2) bekezdés helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Az MH szintû humán szakanyag gazdálkodási fel-
adatokat az MH központi logisztikai ellátásért felelõs szer-
ve végzi a honvédelmi szervezetek által megfogalmazott
igények figyelembevételével.”

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
20/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a „NATO CWIX 2014” informatikai

interoperabilitási rendszergyakorlat elõkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
21/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a repülõmûszaki altiszti beosztások

feltöltésérõl**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.



A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
23/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Magyar Honvédségben folyó fizikai

állapotfelmérések ellenõrzésének, valamint
a Honvédelmi Minisztérium hivatásos és szerzõdéses

katonaállománya fizikai állapotfelmérésének
végrehajtásáról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
24/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Magyar Honvédség Központi Ügyelet

mûködésének szabályozásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

7/2014. (HK 5.) HM VGHÁT
szakutasítása

a HM fejezet egységes számviteli politikájáról
és számlarendjérõl szóló

4/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás
módosításáról**

** A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

8/2014. (HK 5.) HM KÁT
szakutasítása

a kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjérõl
szóló 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás

módosításáról

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

2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 1. pontja alapján a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjérõl
szóló 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás (a továb-
biakban: szakutasítás) 2. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, valamint a hon-
védelemért felelõs miniszter fenntartói irányítása alá tarto-
zó köznevelési intézmény vezetõjét, hogy a szakutasítás
végrehajtását szervezete vonatkozásában tegye lehetõvé.”

2. A szakutasítás 4. pont a) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A szakutasítás alkalmazása tekintetében:)

„a) kincstári számla (a továbbiakban: számla) alatt a
3. pont szerinti a forintszámla-vezetési és devizaszám-
la-vezetési szolgáltatásokról szóló szabályzatokban meg-
határozott kincstári számlákat kell érteni. Ezen szakutasí-
tás számlára vonatkozó elõírásait kell alkalmazni a honvé-
delmi szervezet részére hitelintézetnél vezetett számlára is;”

3. A szakutasítás a következõ 8a. ponttal egészül ki:
„8a. A 8. pontban meghatározottaktól eltérõ pénzellátás

a HM KÁT engedélye esetén alkalmazható, melyre vonat-
kozó kérelmet a HM VGH útján kell felterjeszteni.”

4. A szakutasítás 21. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„21. A készpénzfelvételre kijelölt személyekrõl a Ma-
gyar Államkincstár pénztárában készpénzfelvételre jogo-
sultak bejelentése címû nyomtatványon – a 12. pont sze-
rinti eljárási rendben – kell értesíteni az illetékes kincstári
igazgatóságot. A készpénzfelvételre jogosultakat a forint-
pénztár és a valutapénztár esetében külön-külön kell beje-
lenteni. A nyomtatványt az aláírás-bejelentõn szereplõ sze-
mélyek közül kettõ fõ aláírásával és a honvédelmi szervezet
pénzügy feliratú, számozott bélyegzõ lenyomatával kell hi-
telesíteni. A központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt
honvédelmi szervezetek a nyomtatványt négy példányban
készítik, melybõl egy példány a pénzügyi és számviteli
szervé, kettõ példány a Kincstáré és egy példány a HM
VGH-t illeti meg. A KNBSZ és az MH EK a nyomtatványt
három példányban küldi a Kincstár részére.”

5. A szakutasítás 24. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„24. A pénzforgalmi mûveletek kezdeményezésekor
egységes rovat azonosító kódot (a továbbiakban:
ERA kód) kell alkalmazni. Az egyes ERA kódok rendezé-
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sének kezdeményezése – átutalási-megbízás kiegészítõ
szelvényen, vagy elektronikus úton – a számla feletti ren-
delkezési jogkört gyakorló feladatkörébe tartozik.”

6. A szakutasítás 30. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„30. A 29. pont szerinti bizonylatok alapján történõ fi-
zetési kötelezettség teljesítése elõtt meg kell gyõzõdni ar-
ról, hogy a bizonylat megfelel-e a számviteli szabályok
elõírásainak, továbbá ellenõrizni kell az utalványon a HM
fejezet egységes számviteli politikájában meghatározottak
szerinti záradékok meglétét, a szolgáltatás teljesítésének, a
beszerzett eszköz átvételének és nyilvántartásba vételének
igazolását, a bizonylatok formai és számszaki helyességét.
Készpénzzel történõ fizetés esetén az utalványozási zára-
dék és a nyilvántartásba vétel igazolásának ellenõrzését
utólag, legkésõbb a vásárlási elõleggel történõ elszámolás-
kor kell végrehajtani. Az utalványnak tartalmaznia kell a
bizonylat azonosításához szükséges információkat, így
különösen a számla számát, kiállítóját, végösszegét.”

7. A szakutasítás 32. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„32. A beszerzési szerzõdésbõl eredõ fizetési kötele-
zettség teljesítésének határidejét a kötelezettségvállalásra
jogosult honvédelmi szervezet vezetõje a szállítóval, szol-
gáltatóval kötött szerzõdésben, megállapodásban rögzíti.
Ha a jogszabály eltérõ határidõt nem állapít meg, a fizetési
határidõ a számla keltétõl számított legfeljebb harminc
nap lehet. Készpénzzel történõ vásárlás esetén az ellenér-
téket azonnal ki kell fizetni.”

8. A szakutasítás 33. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„33. A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzé-
sek esetén a fizetési határidõt a Kbt. 130. § (4) bekezdésé-
ben meghatározottak alapján kell megállapítani.”

9. A szakutasítás a következõ 52a. ponttal egészül ki:
„52a. Amennyiben a pénzkezelõ hely a honvédelmi

szervezet pénztárának zárását követõen is mûködik és a
napi pénztárzárlat után tartható készpénz biztonságos õr-
zése a pénzkezelõ helyen nem biztosítható, a honvédelmi
szervezet vezetõje az Ávr. 12. § (2) bekezdése szerinti
gazdálkodási intézkedésében

a) a pénztár rugalmas munkaidejének elrendelésével, vagy
b) a készpénz tárolására vonatkozó rendelkezéseivel
szabályozza a készpénz biztonságos õrzését.”

10. A szakutasítás 79. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„79. A pénztáros:
a) a kiadási és bevételi pénztárbizonylaton a készpénz

átvevõjének és befizetõjének aláírásával minden esetben
elismerteti a kiadás, vagy befizetés megtörténtét;

b) a rontott vagy stornó bizonylatot aláírásával hite-
lesíti.”

11. A szakutasítás 80. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„80. A készpénz kifizetést, valamint a készpénz elõleg
felvételét engedélyezõk körét, a külföldi szolgálatot elren-
delõ döntések kivételével a honvédelmi szervezet vezetõ-
jének – a 22. pont b) alpontja szerinti – gazdálkodási intéz-
kedésében kell rögzíteni és azok aláírás-mintáját a pénztá-
ros részére biztosítani kell.”

12. A szakutasítás 87. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„87. Elõleg fizethetõ készpénzben:
a) a 28. pont a)–c), e), f) és h)–i) alpontja és a 28a. pont

szerinti kiadásokra;
b) a 8a. pont szerinti engedéllyel rendelkezõ honvédel-

mi szervezetek és a honvédelmi szervezetek pénztárával
azonos helyõrségben települõ pénzkezelõ helyei részére;

c) váltópénz biztosítása céljából a pénzkezelõ helyek ré-
szére.”

13. A szakutasítás 96. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„96. Külföldi kiküldetéssel kapcsolatban kiadott elõle-
gek elszámolásának határidejét

a) a b) alpontban foglaltak kivételével HM rendelet,
b) a tartós külföldi szolgálatot teljesítõk részére repre-

zentáció céljából kiadott elõlegek esetében a tartós kül-
földi szolgálatot teljesítõk reprezentációs tevékenységérõl
szóló HM utasítás
szabályozza.”

14. A szakutasítás 2. melléklet 21. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép és a 2. melléklet a következõ 21a.
ponttal egészül ki:

„21. A kincstári kártya tényleges használatát megelõzõ-
en Szolgálati Jegy és Elszámolás nyomtatványt kell kiállí-
tani – a 21a. pontban foglaltak kivételével – a 3. melléklet
szerint, melyben meg kell jelölni a kártyabirtokos nevét, a
kártya számát, a használat jellegét – pénzfelvétel, vásárlás
–, a kártyamûvelet célját és a szolgáltatás megnevezését,
mennyiségét. A nyomtatványt a készpénzfelvételi utal-
vány aláírására vonatkozó szabályok szerinti bejelentett
aláírók írják alá, melyet a pénzügyi és számviteli szerv
kártyánként, az általános ügyviteli szabályok szerint
gyûjtõz és tart nyilván.

21a. A Szolgálati Jegy és Elszámolás nyomtatvány tar-
talmát és formáját a külképviseletek logisztikai ellátásá-
hoz alkalmazott VIP kártya esetében – az érintett ország
számlakibocsájtási szabályait is figyelembe véve – a lo-
gisztikai ellátást végzõ honvédelmi szervezet vezetõje ha-
tározza meg.”
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15. A szakutasítás
a) 20. pontjában az „Az aláírásra jogosultként a honvé-

delmi szervezet vezetõjét illetve a pénzügyi és számviteli
szerv állományából kijelölt személyeket kell bejelenteni.”
szövegrész helyébe az „Aláírásra jogosultként a honvédel-
mi szervezet vezetõjét vagy az általa kijelölt személyt, va-
lamint a pénzügyi és számviteli szerv állományából
kijelölt személyeket kell bejelenteni.”,

b) 29. pontjában az „Árubeszerzésbõl, vagy szolgáltatás
vásárlásából” szövegrész helyébe az „Eszközbeszerzésbõl
vagy szolgáltatás vásárlásából (a továbbiakban együtt:
beszerzések)”,

c) 31. pontjában az „áru” szövegrész helyébe az „esz-
köz”,

d) 57 pontjában a „hiány, vagy többlet” szövegrész he-
lyébe a „hiány, többlet vagy sérült bankjegy”,

e) 83. pontjában az „érvényes vállalati” szövegrész he-
lyébe az „államháztartás számvitelérõl szóló 4/2013.
(I. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartási”,

f) 91. pontjában a „Magyar Honvédség külföldi szolgá-
latot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi
állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kí-
vüli pénzbeni járandóságairól szóló HM rendeletben” szö-
vegrész helyébe a „külföldi szolgálatot teljesítõk egyes
járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendeletben”,

g) 113. pontjában a „honvédelmi szervezetek jogi kép-
viseletének egyes szabályairól szóló 14/2012. (II. 24.) HM
utasítás (a továbbiakban: 14/2012. HM utasítás)” szöveg-
rész helyébe a „honvédelmi szervezetek jogi képviseleté-
nek egyes szabályairól szóló 72/2013. (XI. 29.) HM utasí-
tás (a továbbiakban: 72/2013. (XI. 29.) HM utasítás)”,

h) 117. pontjában a „14/2012. HM utasítás” szövegrész
helyébe a „72/2013. HM utasítás”,

i) 2. melléklet 1. pont a) alpontjában a „2. pontja” szö-
vegrész helyébe a „3. pontja”,

j) 2. melléklet 1. pont b) alpontjában a „Magyar Állam-
kincstár 71-419/1998. sz. tájékoztatójával kiadott Segéd-
let” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár szabály-
zata a kincstári kártyaforgalomról;”,

k) 2. melléklet 32. pontjában a „KTK-t” szövegrész he-
lyébe az „ERA kódot”
szöveg lép.

16. Hatályát veszti a szakutasítás 21a. és 48–50. pontja.

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

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
22/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a minõsítõ vizsgák végrehajtásának rendjérõl

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. §
(3) bekezdés f) pontja és 11. § (3) bekezdése alapján, fi-
gyelemmel a Katonai Vizsgaközpontban végrehajtandó
vizsgáztatás elõkészítésérõl, valamint a tananyagtartalom
kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló
56/2013. (IX. 20.) HM utasítás 3. §-ban meghatározottakra
a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki.

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra, a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, és a Magyar Hon-
védség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. Felkérjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továb-
biakban: NKE) rektorát, hogy biztosítsa az együttes intéz-
kedésben meghatározott feladatok végrehajtását.

3. A minõsítõ vizsgák végrehajtása a Katonai Vizsga-
központ (a továbbiakban: KVK) parancsnoka által megha-
tározott vizsgahelyeken és vizsgaidõpontokban történik.

4. A költséghatékony végrehajtás érdekében, a honvéd-
ségi szervezetek informatikai kapacitásának figyelembe
vételével a minõsítõ vizsgákat elsõsorban honvédségi
szervezet szinten, amennyiben ez nem lehetséges helyõr-
ség szinten, illetve a KVK vizsgatermében kell szervezni.

5. A minõsítõ vizsgára történõ felkészülés önképzés for-
májában valósul meg.

6. A minõsítõ vizsgára való felkészülést, a KVK által
üzemeltetett ILIAS e-learning program támogatja.

7. Minõsítõ vizsga az ILIAS rendszerben, vizsgateszt
kitöltésével tehetõ.

8. A 4. pontban meghatározott vizsgahelyszíneken, a
vizsgahelyszín szerinti honvédségi szervezet állományil-
letékes parancsnoka, illetve a KVK parancsnoka vizsga-
felügyelõt jelöl ki.
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2. Vizsgaidõpontok

9. A vizsgaidõpontok tervezése érdekében, az MH Had-
kiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a to-
vábbiakban: MH HKNYP) minden év december 31-ig
névjegyzéken megküldi a KVK parancsnoka részére, a
honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90. § szerint a követ-
kezõ évben minõsítõ vizsgára tervezhetõ személyek nevét,
rendfokozatát, személyügyi törzsszámát, honvédségi szer-
vezetének nevét, a helyõrség megnevezését és a betöltött
munkakör Munkakör Azonosító Kódját.

10. A KVK a 9. pontban meghatározott névjegyzékben
szereplõk részére teszi lehetõvé a minõsítõ vizsgára történõ
regisztrálást. Amennyiben adminisztrációs hiba miatt az állo-
mány minõsítõ vizsga tételére jogosult tagja a névjegyzékbõl
kimarad, a KVK parancsnoka – a jogosultság ellenõrzését
követõen – biztosítja a regisztráció lehetõségét.

11. Az állomány minõsítõ vizsga tételére jogosult tagja,
a minõsítõ vizsgák tervezése érdekében, jelentkezési szán-
dékát – a preferált vizsgaidõpont (hónap, hét) és vizsga-
hely megjelölésével – önkéntes alapon, január 15-ig jelzi
az állományilletékes honvédségi szervezet személyügyi
szerve részére.

12. A honvédségi szervezetek személyügyi szervei ja-
nuár 20-ig a KVK parancsnokának címezve az elõzetes je-
lentkezési idõpontokról összesített jegyzéket terjesztenek
fel az alábbi adattartalommal: név, rendfokozat, személy-
ügyi törzsszám, honvédségi szervezet, helyõrség, preferált
vizsgaidõpont, vizsgahely.

13. A KVK parancsnoka január 31-ig az NKE hivatalos
honlapján teszi közzé a tárgyévre vonatkozó vizsga hely-
színeket és vizsgaidõpontokat.

14. A vizsgaidõpontokat úgy kell meghatározni, hogy a
minõsítõ vizsga letételére a KVK hivatalos munkarendjén
kívüli idõpontban nem kerülhet sor.

15. A KVK parancsnoka, a tárgyévre vonatkozó vizs-
gaidõpontok közzétételét követõen, jogosult év közben
legkésõbb június 15-ig új helyszíneket és új vizsgaidõpon-
tokat közzétenni, valamint a már közzétett helyszíneket és
vizsgaidõpontokat módosítani, melyekrõl tájékoztatja az
érintett honvédségi szervezetek személyügyi szerveit.

16. A KVK parancsnoka a vizsgaidõpont és helyszín
15. pont szerinti változása esetén a KVK honlapján teszi
közzé a módosított vizsgahelyszíneket és vizsgaidõpon-
tokat

3. A vizsgára jelentkezés rendje

17. Az állomány minõsítõ vizsga tételére jogosult tagja,
a közvetlen szolgálati elöljárója elõzetes tájékoztatását kö-

vetõen, február 15-tõl egyénileg regisztrál a KVK honlap-
ján a rendfokozatának megfelelõ minõsítõ vizsgára, a
13. pont szerinti vizsgahelyszínre és vizsgaidõpontra.

18. Az állomány minõsítõ vizsga tételére jogosult tagja
a vizsgahelyszínt úgy köteles megválasztani, hogy a hon-
védségi szervezetén kívüli helyõrségben minõsítõ vizsgát
csak indokolt esetben, az állományilletékes parancsnok
engedélyével tehet. Az engedély megadása esetén, az állo-
mány tagjának a minõsítõ vizsgán történõ részvételével
összefüggõ helyközi utazási költségeit az egyes költségté-
rítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 12. §-a és
25. §-a megfelelõ alkalmazásával kell megtéríteni.

19. Ismételt minõsítõ vizsgára jelentkezni a vizsga idõ-
pontját megelõzõ legkésõbb 60. napig van lehetõség.

20. A regisztrációt követõen a KVK a regisztráláskor
megadott email címre megküldi az ILIAS programba törté-
nõ bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót,
mellyel az állomány minõsítõ vizsga tételére jogosult tagja
hozzáférést szerez a számára releváns tananyagtartalomhoz.

21. Minõsítõ vizsga egy évben legfeljebb két alkalom-
mal tehetõ, azonban egyszerre csak egy idõpontra lehet re-
gisztrálni.

22. Az állomány minõsítõ vizsga tételére jogosult tagja,
a minõsítõ vizsgán való részvételét a vizsga elõtti 15. na-
pig, az indok megjelölésével, a közvetlen szolgálati elöljá-
rója elõzetes tájékoztatását követõen, a KVK parancsno-
kához benyújtott ügyiratban írásban lemondhatja, vagy
módosíthatja.

23. A vizsgaidõpont módosítását vagy lemondását a
szabad vizsgaidõpontok figyelembe vételével, a KVK pa-
rancsnoka engedélyezheti.

24. A vizsgán való igazolatlan távolmaradás a Vhr. 91. §
(5) bekezdése szerinti két alkalomba beszámít.

25. Adott vizsgaidõpontra, csak a szabad helyek erejéig
lehet regisztrálni, melyek számát vizsgahelyenként és vizs-
gaidõpontonként a KVK parancsnoka határozza meg. Ezen
túl, adott vizsgaidõpontra jelentkezés nem fogadható el.

4. A vizsgára felkészülés rendje

26. A KVK az általános katonai tananyagot az NKE
honlapján keresztül az ILIAS rendszerben teszi közzé.

27. Az állomány minõsítõ vizsga tételére jogosult tagja,
felkészültségét az ILIAS rendszerben próbateszt segítsé-
gével ellenõrizheti.

28. A próbateszt kérdéseihez kapcsolódóan a HVK
Kiképzési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
KIKCSF) a Katonai Vizsgaközpontban végrehajtandó
vizsgáztatás elõkészítésérõl, valamint a tananyagtartalom
kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló
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56/2013. (IX. 20.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás)
4. § (1) bekezdésében szereplõ szervezetek állományából
kijelölt személyekrõl – az érintett szervezet vezetõjével
történt egyeztetést követõen – konzulensi névjegyzéket
állít össze, melyet a Honvéd Vezérkar fõnöke hagy jóvá.

29. A konzulensi névjegyzékbe az NKE Hadtudományi
és Honvédtisztképzõ Kar (a továbbiakban: NKE HHK) dé-
kánja – a HVK KIKCSF-séggel történt egyeztetést köve-
tõen – az NKE HHK állományából konzulens személyeket
jelölhet.

30. Jóváhagyást követõen a névjegyzéket a HVK
KIKCSF megküldi a KVK parancsnoka részére, az ILIAS
rendszerben történõ közzététel céljából.

31. A felkészülés során felmerülõ, a próbateszttel kap-
csolatos kérdésekhez, az állomány minõsítõ vizsga tételére
jogosult tagja a konzulensi névjegyzékben szereplõ, az
adott témában kijelölt konzulensekhez fordulhat e-mail-
ben.

32. A témakörök konzulensei 10 munkanapon belül vá-
laszolják meg a kérdéseket.

5. A vizsga értékelése, a vizsga eredményének,

a vizsgatesztnek a megtekintése

33. A vizsgateszt kiértékelését az ILIAS program érté-
kelõ modulja automatikusan végzi. A vizsga eredményét a
vizsgázó a teszt befejezése után, azonnal megtekintheti, a
kérdésekre adott válaszokat összehasonlíthatja a helyes
megoldásokkal.

34. A vizsga befejezését követõen a KVK az elért ered-
ményrõl a vizsgázó regisztráláskor megadott email címére
értesítést küld.

35. A minõsítõ vizsga értékelése sikertelen, ha a vizs-
gázó által elért pontszám nem éri el a szerezhetõ pontszám
legalább 51%-át.

36. Ha az elért pontszám eléri, vagy meghaladja a sze-
rezhetõ pontszám legalább 51%-át, a vizsga értékelése si-
keres.

37. A 35. és 36. pont szerinti esetekben a vizsgán elért
eredmény százalékértéke egyaránt rögzítésre kerül.

38. A felkészülés és a vizsga végrehajtásával kapcsola-
tosan szerzett tapasztalatokat a KVK parancsnoka írásban
gyûjti össze. A tapasztalatok feldolgozását követõen a be-
azonosított tapasztalatokat integrálni kell a vizsgáztatás
rendszerébe, a vizsgaanyagok felülvizsgálata során.

6. Eredmények dokumentálása

39. A minõsítõ vizsgák befejezését követõen, a 8. pont-
ban kijelölt vizsgafelügyelõ jegyzõkönyvet készít, amely

tartalmazza különösen: a vizsgán résztvevõk nevét, rend-
fokozatát, személyi törzsszámát, honvédségi szervezetét,
valamint a vizsga végrehajtásával kapcsolatos eseménye-
ket, információkat.

40. A vizsgázó adatairól és a minõsítõ vizsgák eredmé-
nyeirõl a KVK nyilvántartást vezet, melyet 5 évig köteles
megõrizni.

41. A vizsgán résztvevõk vizsgaeredményét a HM
KGIR rendszerben rögzíteni kell november 15-ig. Ennek
végrehajtásáért a KVK parancsnoka felelõs, melyhez az
MH HKNYP szakmai segítséget nyújt. 2014. november
15-ig az MH HKNYP kezdeményezésére a HM KGIR
rendszer üzemeltetés támogatásával megbízott csoport új
„infotipust” (IT) alakít ki, amely biztosítja a tömeges
adatbevitel lehetõségét.

42. A vizsgázó, a sikeres minõsítõ vizsgáról kérelmére,
a KVK parancsnoka által kiállított igazolást kap.

7. A tananyagtartalom felülvizsgálata, pontosítása

43. A KVK, a HVK KIKCSF, valamint az Utasítás 4. §
(1) bekezdése szerinti együttmûködõ szervezetek kijelölt
konzulensei számára hozzáférést biztosít az ILIAS rend-
szer számukra releváns témaköréhez.

44. A HVK KIKCSF, valamint az Utasítás 4. § (1) be-
kezdése szerinti együttmûködõ szervezetek kijelölt konzu-
lensei a tárgyévi vizsgaidõpontok kiírásáig validálják a
KVK által elkészített vizsgateszt kérdéseket.

45. A vizsgakérdések validálását követõen a HVK
KIKCSF meghatározza az adott rendfokozati minõsítõ
vizsga kérdéseinek számát és a vizsgára fordítható idõt.

46. Az Utasítás 5. § (5) bekezdése szerinti vizsgaanyag
felülvizsgálata során, az Utasítás 4. § (1) bekezdésé-
ben szereplõ szervezetek együttmûködnek a HVK
KIKCSF-fel.

8. Vegyes rendelkezések

47. A KVK parancsnoka jogosult a honvédségi szerve-
zetek parancsnokaival, vezetõivel történõ közvetlen kap-
csolattartásra a minõsítõ vizsgák tervezése, szervezése,
végrehajtása tekintetében.

48. A KVK bázisán kívüli minõsítõ vizsgák végrehajtá-
sát a KVK parancsnoka, a HVK KIKCSF csoportfõnöke,
illetve az általuk kijelölt személyek ellenõrizhetik. Az el-
lenõrzést végzõ személy a vizsga végrehajtásával kapcso-
latos tapasztalatait a vizsgafelügyelõ által készített jegyzõ-
könyvben rögzíti.
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49. Indokolt esetben, a 4. pontban meghatározottaktól
eltérõen, a KVK parancsnokának engedélye alapján minõ-
sítõ vizsga egyedi internet hozzáférés felhasználásával, a
4. pontban meghatározott helyszíneken túl egyéb helyen is
tehetõ.

9. Záró rendelkezések

50. Ez az együttes intézkedés – az 51. pontban megha-
tározott kivételekkel – az aláírását követõ napon lép ha-
tályba.*

51. A 11. és 12. pont 2015. január 1-jén lép hatályba.

52. A 9. pontban meghatározottakat 2014-ben azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a névjegyzéket a tárgyévre
vonatkozóan, az MH HKNYP az együttes intézkedés ha-
tályba lépését követõ 5 munkanapon belül küldi meg a
KVK parancsnoka részére.

53. Az együttes intézkedés 28–30. pontjában, 43–46.
pontjában, és 48. pontjában a HVK KIKCSF részére meg-
határozott feladatokat – figyelemmel a Honvéd Vezérkar
szervezeti korrekciójával és a Magyar Honvédség kikép-
zési és doktrinális feladatokat ellátó központi szervezeté-
nek megalakításával összefüggõ feladatokról szóló
8/2014. (II. 12.) HM utasításra, valamint a Honvéd Vezér-
kar szervezeti korrekciójával és a Magyar Honvédség ki-
képzési és doktrinális feladatokat ellátó központi szerve-
zetének megalakításával összefüggõ feladatok végrehajtá-
sáról szóló 11/2014. HM KÁT-HVKF együttes intézke-
désre – 2014. április 1-jétõl az MH Kiképzési és Doktriná-
lis Központ látja el.

54. Hatályát veszti a hivatásos és szerzõdéses katonák
át- és továbbképzésének megszervezésérõl és végrehajtá-
sáról szóló 17/2003. (HK 7.) HM közigazgatási államtitká-
ri és HVK vezérkari fõnöki együttes intézkedés

a) 2. pont aa) alpontja,
b) 4. pontja,
c) 5. pont ea) alpontjában az „elõmeneteli továbbkép-

zésre” szövegrész,
d) 8. pontja, és
e) 1. számú melléklet 2.14. pont 8. sora.

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

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2014. március 7.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
25/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a miniszteri program kidolgozásának elõkészítésérõl

és eljárásrendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés 18. pontja alapján, figyelembe véve a
kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet), a
miniszteri program kidolgozására a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tarto-
zó központi hivatalokra, és közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire.

2. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szervezete
vonatkozásában, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem rektorát, hogy a Stratégiai Védelmi Kutató Központ
(a továbbiakban: NKE SVKK) vonatkozásában az intéz-
kedés végrehajtását tegye lehetõvé.

2. Értelmezõ rendelkezések

3. Az intézkedés az e pontban meg nem határozott fo-
galmak esetén a Korm. rendelet 7. §-ában meghatározott
fogalmakat alkalmazza. Az intézkedés alkalmazásában:

a) átfogó stratégiai célok: azon közép és hosszú távú cé-
lok, amelyek a miniszter iránymutatásai alapján kerülnek
meghatározásra, és megvalósulásuk választ jelent a straté-
giai kihívásokra.

b) beavatkozási irányok: az átfogó stratégiai célok el-
éréséhez szükséges fõbb lépések meghatározása.

c) belsõ helyzetértékelés: a stratégiai pillérek aktuális
állapotának horizontális értékelése, mely egyidejûleg mu-
tatja meg a honvédelmi szakpolitikai terület erõsségeit és
gyengeségeit.
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d) külsõ környezet értékelése: a honvédelmi szakpoliti-
kai területre ható hosszú távú trendek megállapítása,
amelybõl levezetve az értékelés stratégiai kontextusba he-
lyezi a szakpolitikai területet érintõ jövõbeni lehetõsége-
ket és fenyegetéseket.

e) stratégiai helyzetértékelés: a külsõ környezet értéke-
lése és a belsõ helyzetértékelés eredményeinek összeveté-
se annak érdekében, hogy beazonosíthatóak legyenek a
honvédelmi szakpolitikai területet érintõ stratégiai kihívá-
sok, illetve az, hogy a honvédelmi szakpolitikai területnek
hosszú távon milyen jellemzõkkel kell rendelkeznie ah-
hoz, hogy megfelelõ választ tudjon adni ezekre a stratégiai
kihívásokra. A stratégiai helyzetértékelést összefoglaló
dokumentum a „Védelmi helyzetjelentés.”

f) stratégiai pillérek: a honvédelmi szakpolitikai terüle-
tet lefedõ, elkülöníthetõ szakterületek, amelyek mentén le-
írhatók a honvédelmi szakpolitikai területet jellemzõ leg-
fontosabb folyamatok és összefüggések. A honvédelmi
szakpolitikai terület öt stratégiai pillére a Honvédség és
társadalom kapcsolatának fejlesztése, a haderõfejlesztés és
alkalmazás, az ország honvédelmi felkészítése és a polgári
képességek honvédelmi célú fejlesztése, a központi
intézményfejlesztés, valamint a katonai nemzetbiztonsági
fejlesztés.

3. Felelõsségi körök

4. A stratégiai helyzetértékelés és a miniszteri program
elõkészítése a HM védelempolitikáért és védelmi tervezé-
sért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM
VPVT HÁT) feladata.

5. A stratégiai helyzetértékelés és a miniszteri program
elõkészítése során a HM VPVT HÁT szakmai irányításá-
val a HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a továbbiakban:
HM VTF) végzi a stratégiai pillérek felelõsei közötti koor-
dinációt, és a HM Védelempolitikai Fõosztály (a továb-
biakban: HM VPF) bevonásával végzi a kidolgozói munkát.

6. A stratégiai pillérek felelõsei saját pillérükre vonat-
kozóan kidolgozóként és koordinátorként vesznek részt a
miniszteri program elõkészítésében és a tervezet kidolgo-
zásában.

7. A stratégiai pillérek felelõsei:
a) a Honvédség és társadalom kapcsolatának fejlesztése

vonatkozásában a HM Társadalmi Kapcsolatok és Hábo-
rús Kegyeleti Fõosztály fõosztályvezetõje;

b) a haderõfejlesztés és alkalmazás vonatkozásában a
HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség csoportfõnöke;

c) az ország honvédelmi felkészítése és a polgári képes-
ségek honvédelmi célú fejlesztése vonatkozásában a HM
Védelmi Hivatal fõigazgatója;

d) a központi intézményfejlesztés vonatkozásában a HM
Tervezési és Koordinációs Fõosztály fõosztályvezetõje;

e) a katonai nemzetbiztonsági fejlesztés vonatkozásá-
ban a KNBSZ fõigazgatója.

8. A stratégiai pillérek felelõsei további együttmûködõ-
ket vonhatnak be a stratégiai helyzetértékeléssel és a mi-
niszteri program elõkészítésével kapcsolatos feladataik el-
végzésébe, illetve biztosítják a HM VTF számára megkül-
dött bedolgozások egységességét, koherenciáját.

4. Stratégiai helyzetértékelés

9. A stratégiai helyzetértékelés körében a hivatalba lépõ
miniszter megalapozott stratégiai döntéseinek elõkészíté-
se érdekében, a miniszteri program elõkészítése során a
következõ megalapozó és értékelõ dokumentumok készül-
nek:

a) Külsõ környezet értékelése;
b) Belsõ helyzetértékelés;
c) Védelmi helyzetjelentés.

10. A „Belsõ helyzetértékelés” elkészítésére és a „Vé-
delmi helyzetjelentés” kidolgozásához a HM VTF koordi-
nációs értekezletet hív össze, melyet tervezési idõszak kö-
vet. Ennek során a stratégiai pillérek felelõsei a 12. pont-
ban érintett együttmûködõ szervezetekkel a HM VTF
iránymutatása alapján elkészítik a bedolgozásukat. Ezt a
stratégiai pillérek felelõsei megküldik a HM VTF-nek,
majd képviselõik részt vesznek a kapcsolódó egyeztetése-
ken.

11. A „Külsõ környezet értékelése” dokumentumot a
HM VPF dolgozza ki együttmûködésben a HM VTF-fel, a
HVK Felderítõ Csoportfõnökséggel, a KNBSZ-szel és az
NKE SVKK-val. A dokumentumot a HM VPF felterjeszti
a HM VPVT HÁT számára.

12. A „Belsõ helyzetértékelés” dokumentumot a straté-
giai pillérek bedolgozásai alapján, a pillérek felelõseivel
együttmûködve a HM VTF állítja össze. A kidolgozásban
részt vesz a HM VPF, a HM Gazdasági Tervezési és Sza-
bályozási Fõosztály (a továbbiakban: HM GTSZF), a HM
Humánpolitikai Fõosztály, a HVK Híradó, Informatikai és
Információvédelmi Csoportfõnökség, a HM Kontrolling
Fõosztály (a továbbiakban: HM KOF) és az NKE SVKK.
Az értékelést a HM VPVT HÁT terjeszti fel a HM köz-
igazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) részére.

13. A „Védelmi helyzetjelentés” címû dokumentum fel-
adata a releváns stratégiai kihívások bemutatása, elkészí-
téséért a HM VPVT HÁT felelõs. A dokumentumot 2014.
április 30-ig a HM VTF dolgozza ki együttmûködésben a
stratégiai pillérek felelõseivel, valamint a HM VPF-fel.

5. A miniszteri program elõkészítésének módszertani

és tartalmi megalapozása

14. A „Védelmi helyzetjelentés” alapján a HM VTF,
együttmûködésben a stratégiai pillérek felelõseivel, vala-
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mint a HM VPF és a HM KOF képviselõivel 2014. május
20-ig javaslatot dolgoz ki az átfogó stratégiai célokra.

15. A HM GTSZF 2014. május 20-ig kidolgozza a
2015-18. közötti idõszakra vonatkozó forrásprognózist és
megküldi a HM VTF-nek.

16. A miniszteri program nyomon követésének elõzetes
koncepcióját 2014. augusztus 31-ig a HM VTF a HM KOF
bevonásával dolgozza ki.

6. A miniszteri program elõkészítése és jóváhagyása

17. Az újonnan megválasztott Országgyûlés megalaku-
lását követõen megalakuló Kormány honvédelemért fele-
lõs miniszterét a HM KÁT a HM VPVT HÁT bevonásával
2014. május 30-ig miniszteri értekezleten (a továbbiakban:
MiÉrt) tájékoztatja a stratégiai helyzetértékelés eredmé-
nyeirõl és ismerteti az átfogó stratégiai célokra vonatkozó
javaslatot. A HM KÁT jóváhagyást kér az átfogó stratégiai
célokra, valamint iránymutatást kér a miniszteri program
elõkészítéséhez, a kidolgozói munka folytatásához.

18. A miniszteri iránymutatás alapján a HM VTF,
együttmûködésben a HM Miniszteri Kabinettel, a stratégi-
ai pillérek felelõseivel, valamint a HM VPF és a HM KOF
képviselõivel átdolgozza az átfogó stratégiai célokat és ja-
vaslatot állít össze a beavatkozási irányokra. A beavatko-
zási irányokra vonatkozóan a szakmai tervezõk elkészítik
a beavatkozási irány, mint feladat tartalmát röviden bemu-
tató elgondolást, meghatározzák a végrehajtáshoz szüksé-
ges idõtartamot és megbecsülik a kapcsolódó forrásigényt
2014. július 15-ig.

19. A HM VTF, együttmûködésben a HM Miniszteri
Kabinettel, a stratégiai pillérek felelõseivel, a HM
VPF-fel, HM KOF-fal és HM GTSZF-fel, a miniszter hi-
vatali ideje alatt végrehajtható opciókat dolgoz ki 2014.
augusztus 31-ig. Az opciók kidolgozásának alapja a be-
avatkozási irányok különbözõ prioritási sorrendbe állítása,
csoportosítása, figyelembe véve a miniszter politikai
iránymutatását. Az opciók kialakításánál tekintettel kell
lenni arra, hogy a miniszter hivatali ideje alatt megvalósít-
hatóak és finanszírozhatóak legyenek.

20. A kidolgozott opciókat a HM VPVT HÁT döntésre
elõterjeszti MiÉrt-en 2014. szeptember 5-ig.

21. A HM VTF és a HM KOF 2014. október 3-ig végle-
gesíti a miniszteri program végrehajtására vonatkozó nyo-
mon követési rendszer tervezetét.

22. A MiÉrt döntésének függvényében a HM VTF,
együttmûködésben a HM Miniszteri Kabinettel, a straté-
giai pillérek felelõseivel, a HM VPF-fel, HM KOF-fal és
HM GTSZF-fel, részletesen kidolgozza a miniszteri prog-
ram tervezetét.

23. A HM VTF a miniszteri program tervezetét szakmai
egyeztetést követõen 2014. október 3-ig a MiÉrt útján fel-
terjeszti a miniszternek döntésre.

a) A miniszter jóváhagyása esetén a HM VTF az elõter-
jesztést 2014. október 10-ig átadja a HM Jogi Fõosztály (a
továbbiakban: HM JF) részére tárcaközi egyeztetés és a
Kormány részére történõ elõterjesztés céljából.

b) Ha a miniszter nem hagyja jóvá az elõterjesztést,
újabb szakértõi egyeztetést követõen a HM VTF felter-
jeszti a tervezetet a miniszternek döntésre. A miniszter jó-
váhagyását követõen a HM VTF 2014. október 17-ig átad-
ja az elõterjesztést a HM JF részére tárcaközi egyeztetés és
Kormány részére történõ elõterjesztés céljából.

24. Az intézkedés az aláírását követõ napon lép ha-
tályba.*

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

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2014. április 14.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
26/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény
fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos

gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés 1. pontja és 11. § (3) bekezdése alapján
az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya
a) a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosz-

tályra (a továbbiakban: HM HVF),
b) a HM Jogi Fõosztályra (a továbbiakban: HM JF),
c) a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti

Fõosztályra (a továbbiakban: HM TKHKF) és
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d) a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökségre
(a továbbiakban: HVK SZCSF) [az a)–d) pontban megha-
tározott HM szervek a továbbiakban együtt: gazdálkodó
szervezetek],

e) a HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztályra (a továbbiakban:
HM BEF) és

f) a HM Védelemgazdasági Hivatalra (a továbbiakban:
HM VGH)
terjed ki.

2. Az intézkedésben nem szabályozott kérdésekben a
fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdálkodás
szabályairól szóló 54/2012. (VII. 27.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: Utasítás) elõírásait kell alkalmazni.

3. A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos ér-
vényesítési feladatokat a HM VGH fejezeti kezelésû elõ-
irányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatai végre-
hajtásáról szóló HM VGH fõigazgatói intézkedésben fog-
laltak szerint a HM VGH látja el.

4. A kötelezettségvállalásokról a gazdálkodó szervek-
nek analitikus nyilvántartást kell vezetni, amely tartal-
mazza:

a) legalább az államháztartás számvitelérõl szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 14. mellékletében, vala-
mint

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 54/A. §-ában meghatározott
adatokat.

5. A költségvetési támogatásokkal összefüggésben a
gazdálkodó szervezeteknek biztosítaniuk kell az Áht.
54/A. §-ában, valamint az államháztartási törvény végre-
hajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
86. §-ában foglaltak végrehajtását.

6. A fejezeti kezelésû elõirányzatok tervezése a Honvé-
delmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gaz-
dálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII. 4.) HM uta-
sítás (a továbbiakban: gazdálkodási utasítás) 16. § (1) be-
kezdése szerinti eljárásrend alapján történik, a költségve-
tési beszámoláshoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat pedig
a gazdálkodási utasítás 26. § (1) szerinti HM védelemgaz-
daságért felelõs helyettes államtitkári szakutasítás alapján
kell elkészíteni.

7. A Honvédelem érdekében tevékenykedõ civil szerve-
zetek támogatása (8/2/3) jogcímcsoport 6. Honvédelem ér-
dekében tevékenykedõ civil szervezetek pályázati támo-
gatása valamint 19. Honvédelem érdekében tevékenykedõ
civil szervezetek támogatása jogcíme vonatkozásában

a) a teljesítést a HM TKHKF Társadalmi Kapcsolatok
Osztály osztályvezetõje igazolja,

b) utalványozásra a HM TKHKF fõosztályvezetõje,
akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy
jogosult.

8. A Nonprofit korlátolt felelõsségû társaságok támoga-
tása (8/2/5) jogcímcsoport vonatkozásában

a) a teljesítést a honvédelemért felelõs miniszter tulaj-
donosi joggyakorlása alá tartozó nonprofit korlátolt fele-
lõsségû társaságok szakmai felügyeletének koordinációját
végzõ, a HM HVF állományába tartozó fõtiszt igazolja,

b) utalványozásra a HM HVF fõosztályvezetõje, akadá-
lyoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy jogo-
sult.

9. Az Alapítványok, közalapítványok támogatása
(8/2/39) jogcímcsoport 1. Magyar Futball Akadémia Ala-
pítvány támogatása jogcíme vonatkozásában

a) a teljesítést a HM TKHKF Társadalmi Kapcsolatok
Osztály osztályvezetõje igazolja,

b) utalványozásra a HM TKHKF fõosztályvezetõje,
akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy
jogosult.

10. Az Alapítványok, közalapítványok támogatása
(8/2/39) jogcímcsoport 2. MH Szociálpolitikai Közalapít-
vány által ellátott feladatok támogatása jogcíme vonatko-
zásában

a) a teljesítést a HVK SZCSF csoportfõnöke igazolja,
b) utalványozásra a HVK SZCSF csoportfõnöke, aka-

dályoztatása esetén a HVK SZCSF csoportfõnök-helyet-
tese jogosult.

11. A forgóalapot képezõ Nemzetközi kártérítés
(8/2/15) jogcímcsoport tekintetében

a) a teljesítést a HM JF Nemzetközi Jogi Osztály állo-
mányából munkaköri leírásban kijelölt személy igazolja,

b) utalványozásra a HM JF fõosztályvezetõje, akadá-
lyoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy jogo-
sult.

12. Az Utasítás 13. §-ában foglaltak alapján a fejezeti
kezelésû elõirányzatok terhére kötelezettséget

a) az 7. pontban meghatározott jogcímek vonatkozásá-
ban 60 millió forintig a HM parlamenti államtitkára;

b) a 10. pontban meghatározott jogcím vonatkozásában
60 millió forintig a HM KÁT,

c) minden egyéb esetben a honvédelmi miniszter
vállalhat.

13. Az Utasítás elõírásai alapján a 7–12. pontban meg-
határozott jogosultságokkal rendelkezõ személyek alá-
írás-mintájának eredeti példányait a HM VGH tartja nyil-
ván. A jogosultsággal rendelkezõ személyében bekövetke-
zõ változás esetén a gazdálkodó szervezetek haladéktala-
nul értesítik a HM VGH-t és megküldik részére az új alá-
írás-mintákat.

14. A fejezeti kezelésû elõirányzatok felett a belsõ el-
lenõrzési tevékenységet a HM fejezet államháztartási bel-
sõ ellenõrzési rendjének szabályairól, a HM fejezet egysé-
ges http://www.idokep.hu/államháztartási belsõ ellenõr-

554 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



zési kézikönyvének kiadásáról szóló HM utasítás alapján a
HM BEF végzi.

15. A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos
gazdálkodási folyamatoknak a gazdálkodó szervezetek
operatív belsõ kontrollrendszerének elemeibe való beépí-
téséért a gazdálkodó szervezetek vezetõi felelõsek.

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

17. A gazdálkodó szervezetek az intézkedés hatályba lé-
pését követõ 5. napig megküldik az 1. melléklet szerinti
aláírás-mintákat a HM VGH részére.

18. Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium, mint
intézmény fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos
gazdálkodási feladatai végrehajtásának szabályairól szóló
27/2011. (HK 6.) HM KÁT intézkedés.

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

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2014. március 31.
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1. melléklet a 26 /2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM . sz. példány
…………………………………

A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos jogkörökhöz kapcsolódó aláírás-minták

A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodási feladatai
végrehajtásának szabályairól szóló 26/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés ... pontja alapján a
…. jogcím vonatkozásában

Jogosultság Aláíró neve, rendfokozata, beosztása Aláírása

Kötelezettségvállaló

Teljesítést igazoló

Utalványozó

Budapest, 20… év …………… hó … nap

…………………………………
HM szerv vezetõje

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Készítette (tel.):
Kapják: 1. sz. példány: HM VGH

2. sz. példány: Irattár



HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
107/2014. (HK 5.) HVKF

parancsa
a 2014. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat

ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
108/2014. (HK 5.) HVKF

parancsa
a XXVII. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
118/2014. (HK 5.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség személyi állománya

pihentetésérõl*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/2/2014. (HK 5.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres készenléti

szolgálat erõinek kijelölésérõl, vezénylésének
és a szolgálat ellátásának rendjérõl szóló

M/1/2014. (HK 1.) HVKF intézkedés módosításáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
114/2014. (HK 5.) HVKF

intézkedése
a Mi-8T típusú helikopterek rendszerbe állításával

kapcsolatos feladatok végrehajtásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
105/2014. (HK 5.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség Atom-, Biológiai-,

Vegyi- Riasztási és Értesítési Rendszere mûködésének
szabályozásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény, az országos nukleárisbaleset-elhárítási
rendszerrõl szóló 167/2010. (V.11.) Korm. rendelet, vala-
mint a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésé-
nek irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM rendelet rendelkezéseire – az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. A Magyar Honvédség Atom-, Biológiai-, Vegyi-
Riasztási és Értesítési Rendszere (a továbbiakban: MH
ABV RIÉR) az Országos Sugárfigyelõ, Jelzõ és Ellenõrzõ
Rendszer (a továbbiakban: OSJER) része és az MH, illetve
az MH-n belül mûködtetett Honvédelmi Katasztrófavédel-
mi Rendszer (a továbbiakban: HKR) vezetési és irányítási
rendszerében a vegyi-, biológiai-, és sugárhelyzet felméré-
sének feladatorientált szervezete.

3. Az MH ABV RIÉR szervezeti felépítését, technikai
felszereltségét, mûködési rendjét és fejlesztésének irányait
– a készenlét fenntartásának és fokozásának rendszerére
vonatkozó rendelkezésekkel összhangban – úgy kell kiala-
kítani, hogy az alaphelyzetben, kezdeti mûveleti készen-
létben, teljes mûveleti készenlétben, veszélyhelyzetben –
nukleáris és vegyi veszélyhelyzetben –, különleges jog-
rend idõszakában is tegye lehetõvé:

a) az ABV fegyverekkel mért csapások jellemzõinek
meghatározását, az ABV-, valamint hagyományos fegyve-
rek alkalmazása következtében kialakult vegyi-, bioló-
giai-, sugárhelyzet felmérését és jelentését,

b) az alapadatok gyors feldolgozását, értékelését, a
STANAG 2103-ban, és a STANAG 2497-ben elõírt jelen-
tések, riasztások elvégzését,

c) a természetes háttérsugárzási szint megemelkedésé-
nek jelzését, bármely forrásból származó mérgezõ és bio-
lógiai anyagok kimutatását, ezek alapján a katonai szerve-
zeteket és a polgári lakosságot veszélyeztetõ vegyi-, bioló-
giai- és sugárhelyzet felmérését, jelentését. Ennek érdeké-

556 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 5. szám



ben a katonai szervezetek béke elhelyezési körletében és
század nagyságrendû kötelék mûveleti területén Magyar
Honvédség Automata Mérõ- és Adatgyûjtõ Rendszerébe
(továbbiakban: MH AMAR) tartozó állomásokat kell mû-
ködtetni,

d) az MH felsõ vezetésének gyors tájékoztatását,
e) a rendszer elemeinek a két- vagy többoldalú egyez-

mények alapján, a szövetséges ABV RIÉR-éhez csatlako-
zást és szakszerû tevékenységét,

f) a katonai szervezetek, az erõk védelméhez szükséges
intézkedések kellõ idõben történõ kiadását.

4. E követelményekkel összhangban folytatni kell a
nagy érzékenységû sugárzásmérõ, biológiai detektáló és
ipari mérgezõ anyagok kimutatására is alkalmas felderítõ,
távfelderítõ mûszerek, eszközök rendszerbe állítását, vala-
mint az MH ABV RIÉR-be bevont katonai szervezetek
célirányos felkészítését.

5. Az MH ABV RIÉR együttmûködik az OSJER-ben
kijelölt hasonló feladatokat ellátó rendszerekkel, melyek
részére – a lakosság biztonságát szolgáló – információk
átadásra kerülhetnek.

6. Az MH ABV RIÉR a II. és I. fokú készenlét bevezeté-
se útján érje el a teljes mûködõképességét. A rendszer ké-
szenlétét és mûködõképességét biztosító feltételeket az
alaphelyzetben kell megteremteni.

7. Az MH ABV RIÉR alaphelyzetben legyen képes:
a) a meghatározott eszközökkel az MH katonai szerve-

zetei érdekében a valós vegyi-, biológiai-, sugárhelyzet
felmérésére, arról alapadatok szolgáltatására,

b) az MH felsõ vezetése napi tájékoztatására,
c) a magasabb készenléti fokozatokba helyezés feltéte-

leinek megteremtésére és fenntartására,
d) adatcserére a Magyarország területén mûködõ ve-

gyi-, sugárhelyzetrõl az OSJER és más ágazatok szakmai
értékelõ szervezeteivel.

8. Az MH ABV RIÉR vegyi-, nukleáris veszélyhelyzet-
ben legyen képes:

a) az MH és a polgári lakosság érdekében a valós ve-
gyi-, és sugárhelyzet gyors felmérésére,

b) a HKR vezetõ szervezetei folyamatos tájékozta-
tására,

c) a veszélyeztetett katonai szervezetek gyors (közvet-
len) értesítésére,

9. Az MH ABV RIÉR béketámogató mûveletekben,
ahol az ABV RIÉR mûködtetése szakmailag indokolt az
alaphelyzetben meghatározottakon túl legyen képes:

a) a kijelölt erõivel és eszközeivel a mûveleti terület
elöljáró ABV RIÉR-éhez csatlakozni és abban szakszerû-
en tevékenykedni,

b) az MH-nak a béketámogató mûveletekben résztvevõ
katonai szervezetei érdekében a valós vegyi-, biológiai-,
sugárhelyzettel kapcsolatos alapadatok szolgáltatására,
azok elemzésére, értékelésére,

c) az MH felsõ vezetésének napi tájékoztatására a mû-
veleti területtel kapcsolatos ABV helyzetrõl.

10. Az MH ABV RIÉR kezdeti mûveleti készenlétben
legyen képes:

a) Magyarország területén – elsõsorban a veszélyezte-
tett irányban – a valós vegyi-, biológiai-, sugárhelyzet
részleges, a válságkezelésbe bevont katonai szervezetek
mûködési, alkalmazási körzeteiben a teljes felmérés
végrehajtására,

b) más nemzetek csapataival való együttmûködésre,
c) az MH felsõ vezetése napi két alkalommal történõ tá-

jékoztatására,
d) a veszélyeztetett katonai szervezetek gyors, közvet-

len riasztására,

11. Az MH ABV RIÉR teljes mûveleti készenlétben le-
gyen képes:

a) a teljes készenlét elérése után, Magyarország terüle-
tén és az MH csapatai felelõsségi körzetére kiterjedõen a
valós és a várható vegyi-, biológiai-, és sugárhelyzet
felmérésére és szakértékelésére,

b) a befogadó nemzeti támogatás keretében az ország te-
rületére települt szövetséges erõk integrálására, részükre
információk biztosítására;

c) az MH felsõ vezetése, a védelmi bizottságok folya-
matos tájékoztatására.

12. Az MH ABV RIÉR szervezeti felépítése, irányítása
a szolgálati alá- és fölérendeltség alapján történik. A rend-
szer mûködését hadmûveleti szempontból a Honvéd Ve-
zérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK HDMCSF) csoportfõnöke, szakmailag az MH Gör-
gei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (a továb-
biakban: MH GAVIK) parancsnoka vezeti. A MH felsõ
vezetése tájékoztatását az MH GAVIK parancsnok végzi.

13. Az MH GAVIK parancsnok szakmai javaslata alap-
ján a Honvéd Vezérkar fõnök tájékoztatása mellett a HVK
hadmûveleti csoportfõnöke rendelheti el az MH ABV
RIÉR II. és I. fokú készenlétbe helyezését.

14. II. fokú készenlét idõszakában:
a) Magyarország területén – elsõsorban a veszélyezte-

tett irányokban – a valós vegyi-, biológiai-, sugárhelyzet
részleges, valamint a Magyar Honvédség kijelölt erõi (ma-
gas készenlétû) körleteiben a teljes felmérés és szakértéke-
lés végrehajtására,

b) az MH felsõ vezetése napi két alkalommal történõ tá-
jékoztatására.

15. I. fokú készenlét idõszakában:
a) a teljes készenlét elérése után, Magyarország terüle-

tén és az MH csapatai felelõsségi körzetére kiterjedõen a
valós és a várható vegyi-, biológiai-, és sugárhelyzet fel-
mérésére és szakértékelésére,

b) az MH felsõ vezetése folyamatos tájékoztatására.
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16. Az MH ABV RIÉR szervezeti struktúrájának alap-
elemeit az adatszolgáltató és értékelõ szervezetek al-
kotják.

17. Adatszolgáltató szervezetek: az automata rendszer-
ben mûködõ mérõállomások, a vegyi-, sugárfelderítõ al-
egységek és figyelõk, az állandó telepítésû- és mobil labo-
ratóriumok.

18. Értékelõ szervezetek: a különbözõ vezetési szintek
ABV értékelõ részlegei, csoportjai, alközpontjai, központ-
jai és az MH GAVIK, mint Nemzeti ABV Központ.

19. A rendszer állandó ügyeleti szolgálatát az MH Ve-
gyi-, Sugárfigyelõ és Helyzetértékelõ Ügyeleti Szolgálat
(a továbbiakban: MH VSFHÉÜ) látja el.

20. A rendszerre háruló feladatokat alaphelyzetben az
MH GAVIK látja el.

21. Kezdeti mûveleti készenlét során az alaphelyzetben
mûködõ rendszer kiegészül a mûveletben résztvevõ szer-
vezetek adatszolgáltató és értékelõ szervezeteivel.

22. Veszélyhelyzetben – vegyi-, nukleáris veszélyhely-
zetben – az alaphelyzetben mûködõ rendszer kiegészül a
katasztrófa-elhárítási feladatokra kijelölt erõk és a veszé-
lyeztetett szervezetek adatszolgáltató és értékelõ szerveze-
teivel.

23. A megelõzõ védelmi helyzetben, vagy válságkeze-
lés idõszakában a békeidõszakban mûködõ rendszer a vál-
ságkezelési feladatra kijelölt katonai szervezetek adatszol-
gáltató és értékelõ szervezeteivel egészül ki.

24. A rendkívüli állapot idõszakában a békeidõszaki
rendszer a magas és alacsonyabb készenlétû, a hosszú
megalakítási idejû erõk adatszolgáltató és értékelõ szerve-
zeteivel kiegészülve éri el a teljes mûködõképességet.

25. Az alaphelyzetben mûködõ rendszer II. fokú ké-
szenlét idõszakában kiegészül a kijelölt magas készenlétû
erõk adatszolgáltató és értékelõ szervezeteivel.

26. Az MH ABV RIÉR I. fokú készenlét idõszakában
teljes mûködési képesség elérésével és fenntartásával mû-
ködnek a fentieken túl a hosszú megalakítási idejû erõk,
melyeknek adatszolgáltató és értékelõ szervezeteivel
kiegészülve éri el a teljes készenlétet.

27. Az MH ABV RIÉR-be, annak készenléti fokozatá-
tól függetlenül, szükség esetén bármelyik katonai szerve-
zet beléptethetõ.

28. A HVK HDMCSF szakutasításban szabályozza a
rendszer részletes felépítését, mûködését, készenlétbe he-
lyezését, korszerû követelményeket kielégítõ híradását és
adatátvitelét, az automatikus adatfeldolgozáshoz szüksé-
ges feltételek biztosítását.

29. Az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfõnöke
minden idõszakban biztosítja a rendszer mûködéséhez
szükséges meteorológiai adatokat.

30. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsno-
ka, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár parancsnoka, az MH Egészségügyi Központ pa-
rancsnoka és az MH Logisztikai Központ parancsnoka – a
HVK HDMCSF követelményei alapján – intézkedik alá-
rendeltjei rendszerbe való kijelölésére.

31. A rendszerbe kijelölt katonai szervezet parancsno-
ka, vezetõje biztosítja a rendszer mûködéséhez és maga-
sabb készenlétbe helyezéséhez szükséges feltételeket.

32. Az MH GAVIK parancsnoka – a vonatkozó NATO
dokumentumok alapján – kidolgozza a vegyi-, biológiai-,
és sugárhelyzet szakértékelésének rendjét, felkészíti a
rendszerbe bevont szervezetek állományát, és elkészíti
az MH összesített ABV RIÉR Tervét, amelyet a HVK
HDMCSF útján terjeszt fel jóváhagyásra.

33. A rendszer mûködése érdekében évente rendszer-
gyakorlatot, valamint az MH GAVIK vezetésével az ABV
RIÉR értékelõ szervezetek részvételével havonta gyakor-
lást kell levezetni.

34. Az intézkedést a HVK és az MH szerveinek vezetõ
állománya, a Magyar Honvédség vezetõ ügyeleti szolgála-
tai és a rendszer mûködtetésében részt vevõ személyi állo-
mány teljes terjedelmében ismerje meg.

35. Az intézkedés a közzététele napján lép hatályba.

36. Hatályát veszti a Magyar Honvédség Atom-, Bioló-
giai-, Vegyi- Riasztási és Értesítési Rendszere mûködésé-
nek szabályozásáról szóló 308/2001. (HK 17.) HM HVKF
intézkedés.

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

A HVK Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnökének

1/2014. (HK 5.) HVK LOGCSF
szakutasítása

a 3M9M3E KUB típusú irányított légvédelmi rakéták
üzemképességi idejérõl*

A HVK Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnökének

2/2014. (HK 5.) HVK LOGCSF
szakutasítása

a 3M111M FAGOT típusú irányított páncéltörõ
rakéták üzemképességi idejérõl*

A HVK Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnökének

3/2014. (HK 5.) HVK LOGCSF
szakutasítása

a 3M131 METISZ típusú irányítható páncéltörõ
rakéták üzemképességi idejérõl*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar
Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnökének

4/2014. (HK 5.) HVK LOGCSF
szakutasítása

a STANAG 2230 (2. kiadás),
a STANAG 2506 (3. kiadás),
a STANAG 2512 (2. kiadás),
a STANAG 2536 (2. kiadás)

nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. Törvény 52. § (2) bekezdése alap-
ján figyelemmel az egységesítési, szabványosítási tevé-
kenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok fel-
dolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.)
HM utasítás 5. § (4) bekezdésben foglaltakra – az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség
katonai szervezeteire.

2. Ez a szakutasítás bevezeti a HVKFH közlemény
IV-es pontja, valamint a 173/2012. (HK 15.) HVKFH
szakutasítás 6-os, 7-es és 10-es pontjai alapján elfogadott
és a NATO NSA által kihirdetett és hatályos STANAG
2230 (2. kiadás) NATO Multinational Joint Logistics
Centre (MJLC), a STANAG 2506 (3. kiadás) NATO Alli-
ed Joint Movement and Transportation, a STANAG 2512
(2. kiadás) Allied Joint Doctrine for Modes of Multinatio-
nal Logistic Support, a STANAG 2536 (2. kaidás) Allied
Joint Petroleum Doctrine címen kiadott NATO egységesí-
tési egyezményeket.

3. A bevezetés eredeti angol nyelven, teljes terjedelem-
ben, elektronikus formátumban történik.

4. A NATO doktrínák az intraneten elérhetõ MH Köz-
ponti Doktrinális Adatbázisban kerülnek közzétételre.

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

Dr. Pogácsás Imre mk. dandártábornok s. k.,
csoportfõnök

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

50/2014. (HK 5.) MH ÖHP
intézkedése

a STANAG 2509 2. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
személyi állományára.
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2. Jelen intézkedésemmel eredeti angol nyelven beveze-
tem a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök
helyettesének 29/2013. (HK 6.) HVKFH szakutasításában
fenntartás nélkül elfogadott és hatályba léptetett STANAG
2509 – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR CIVIL-
MILITARY COOPERATION – AJP 3. 4. 9. (EDITION 2)
címen kiadott NATO egységesítési egyezményt.

3. Ez az intézkedés a közzétételt követõ napon lép ha-
tályba és visszavonásig hatályos.

4. Ezen intézkedés hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti a STANAG 2509 Allied Joint Doctrine for

Civil-military cooperation AJP 3. 4. 9. (EDITION 1) ok-
mány a nemzeti bevezetésére kiadott 178/2009. (HK 10.)
MH ÖHP parancsnoki intézkedés.

5. Az egységesítési egyezmény rendelkezéséit 2014. áp-
rilis 1-jétõl kell alkalmazni.

Fucsku Sándor vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok
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18/2012. (HK 12.) HM KÁT
szakutasítás

a kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjérõl

(egységes szerkezetben)

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, vala-
mint a honvédelmi szervezetek számláiról és a pénzkeze-
lési szabályokról szóló 60/2012. (VIII. 31.) HM utasítás
30. § (1) bekezdése alapján a honvédelmi szervezetek
kincstári számlái kezelésére és pénzforgalmának rendjére
a következõk

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szer-
vezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerveze-
tek) terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, valamint a hon-
védelemért felelõs miniszter fenntartói irányítása alá tarto-
zó köznevelési intézmény vezetõjét, hogy a szakutasítás
végrehajtását szervezete vonatkozásában tegye lehetõvé.

3. Ezen szakutasítást a vonatkozó jogszabályokban, kü-
lönösen államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Ávr.), a pénzforgalom lebonyolításáról szóló
18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB
rendelet), továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 80. § (2) bekezdése szerint a Magyar Ál-
lamkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kiadott sza-
bályzatok, valamint a HM fejezet egységes számviteli po-
litikájáról és számlarendjérõl szóló 4/2012. (HK 5.)
HM VGHÁT szakutasítás (a továbbiakban: a HM fejezet
egységes számviteli politikája) szabályaival együtt kell al-
kalmazni.

4. A szakutasítás alkalmazása tekintetében:
a) kincstári számla (a továbbiakban: számla) alatt a

3. pont szerinti a forintszámla-vezetési és devizaszámla-ve-
zetési szolgáltatásokról szóló szabályzatokban meghatáro-
zott kincstári számlákat kell érteni. Ezen szakutasítás szám-
lára vonatkozó elõírásait kell alkalmazni a honvédelmi szer-
vezetek részére hitelintézetnél vezetett számlára is;

b) pénzügyi és számviteli szerv és annak vezetõje alatt,
a rá vonatkozó illetékességi és hatásköri szabályoknak
megfelelõen:

ba) a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli
szervezeti egységét, annak hiányában – az ellátási-utaltsá-

gi rendnek megfelelõen – az ellátásra kijelölt honvédelmi
szervezet pénzügyi és számviteli szervezeti egységét, vagy
a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM
VGHVGH) állományából a honvédelmi szervezetek pénz-
ügyi és számviteli ellátásra kikülönített szervezeti egysé-
geit,

bb) a külföldön szolgálatot teljesítõ kontingensek eseté-
ben a kontingens ideiglenes állománytáblájában rendsze-
resített pénzügyi és számviteli részleget
és azok vezetõjét kell érteni;

c) szakszolgálat és a szakszolgálati fõnök alatt, a rá vo-
natkozó illetékességi és hatásköri szabályoknak megfele-
lõen – a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és in-
tézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 89/2011. (VIII.
4.) HM utasításban meghatározott – anyagnemekhez tarto-
zó szakanyagokkal gazdálkodó szervezeti egységet és
annak vezetõjét kell érteni;

d) szigorú számadású nyomtatványok, különösen:
da) az olyan bizonylatok, amelyek a készpénz kezelésé-

hez vagy jogszabályi elõírás alapján meghatározott gazda-
sági eseményekhez kapcsolódnak, így különösen a szám-
la, az egyszerûsített számla és a nyugta,

db) a sorszámozott készpénzfelvételi utalványtömbök
és egyéb készpénzkímélõ fizetési eszközök,

dc) minden olyan nyomtatvány, amelyért a nyomtat-
vány értékét meghaladó, vagy a nyomtatványon szereplõ
névértéknek megfelelõ ellenértéket kell fizetni – így külö-
nösen az étkezési utalvány – vagy amelynek az illetéktelen
felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, amennyiben
azok kezelését közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy
belsõ rendelkezés a pénzügyi és számviteli szerv feladata-
ként írja elõ.

5. A szakutasításban foglaltakat, amennyiben jogsza-
bály eltérõen nem rendelkezik, a külföldi fizetõeszközök
kezelése tekintetében is alkalmazni kell.

2. A számlákkal kapcsolatos feladatok

6. A HM VGH:
a) az Intézmény- és számla törzsadatok bejelentése

címû nyomtatvány benyújtásával kezdeményezi a Kincs-
tártnál a honvédelmi szervezetek részére számla nyitását,
megszüntetését és a számla törzsadataiban szükséges mó-
dosításokat;

b) igényli a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a
számlanyitáshoz szükséges államháztartási azonosítót
(ÁHT-I.);

c) a költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfele-
lõ számláiról havonta biztosítja – az elektronikus úton
megküldött költségvetési támogatási igények alapján, az
elõirányzatok felülvizsgálatát követõen – a honvédelmi
szervezetek mûködéséhez, valamint a tárca központi illet-
mény- és bérfolyósításához, továbbá járulék-befizetéséhez
szükséges költségvetési támogatási kereteket és a támoga-
tás értékû bevételeket.
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7. A központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt hon-
védelmi szervezet részére nyitott számla megnevezésében
utalni kell a HM VGH-ra, például HM VGH MH 47. HKE,
de a 6. pont a) alpontja szerinti nyomtatványon az ellátott
honvédelmi szervezet törzsadatait kell feltüntetni.

8. Intézményi kincstári kártya alkalmazásával kell a
pénzellátást biztosítani a pénzügyi ellátó honvédelmi szer-
vezettõl eltérõ helyõrségben települõ, vagy az egy hónapot
meghaladó ideiglenesen kikülönített szervezeti egységek
és azon honvédelmi szervezetek részére, melyek a számlá-
jukat vezetõ kincstári igazgatóságtól eltérõ települési
helyen mûködnek.

8a. A 8. pontban meghatározottaktól eltérõ pénzellátás
a HM KÁT engedélye esetén alkalmazható, melyre vonat-
kozó kérelmet a HM VGH útján kell felterjeszteni.

9. Az intézményi- és VIP kincstári kártya alkalmazásá-
hoz szükséges kincstári kártyafedezeti számla nyitását a
honvédelmi szervezet vezetõje – a pénzügyi és számviteli
ellátásra utalt honvédelmi szervezet vonatkozásában az el-
látó pénzügyi és számviteli szerv vezetõjével egyetértés-
ben – kezdeményezi a HM VGH-nál.

10. A honvédelmi szervezetek vezetõje a számla feletti
– pénz-, illetve pénzforgalom nélküli mûveletekre irá-
nyuló – rendelkezési jogát, az arra kijelölt személyek által

a) HM VGH, a KNBSZ és az MH Egészségügyi Köz-
pont (a továbbiakban: MH EK) esetében az átutalási meg-
bízás, átutalási megbízás kiegészítõ szelvény és készpénz-
felvételi utalvány,

b) a honvédelmi szervezetek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban
Korm. rendelet) 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti köz-
ponti pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi
szervezetek vonatkozásában a készpénzfelvételi utalvány,
nyomtatványok kékszínû irónnal történõ aláírásával gya-
korolja.

11. A fizetési megbízásra vonatkozó bizonylatok aláírá-
sa mellett a 10. pont a) alpontja szerinti rendelkezési jog
gyakorlására elektronikus megszemélyesítõ eszköz hasz-
nálatával történõ elektronikus aláírás is alkalmazható. Az
elektronikus megszemélyesítõ eszköz használatbavételé-
nek és bevonásának szabályait a 1. melléklet tartalmazza.

12. A 10. pont szerint kijelölt személyekrõl aláírás-beje-
lentõt, az e célra rendszeresített P 21-es nyomtatvány al-
kalmazásával kell készíteni, melyet

a) a központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt hon-
védelmi szervezetek a HM VGH útján,

b) a KNBSZ és az MH EK közvetlenül
küldik meg a Kincstár részére.

13. Minden számlához kékszínû irónnal kitöltött alá-
írás-bejelentõt kell készíteni.

14. A HM VGH, illetve a KNBSZ és az MH EK az alá-
írás-bejelentõket – a 3. pont szerinti, a számlák feletti ren-
delkezési jogosultságról szóló kincstári szabályzat általá-
nos rendelkezése alapján – azok vezetõi aláírásának igazo-

lását szolgáló, közjegyzõ által aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldánnyal küldik meg a Kincstár részére.

15. Az aláírás-bejelentõkhöz nem kell csatolni a
14. pont szerinti vezetõk kincstári szabályzatban elõírt ki-
nevezési okiratát, azok a Kincstár által vezetett törzsköny-
vi nyilvántartásba vételhez központilag kerülnek megkül-
désre.

16. A KNBSZ és az MH EK esetében:
a) a számla feletti rendelkezési jog gyakorlására jogo-

sultak körét a honvédelmi szervezet vezetõje két csoport-
ban, írásban jelöli ki. Az elsõ csoportba a honvédelmi szer-
vezet vezetõje és megbízottja(i), a második csoportba a
pénzügyi és számviteli szerv vezetõje és megbízottja(i)
tartozhatnak. A különféle megbízásokat aláírók közül az
egyik aláírót mindig az elsõ csoportból, a másikat a máso-
dik csoportból kell kijelölni;

b) Az aláírás-bejelentõn a számlatulajdonos bélyegzõje
helyen a pénzügyi és számviteli szerv bélyegzõ lenyoma-
tát kell alkalmazni. A bejelentõ szerv vezetõjének aláírása
és bélyegzõje helyen a honvédelmi szervezet vezetõje ír
alá és saját bélyegzõjével érvényesíti a bejelentést.
A számlatulajdonos felügyeleti hatósága rovatot nem kell
kitölteni.

17. A központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt
honvédelmi szervezetek esetében –figyelemmel a honvé-
delmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénz-
kezelési szabályokról szóló 60/2012. (VIII. 31.) HM utasí-
tás (a továbbiakban: HM ut.) 6. § b) pontjában foglaltak-
ra – a különféle átutalásokat a számlákról forintban és de-
vizában történõ kiegyenlítés esetén a pénzügyi és számvi-
teli szerv által a HM Költségvetés Gazdálkodási és Infor-
mációs Rendszerbe (a továbbiakban: HM KGIR) történõ
rögzítés vagy K-2 deviza átutalási megbízás megküldése
alapján a HM VGH készíti el és továbbítja a Kincstár ré-
szére.

18.
19. A központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt

honvédelmi szervezetek esetében a számla feletti rendel-
kezési jog gyakorlására – az átutalási megbízások teljesíté-
sére – jogosultak körét a HM VGH fõigazgatója két cso-
portban, írásban jelöli ki. A három példányban kiállított
aláírás-bejelentõn – melynek két példánya a Kincstáré, egy
példánya a HM VGH-t illeti meg

a) a számlatulajdonos bélyegzõje helyen a HM VGH
központi pénzügyi és számviteli feladatok végrehajtását
végzõ szervezeti egységeinek bélyegzõ lenyomatát kell
alkalmazni,

b) a bejelentõ szerv vezetõjének aláírása és bélyegzõje
rovatot a HM VGH fõigazgatója írja alá és a saját bélyeg-
zõjével érvényesíti a bejelentést,

c) a számlatulajdonos felügyeleti hatósága részt nem
kell kitölteni.

20. A központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt
azon honvédelmi szervezetek részére, melyek számláját
vezetõ kincstári igazgatóság a települési helyükön mûkö-
dik és intézményi kincstári kártyát nem igényelnek, a fo-
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rint- és valutapénztár készpénz készletének kiegészítésé-
hez szükséges készpénzfelvételhez aláírás-bejelentõt kell
készíteni. Aláírásra jogosultként a honvédelmi szervezet
vezetõjét vagy az általa kijelölt személyt, valamint a pénz-
ügyi és számviteli szerv állományából kijelölt személyeket
kell bejelenteni. A négy példányban elkészített aláírás-be-
jelentõn

a) a számlatulajdonos bélyegzõje helyen az ellátott hon-
védelmi szervezet pénzügy feliratú, számozott bélyegzõ
lenyomatát kell feltüntetni,

b) a bejelentõ szerv vezetõjének aláírása és bélyegzõje
rovatot a HM VGH fõigazgatója írja alá és a saját bélyeg-
zõjével érvényesíti a bejelentést,

c) a számlatulajdonos felügyeleti hatósága rovatot nem
kell kitölteni,

d) a karton elsõ oldalának bal felsõ sarkán és hátoldalán
az egyéb kikötések rovaton piros nagybetûkkel fel kell
tüntetni: „CSAK KÉSZPÉNZ FELVÉTELRE JOGO-
SÍT!”.

Az aláírás-bejelentõ egy példánya a honvédelmi szerve-
zetet, egy példánya a HM VGH-t illeti meg, kettõ példánya
pedig a Kincstáré.

21. A készpénzfelvételre kijelölt személyekrõl a Ma-
gyar Államkincstár pénztárában készpénzfelvételre jogo-
sultak bejelentése címû nyomtatványon – a 12. pont sze-
rinti eljárási rendben – kell értesíteni az illetékes kincstári
igazgatóságot. A készpénzfelvételre jogosultak a forint-
pénztár és a valutapénztár esetében külön-külön kell beje-
lenteni. A nyomtatványt az aláírás-bejelentõn szereplõ
személyek közül kettõ fõ aláírásával és a honvédelmi szer-
vezet pénzügy feliratú, számozott bélyegzõ lenyomatával
kell hitelesíteni. A központi pénzügyi és számviteli ellá-
tásra utalt honvédelmi szervezetek a nyomtatványt négy
példányban készítik, melybõl egy példány a pénzügyi és
számviteli szervé, kettõ példány a Kincstáré és egy
példány a HM VGH-t illeti meg. A KNBSZ és az MH EK a
nyomtatványt három példányban küldi a Kincstár ré-
szére.”

22. A külföldön szolgálatot teljesítõ honvédelmi szerve-
zetek vagy szervezeti egységek vezetõje:

a) számla nyitását a szolgálatteljesítés helyén, az adott
ország pénzintézeti szabályai szerint – a HM ut. 4. § (4) be-
kezdésében meghatározott engedély megléte esetén – úgy
kezdeményezi, hogy a számlatulajdonos neveként a hon-
védelmi szervezet, vagy szervezeti egység angol megne-
vezését rögzíti;

b) a honvédelmi szervezetek alapításáról és szabályza-
tairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás 4. A honvédel-

mi szervezetek szabályzata alcím rendelkezései szerinti
gazdálkodási intézkedésében, vagy ügyrendjében szabá-
lyozza a bankszámla feletti rendelkezési jogosultság elõ-
írásait, így különösen az aláírás-bejelentéshez, annak mó-
dosításához, valamint a pénzforgalomhoz kapcsolódó ad-
minisztrációs feladatokat továbbá az aláírásra jogosultak
körét;

c) a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására jo-
gosultak körét a 16. pont a) alpontja szerint két csoportban
jelöli ki.

3. Fizetési módozatok

23. A honvédelmi szervezetek jogszabályban meghatá-
rozott keretek között – figyelemmel a Kincstár mûködési
rendjére – az MNB rendeletben meghatározott módon
bankszámlák közötti elszámolással, készpénz-helyettesítõ
fizetési eszközök alkalmazásával és készpénzfizetéssel
teljesíthetik fizetési kötelezettségüket.

24. A pénzforgalmi mûveletek kezdeményezésekor
egységes rovat azonosító kódot (a továbbiakban:
ERA-kód) kell alkalmazni. Az egyes ERA-kódok rendezé-
sének kezdeményezése – átutalási-megbízás kiegészítõ
szelvényen, vagy elektronikus úton – a számla feletti ren-
delkezési jogkört gyakorló feladatkörébe tartozik.

25. A honvédelmi szervezetek fizetési kötelezettségei-
nek teljesítésére irányuló utalványozás, majd az azt követõ
feladás elõtt, a pénzügyi és számviteli szerv állományából
munkaköri leírásban kijelölt személy az eredeti bizonylatok
alapján, az Ávr. 58. § (1) bekezdése szerint – a 102–104.
pontokban elõírtak figyelembevételével – a számlát érvé-
nyesíti.

26. A 10. pont szerint kijelölt és bejelentett személyek-
kel a pénzügyi és számviteli szerv, valamint a HM VGH
központi pénzügyi és számviteli feladatokat végzõ szerve-
zeti egységeinek vezetõi a munkaköri leírásban rögzítve
kötelesek ismertetni az aláírással kapcsolatos feladatokat,
felelõsséget, jogokat és kötelezettségeket.

27. Kitöltetlen átutalási megbízási okmányt aláírni nem
lehet.

28. Készpénzfizetéssel teljesíthetõek:
a) a 100 000 forintot meg nem haladó készlet- és kis ér-

tékû tárgyi eszköz beszerzések, kis összegû szolgáltatási
kiadások;

b) a reprezentációs kiadások;
c) a kegyeleti kiadások;
d) a külképviseletek személyi kiadásai;
e) a tartós és ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõk ré-

szére nem illetményként fizetett juttatások, költségtéríté-
sek;

f) a külföldi kiküldetési, tanulmányi és képzési költsé-
gek;

g) a külföldön felmerülõ megbízási díjak, tiszteletdíjak,
fordítói díjak az állományba tartozók és az állományba
nem tartozók részére egyaránt, valamint az alkalmi mun-
kavállalók bérezése;

h) külföldön szolgálatot teljesítõ kontingensek és a kül-
képviseletek esetében a mûködés feltételeihez szükséges
kiadások, melyek teljesítése bankszámlák közötti elszá-
molással nem teljesíthetõ;

i) a belföldi kiküldetés, továbbá a hivatásos és szerzõdé-
ses katonák, valamint honvédségi közalkalmazottak egyes
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költségtérítéseirõl szóló HM rendeletben meghatározott
egyéb utazások költségei;

j) a közfoglalkoztatási program keretében a foglalkozta-
tottak juttatásai,

k) külföldi állampolgárok részére megbízási díjak, tisz-
teletdíjak és költségtérítések.

28a. A protokolláris rendezvényekhez, az üdültetési és
a rekreációs feladatokhoz kapcsolódó élelmezési,- büfé- és
egyéb ellátás zavartalan biztosítása érdekében a 28. pont a)
alpontja szerinti értékhatártól történõ eltérést a honvédel-
mi szervezet vezetõje egyedi esetekben írásban engedé-
lyezheti.”

29. Eszközbeszerzésbõl, vagy szolgáltatás vásárlásából
(a továbbiakban együtt: beszerzések) származó fizetési
kötelezettség csak az általános forgalmi adóról szóló tör-
vényben meghatározott, vagy a NATO STANAG szerinti
bizonylat – számla, egyszerûsített számla – eredeti elsõ
példánya ellenében teljesíthetõ. Ha a bizonylat megsem-
misül vagy elvész, a fizetési kötelezettség a bizonylatmá-
solat és az elvesztésrõl, megsemmisülésrõl készült – az
utalványozásra és annak érvényesítésére jogosult által alá-
írt – jegyzõkönyv alapján teljesíthetõ. A jegyzõkönyvnek
tartalmaznia kell az elvesztés, megsemmisülés körülmé-
nyeit, a felelõsök megnevezését. A bizonylatmásolat
hitelességét a bizonylatot kibocsátó hitelesítési záradéka
igazolja.

30. A 29. pont szerinti bizonylatok alapján történõ fize-
tési kötelezettség teljesítése elõtt meg kell gyõzõdni arról,
hogy a bizonylat megfelel-e a számviteli szabályok elõírá-
sainak, továbbá ellenõrizni kell az utalványon a HM feje-
zet egységes számviteli politikájában meghatározottak
szerinti záradékok meglétét, a szolgáltatás teljesítésének, a
beszerzett eszköz átvételének és nyilvántartásba vételének
igazolását, a bizonylatok formai és számszaki helyességét.
Készpénzzel történõ fizetés esetén az utalványozási zára-
dék és a nyilvántartásba vétel igazolásának ellenõrzését
utólag, legkésõbb a vásárlási elõleggel történõ elszámolás-
kor kell végrehajtani. Az utalványnak tartalmaznia kell a
bizonylat azonosításához szükséges információkat, így
különösen a számla számát, kiállítóját, végösszegét.

31. A beszerzett eszköz nyilvántartásba vételét az esz-
közutalvány, illetõleg a szolgáltatás teljesítését az érintett
szakszolgálati fõnök záradéka igazolja. A záradéknak tar-
talmaznia kell a megfelelõ kiadási elõirányzat megterhelé-
sét, a kiadás forrását, a szerzõdésre, az átadás-átvételi-, il-
letve az analitikus nyilvántartásba vételi okmányokra
történõ megfelelõ hivatkozást.

32. A beszerzési szerzõdésbõl eredõ fizetési kötelezett-
ség teljesítésének határidejét a kötelezettségvállalásra jo-
gosult honvédelmi szervezet vezetõje a szállítóval, szol-
gáltatóval kötött szerzõdésben, megállapodásban rögzíti.
Ha a jogszabály eltérõ határidõt nem állapít meg, a fizetési
határidõ a számla keltétõl számított legfeljebb harminc
nap lehet. Készpénzzel történõ vásárlás esetén az ellenér-
téket azonnal ki kell fizetni.

33. A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzések ese-
tén a fizetési határidõt, a Kbt. 130. § (4) bekezdésében
meghatározottak alapján kell megállapítani.

34. A fizetési határidõ be nem tartásából eredõ költség-
többlet, mint például a kamat, bírság, perköltség stb. fel-
merülése esetén a felelõsökkel szemben a vonatkozó sza-
bályok szerint kártérítési eljárást kell lefolytatni.

4. Pénztárszolgálat ellátása

35. A pénztárszolgálat megszervezéséért, megfelelõ
mûködéséért és a készpénz biztonságos õrzéséért a honvé-
delmi szervezet, valamint a pénzügyi és számviteli szerv
vezetõje, továbbá a pénztáros együttesen felelõs.

36. A külföldön szolgálatot teljesítõ kontingensek ese-
tében:

a) ezen szakutasításban meghatározott általános pénz-
társzolgálati szabályokat kell alkalmazni a helyi sajátossá-
gok figyelembevételével, az azoktól való eltérést a HM
VGH fõigazgatója egyedileg engedélyezi.

b) ahol bankszámla a kontingens részére nem nyitható, a
pénztárszolgálat speciális szabályait a HM VGH fõigazga-
tója egyedileg határozza meg.

37. A pénzügyi és számviteli szerv az elõirányzat-fel-
használás keretszámláról, deviza-számláról, vagy az intéz-
ményi kincstári kártyával felvett és a készpénzben befize-
tett összegeket a pénztárban köteles kezelni.

38. A pénztárban – a honvédelmi szervezet vezetõjének
külön engedélye nélkül – idegen szervezetek, személyek
pénze nem tartható, egyéb, letéti stb. pénzek megõrzésé-
vel, vagy kezelésével a pénztárost megbízni nem lehet.
A pénztárost akár hivatalos, akár magánjellegû pénzgyûj-
tések lebonyolításával és pénzváltással megbízni nem le-
het.

39. Nem lehet pénztáros az, aki:
a) érvényesítési, utalványozási jogkörrel rendelkezik;
b) a készpénzfizetésekhez kapcsolódó számfejtést végzi;
c) pénztári ellenõrzési feladatokat lát el, kivéve az önel-

lenõrzést;
d) bevételek elõírásának elrendelésével, követelések

megállapításával és elengedésével, törlésével van meg-
bízva.

40. A honvédelmi szervezet vezetõje átmeneti idõre, így
különösen betegség, vagy szabadság miatt felmentést ad-
hat a 39. pontban meghatározott feltételek teljesítése alól,
azonban ezekben az esetekben intézkedik az érintett idõ-
szakban keletkezett számviteli bizonylatok és a pénzforga-
lom utólagos, tételes ellenõrzésére. Egyéb esetekben a
39. pontban meghatározott követelményektõl eltérni – ál-
talános érvénnyel – csak a külföldön szolgálatot teljesítõ
kontingenseknél és az egy fõs pénzügyi és számviteli
szervnél lehet.

41. A pénztári feladatok ellátását a pénztáros önállóan,
teljes anyagi felelõsséggel, a megõrzési felelõsség szabá-
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lyai szerint végzi. Ennek vállalásáról írásbeli nyilatkozatot
kell adnia. A nyilatkozatot a személyi anyaggyûjtõben kell
elhelyezni.

42. A pénztáros feladatai:
a) a készpénz, az általa birtokolt, vagy megõrzésre át-

vett kincstári kártya kezelése, illetõleg megõrzése;
b) a készpénzforgalmat alátámasztó, elrendelõ bizony-

latok kifizetést megelõzõ ellenõrzése;
c) pénztári számítógépes analitika, annak hiányában

kézi analitikus nyilvántartás vezetése;
d) a szigorú számadású pénzügyi nyomtatványok keze-

lése, õrzése és nyilvántartása;
e) kisforgalmú pénztárban egyéb ügyintézõi, ügyviteli

munkák végzése, kivéve a 39. pontban meghatározottakat.
43. Kettõ, vagy több személy egy idõpontban, közösen,

ugyanazt a pénztárat még kivételesen, kisegítésképpen
sem kezelheti. A pénztárból ki- és befizetéseket csak a
pénztáros végezhet, melyrõl bevételi, illetve kiadási pénz-
tárbizonylatot köteles kiállítani. Gondoskodni kell arról,
hogy a pénztárszekrénybe illetéktelen személy ne nyúlhas-
son be, a készpénzhez és az okmányokhoz ne férhessen
hozzá.

44. Ha a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell,
vagy a pénztáros beosztásából végleg távozik, akkor át-
adás-átvételt, s annak részeként pénztárzárlatot kell végre-
hajtani, melynek során:

a) a pénztárzárlatnál az átadónak és átvevõnek, valamint
a pénzügyi és számviteli szerv vezetõjének jelen kell len-
nie. Az ettõl eltérõ esetekben bizottságot kell kijelölni az
átadás-átvételre. Az átadás-átvétel megtörténtét a Napi
pénztárjelentésen rögzíteni kell. A záradéknak – a szoká-
sos adatokon túlmenõen – tartalmazni kell a pénztárállo-
mány egyezõségét, a pénztárkulcsok számát és jelzéseit,
illetõleg az átadó és átvevõ, valamint a pénzügyi és szám-
viteli szerv vezetõjének aláírását;

b) az átadás-átvételrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, ha
a pénztáros beosztásából végleg távozik. Ilyen esetben az
érintett zárakat és a pénztári kulcsokat és/vagy kódokat
szükség szerint módosítani, a távozó pénztáros HM KGIR
pénztárosi jogosultságainak megszüntetésére pedig intéz-
kedni kell. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a pénztá-
regyezõséget, a pénztárállományt, az intézményi kincstári
kártyák számát és azok kincstári kártyafedezeti számlájá-
nak egyenlegét, a szigorú számadású nyomtatványok, a
bélyegzõk, pénztárkulcsok – ideértve a tartalék kulcsokat
is –, a feldolgozatlan és egyéb okmányok, nyilvántartások
felsorolását és átadását. A jegyzõkönyvet a jelenlévõknek
alá kell írni.

5. A készpénz biztosítása

45. A pénztárosnak gondoskodnia kell arról, hogy a
pénztárból helyileg fizetendõ kiadások teljesítéséhez min-
denkor megfelelõ mennyiségû és címletû bankjegy és
érme álljon a pénztárban rendelkezésre. A szükséges kész-

pénzt olyan idõben kell a Kincstártól – külföldön szolgála-
tot teljesítõ kontingensek esetében a hitelintézettõl – igé-
nyelni, vagy intézményi kincstári kártyával felvenni, hogy
a kifizetések esedékességekor az rendelkezésre álljon.

46. A pénztár készpénzzel történõ ellátását a 8. pont ha-
tálya alá tartozó honvédelmi szervezetnek kincstári kártya
alkalmazásával, a 8. pont hatálya alá nem tartozó honvé-
delmi szervezetnek pedig a kincstár igazgatóság útján
készpénzfelvételi és valutafelvételi igény-bejelentési bi-
zonylattal kell biztosítani.

47. A kincstári kártyarendszerbe történõ belépés és a
kincstári kártyahasználat részletes szabályait a 2. és 3. mel-

léklet tartalmazza.
48.
49.
50.

6. A készpénzkészlet felsõ határa

51. A központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt
honvédelmi szervezeteknél és a külföldön szolgálatot tel-
jesítõ kontingenseknél a pénztárban és tiszti (összevont)
étkezdék „pénztárában” pénzkezelõ helyén, valamint a
központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi
szervezeteknél állandó jelleggel müködtetett pénzkezelõ
helyeken a napi pénztárzárlat után tartható készpénz és
készpénz helyettesítõ eszköz összegének felsõ határát a
HM VGH fõigazgatója, a KNBSZ és az MH EK esetében
annak vezetõje, az indokolt helyi pénzszükséglet, a
biztonságos pénzkezelés, valamint az õrzés követelmé-
nyeinek figyelembevételével írásban határozza meg.

52. A honvédelmi szervezeteknél ideiglenes jelleggel
mûködtetett pénzkezelõ helyek napi pénztárzárlat után
tartható készpénz és készpénz helyettesítõ eszköz összegé-
nek felsõ határát az üzemeltetõ honvédelmi szervezet ve-
zetõje – az 51. pont szerinti követelmények figyelembevé-
telével – saját hatáskörben határozza meg.

52a. Amennyiben a pénzkezelõ hely a honvédelmi szer-
vezet pénztárának zárását követõen is mûködik és a napi
pénztárzárlat után tartható készpénz biztonságos õrzése a
pénzkezelõ helyen nem biztosítható, a honvédelmi szerve-
zet vezetõje az Ávr. 12. § (2) bekezdése szerinti gazdálko-
dási intézkedésében

a) a pénztár rugalmas munkaidejének elrendelésével,
vagy

b) a készpénz tárolására vonatkozó rendelkezéseivel
szabályozza a készpénz biztonságos õrzését.

7. Készpénzszállítás-és kezelés

53. A pénztár feltöltéséhez a pénzt elsõsorban a pénztá-
ros, vagy a pénzügyi és számviteli szerv állományából ki-
jelölt személy köteles felvenni, de a honvédelmi szervezet
vezetõjének kijelölése alapján a honvédelmi szervezet ál-
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lományába tartozó más személyt is ki lehet jelölni a pénz-
felvételre.

54. Más felvevõ a pénz hiánytalan felvételéért a pénz-
tárban történõ átadásig és elhelyezésig tartozik megõrzési
felelõséggel. A felvett készpénznek a pénztárba történõ át-
adásánál a pénzügyi és számviteli szerv vezetõjének, vagy
az általa kijelölt személynek is jelen kell lennie. A kész-
pénz bevételezését, átadását, bevételi pénztárbizonylattal
kell végrehajtani.

55. A pénzszállítás kisérésére történõ felkészítés és a
pénzszállítás kisérésének szabályait a 4. és 5. melléklet tar-
talmazza.

56. A felvett bankjegyeket és pénzérméket átvételkor
darabonként, kötegenként meg kell számolni. Kivételt ké-
peznek a Kincstár, vagy hitelintézet által csomagolt, szo-
ros kötésben lévõ bankjegyek és pénzérmék. A felvett
pénz meglétét a pénztárba való behelyezés elõtt, a Kincs-
tár, vagy hitelintézet hivatalos csomagolása alapján a
pénztárosnak, a pénzügyi és számviteli szerv vezetõjének
jelenlétében ellenõrizni kell.

57. Amennyiben a Kincstár, vagy hitelintézet által cso-
magolt bankjegyeknél, pénzérméknél a csomag felbontá-
sakor hiány, többlet vagy sérült bankjegy mutatkozik, bi-
zottsági jegyzõkönyvet kell felvenni és annak egy példá-
nyát a kötegcímkével együtt – többlet esetén is – el kell jut-
tatni a kifizetõ Kincstárnak, hitelintézetnek. Az ilyen ese-
tet – összeghatártól függetlenül – jelenteni kell a honvé-
delmi szervezet vezetõjének.

58. A készpénzkészletet valutanemenként úgy kell a
pénztárban kezelni, hogy az azonos címletû bankjegyek és
pénzérmék együtt legyenek. A bankjegyeket száz darabot
tartalmazó kötegben, a pénzérméket pedig meghatározott
kerek összegeket tartalmazó csomagban kell tartani.

59. A hazai valutapénztárban kezelhetõ legkisebb valu-
ta egység az 1 EURO, 1 USD stb. A kifizetéseknél – a ke-
rekítés általános szabályaitól eltérõen – a felkerekítés sza-
bályait – például 1,1 EURO = 2 EURO, vagy 0,1 USD = 1
USD – kell alkalmazni. A legkisebb valuta egységre vo-
natkozó szabályok a külföldön mûködtetett valuta pénztár-
ban nem alkalmazhatóak.

60. A pénztáros csak valódi és forgalomképes bankje-
gyeket és érméket fogadhat el a befizetõktõl és kifizetést is
csak ilyen pénzben teljesíthet. Nem lehet elfogadni sérült,
beszakadt, rongálódott, megcsonkult, egyes részeiben hiá-
nyos stb. bankjegyet. Ha a pénztáros a befizetett pénz kö-
zött hamis, vagy hamisítványnak látszó bankjegyet, vagy
érmét talál, jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet a befize-
tõvel is alá kell íratni. A jegyzõkönyvbe fel kell venni a
bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint
hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai felada-
tokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendeletben meghatá-
rozott adatokat, különösen a befizetõ nevét, lakcímét, sze-
mélyi igazolványának számát, a bankjegy, érme adatait és
a befizetõ nyilatkozatát a bankjegy, érme eredetérõl.
A jegyzõkönyvet a hamis pénzzel meg kell küldeni az
MNB Készpénzszakértõi Csoport részére.

61. A pénztár pénzvizsgáló-, számláló eszközökkel tör-
ténõ ellátását a központi pénzügyi és számviteli ellátásra
utalt honvédelmi szervezet vonatkozásában HM VGH fõ-
igazgatója, az MH EK és a KNBSZ esetében annak veze-
tõje biztosítja.

62. A 66. pontban foglaltakra figyelemmel pénztár
pénztárszekrényében kell kezelni a honvédelmi szervezet
pénzeszközeit és kincstári kártyáit, továbbá ezektõl elkü-
lönítve – indokolt esetben külön lemezszekrényben – kell
tárolni:

a) az értékjelzéssel ellátott nyomtatványokat, így példá-
ul a pénzügyi és számviteli szerv által kezelt étkezési
utalványt;

b) a feldolgozatlan okmányokat;
c) az utalványtömböket, az elszámolás tárgyát képezõ

okmányokat és az azokkal kapcsolatos nyilvántartásokat;
d) az összevont (tiszti) étkezde pénztára által – étkezési

térítési díjként – átvett, külön lezárt, bélyegzõvel, a pénz-
táros aláírásával és az érték megjelölésével megõrzésre át-
adott borítékolt, vagy csomagolt étkezési utalványokat;

e) a honvédelmi szervezet vezetõje engedélyével egyéb
értékeket és letéti pénzeszközöket.

63. A 62. pont d) és e) alpontjai szerint megõrzésre át-
vett pénzeszközöket és egyéb értékeket a honvédelmi szer-
vezet pénzvagyonától elkülönítve, feltûnõen névvel,
összeggel megjelölve külön lezárt borítékban, vagy cso-
magban, vagy dobozban kell elhelyezni. Ezekrõl az érté-
kekrõl Kimutatás-t kell készíteni.

64. A pénztári ki- és befizetéseket a pénztári órák alatt
kell teljesíteni. A pénztári órákat – amelyeket igény szerint
megosztva is ki lehet jelölni – a pénzügyi és számviteli
szerv vezetõjének javaslata alapján a honvédelmi szerve-
zet vezetõje állapítja meg úgy, hogy a napi készpénzforga-
lommal kapcsolatos adminisztratív feladatok végrehajtá-
sára a pénztáros részére elegendõ idõ álljon rendelkezésé-
re. A pénztár nyitvatartási rendjét a pénztárhelyiségnél
írásban ki kell függeszteni. A pénztári órákon kívül kifize-
téseket – a pénzügyi és számviteli szerv vezetõjével elõze-
tesen egyeztetve – csak a honvédelmi szervezet vezetõje
engedélyezheti.

8. Pénztárhelyiség

65. A pénztárak – a készpénzzel történõ feltöltés kivéte-
lével – a tárgyidõszakot megelõzõ naptári félévenként szá-
molt átlagos napi pénzforgalom alapján a következõ
csoportokba sorolhatók:

a) kisebb értékû pénzforgalom napi 800 000 forintig;
b) nagyobb értékû pénzforgalom napi 800 000 és

2 000 000 forint között;
c) jelentõs értékû pénzforgalom napi 2 000 000 és

5 000 000 forint között;
d) különösen nagy pénzforgalom napi 5 000 000 forint

felett.
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66. A nagyobb és a jelentõs értékû, továbbá a különösen
nagy pénzforgalmú pénztárak esetében a pénztárnak külön
helyiséget, a kisebb értékû pénzforgalmat bonyolító pénz-
tárak részére helyiségrészt kell biztosítani. A pénztárban
lévõ készpénz és az ott tartható értékek megõrzésérõl a
következõk szerint kell gondoskodni:

a) a 800 000 forintot el nem érõ záró állományú pénztá-
rak pénzkészletét és az értékjelzéssel ellátott nyomtatvá-
nyokat (a továbbiakban együtt: pénzkészlet) vaskazettá-
ban, vagy lemezszekrényében, vagy munkaidõ után a
pénztáros által lezárt és lepecsételt vaskazettát a pénzügyi
és számviteli szerv lemezszekrényében,

b) a 800 000 forint és 2 000 000 forint közötti záró állo-
mányú pénztárak pénzkészletét lemezszekrényben,

c) a 2 000 000 forint feletti záró állományú pénztárak
pénzkészletét betörésbiztos páncélszekrényben

kell õrizni.
67. A pénztárhelyiség ablakait és ajtaját vasráccsal,

vagy azonos minõségû védelmet biztosító eszközzel és
biztonsági zárral kell felszerelni. Az ajtót és vasrácsot a
szolgálati, munkaidõ lejártakor a pénztáros pecsétnyomó-
jával le kell pecsételni.

68. A pénztár elkülönített helyiségébe a pénztáros és az
ellenõrzésre jogosultakon kívül másnak belépni tilos. Ha a
pénztáros munkahelyét a pénztári órák alatt – csak rövid
idõre is – elhagyja, köteles a pénzt elzárni és a pénztár fize-
tõablakát, külön pénztárhelyiség esetén annak ajtaját is
lezárni.

69. A 800 000 forint feletti záró állományú pénztárak
esetén a pénztárhelyiséget riasztó-berendezéssel kell fel-
szerelni. Az 5 000 000 forint feletti záró állományú, külö-
nösen nagy pénzforgalmú pénztárak esetén a pénztár he-
lyiségét és a pénz tárolására szolgáló páncélszekrényt egy-
mástól elkülönítetten üzemelõ riasztó berendezéssel kell
felszerelni.

70. Gyakorlatok alkalmával, vagy ha a pénztár állandó
elhelyezési körletébõl kikerül, a szükséges készpénz és
okmányok szállítására és õrzésére biztonsági zárral ellátott
pénztárládát kell használni. Ennek biztonságos szállításá-
ról és õrzésérõl, a pénztári szolgálat ellátásához megfelelõ
munkahelyrõl, annak fegyveres õrzésérõl – a pénzügyi és
számviteli szerv vezetõjének javaslata alapján – a honvé-
delmi szervezet vezetõje gondoskodik.

9. Pénztárkulcs

71. A pénztárszekrény kulcsainak kettõ példányban kell
rendelkezésre állni. Egyzáras pénztárszekrény kulcsát a
pénztáros köteles õrizni. Kétzáras pénztárszekrény egyik
kulcsát a pénztáros, másikat a pénzügyi és számviteli szerv
vezetõje kezeli. A különösen nagy pénzforgalmú pénztá-
rak háromzáras pénztárszekrényének fõ-, vagy közép- és
egyik mellékzárjának kulcsát a pénztáros, a másik mellék-
zár kulcsát a pénzügyi és számviteli szerv vezetõje köteles
õrizni.

72. A kulcsok másodpéldányait, a kulcsokat kezelõ sze-
mélyek által záradékolt, lezárt, lepecsételt, átírt, árnyékolt
borítékban az ügyviteli szervnél kell tárolni. Ezekrõl a kul-
csokról az ügyviteli szervnél Tartalékkulcs nyilvántartást
kell vezetni úgy, hogy a felvevõ személy(ek) neve minden-
kor megállapítható legyen. A kulcsok felvételét, átadás-át-
vételét minden esetben rögzíteni kell.

73. A pénztárkulcs elvesztését a honvédelmi szervezet
vezetõjének azonnal jelenteni kell, s intézkedni kell arra,
hogy a pénztárszekrény az elveszett kulccsal többé ne le-
gyen nyitható. A zár szerkezetét meg kell változtatni még
abban az esetben is, ha a tartalékkulcs rendelkezésre áll.
Az elvesztett kulcs helyett nem lehet másolatot készíttetni.
A kulcsot elvesztõ személy ellen káreljárást kell lefoly-
tatni.

74. A pénztárkulcsok átadás-átvétel tárgyát képezik.
Pénztár átadás-átvételnél meg kell gyõzõdni a kulcsok
meglétérõl. Az ügyviteli szervnél tárolt másodpéldány ré-
szére új borítékot kell készíteni és azt az átvevõnek záradé-
kolni kell.

75. A pénztárhelyiség, páncélszekrény tartalékkulcsai-
nak és/vagy kódjainak kezelésére és használatára vonatko-
zó részletes szabályokat a helyi körülmények figyelembe-
vételével a honvédelmi szervezet vezetõje – a pénzügyi és
számviteli szerv vezetõjével egyeztetve – állapítja meg.

10. Pénztári bevételezések és kifizetések szabályai

76. A pénztárból kifizetést, illetõleg bevételezést telje-
síteni csak érvényesített okmány alapján lehet.

77. A pénztári forgalomról napi Pénztári jelentés anali-
tikus nyilvántartást kell vezetni. A valutapénztár az anali-
tikus nyilvántartást valutanemenként vezeti.

78. A honvédelmi szervezetet meg nem illetõ készpénzt
átvenni nem szabad, a tévedésbõl történt többletbefizeté-
seket pedig vissza kell téríteni.

79. A pénztáros a kiadási és bevételi pénztárbizonylaton
a készpénz átvevõjének és befizetõjének aláírásával min-
den esetben elismerteti a kiadás, vagy befizetés megtör-
téntét.

80. A készpénz kifizetést, valamint a készpénz elõleg
felvételét engedélyezõk körét, a külföldi szolgálatot elren-
delõ döntések kivételével a honvédelmi szervezet vezetõ-
jének – a 22. pont b) alpontja szerinti – gazdálkodási intéz-
kedésében kell rögzíteni és azok aláírás-mintáját a pénztá-
ros részére biztosítani kell.

81. A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítani,
hogy a pénzért jelentkezõ személy jogosult-e pénz felvéte-
lére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jele-
nik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak
szabályszerûen kiállított meghatalmazás ellenében fizet-
hetõ ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz
kell csatolni. A meghatalmazás formai és tartalmi követel-
ményeit a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tör-
vény 196. § (1) bekezdésének a)–b) pontjai tartalmazzák.
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11. Pénztárzárlat, pénztárellenõrzés

82. Amennyiben az elõzõ munkanaphoz viszonyítva a
pénztárállományban – készpénz és okmányok – változás
történt, a pénztáros köteles pénztárzárlatot készíteni.

83. A pénztárzárlatról Napi pénztárjelentés-t kell készí-
teni. Az esetleges eltérés tényét és az eltérés összegét a je-
lentésen kell rögzíteni, amelyet a pénztárosnak aláírásával
kell igazolni. A 200 forintot, valutapénztár esetén a
– 59. pont szerinti – hazai valutapénztárban kezelhetõ leg-
kisebb valuta egységet meghaladó összegû eltérést a pénz-
táros a pénzügyi és számviteli szerv vezetõjének jelenti.
A 2000 forintot, valutapénztár esetén az annak megfelelõ,
az államháztartás számvitelérõl szóló 4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet szerinti nyilvántartási árfolyamon átszámí-
tott valutaösszeget meghaladó eltérést a honvédelmi szer-
vezet vezetõjének 24 órán belül jelenteni kell.

84. Eltérés esetén a hiány összegét az Egyéb dologi ki-
adások,- a többletet az Egyéb mûködési bevétel számla-
csoporton kell könyvelni.

85. A parancsnoki pénztárellenõrzéssel kapcsolatos fel-
adatokat külön HM KÁT–HVKF együttes intézkedés sza-
bályozza.

12. Elõlegek elszámolása

86. Elszámolásra elõleget kiadni csak a 80. pont szerinti
elõlegfelvétel engedélyezésre jogosult vezetõ írásbeli en-
gedélye alapján lehet.

87. Elõleg fizethetõ készpénzben:
a) a 28. pont, a)–c), e), f) és h)–i) alpontjaiban meghatá-

rozott kiadásokra;
b) a 8a. pont szerinti engedéllyel rendelkezõ honvédel-

mi szervezetek, továbbá a honvédelmi szervezetek pénztá-
rával azonos helyõrségben települõ pénzkezelõ helyei ré-
szére;

c) váltópénz biztosítása céljából a pénzkezelõ helyek ré-
szére.

88. Mindazon kiadásokra, amelyekre az elõleg folyósí-
tását jogszabály vagy HM utasítás elrendeli az elõleg fo-
lyószámlára történõ utalással biztosítható.

89. A munkábajárási elõleg folyósításának és elszámo-
lásának rendjét a pénzbeni juttatások folyósításának rend-
jérõl szóló HM KÁT–HVKF együttes intézkedés tartal-
mazza.

90. Készpénz elõleget csak kiadási pénztárbizonylat
alapján lehet kiadni, a kiadott elõlegekrõl utólagosan is el-
lenõrizhetõ nyilvántartást kell vezetni.

91. Külföldi kiküldetés esetén a napidíj elõleget a kül-
földi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló
18/2013. (IX. 5.) HM rendelet HM rendeletben (a további-
akban: HM rendelet) meghatározott valutanemben kell ki-
adni és elszámolni, azt más valutanemre átváltani nem
lehet.

92. Az Európai Unión kívüli külföldi kiküldetésre ki-
adott elõlegek estén, amennyiben annak összege megha-
ladja a 10 000 EUR-t, az elõleget felvevõ személy vám-
nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséhez szüksé-
ges – az Európai Parlament és a Tanács 1889/2005/EK
rendeletében elõírt – nyomtatványt a valutapénztáros adja
ki. Ugyanígy kell eljárni a külföldön szolgálatot teljesítõ
kontingensek ellátása érdekében külföldre szállított kész-
pénz esetében is.

93. Az elõlegeket a bruttó elszámolás elvének megfele-
lõen – a Számlarendben elõírtak szerint – kell könyvelni.

94. Az elszámolásra kiadott összegekkel az elszámolás-
ra kötelezett személyek, a következõ határidõre kötelesek
elszámolni:

a) szolgálati és egyéb utazásokkal kapcsolatosan felvett
elõlegekkel az utazás befejezése napjától számított öt
munkanapon belül;

b) vásárlásra kapott összegekkel – ide értve a jutalom-
tárgyak vásárlására kapott elõlegeket is – a felvételtõl szá-
mított nyolc munkanapon belül. Amennyiben a beszerzés
más helyõrségben történik, az elõlegekkel a visszaérkezés
napjától számított nyolc munkanapon belül;

c) az olyan szervezeti egységek és alegységek képvise-
lõinek, melyek ideiglenesen a pénzügyi és számviteli
szervtõl távol, kikülönítve, más helyõrségekbe települnek,
az általuk felvett elõleggel a kikülönítésbõl történt vissza-
érkezés után öt munkanapon belül;

d) Amennyiben a 8. pont szerinti szervezeti egységek
készpénzellátása kincstári kártya alkalmazásával biztosí-
tott, úgy a felvett készpénzzel harminc napon belül;

e) egyéb esetekben a számla, vagy egyéb bizonylat kel-
tét követõ öt munkanapon belül;

f) a 87. pont c) alpontja szerint kiadott elõleggel évente
egy alkalommal december 15-éig.

95. A 94. pont a)–e) alpontjaiban az elszámolásra meg-
határozott határidõtõl történõ eltérést a honvédelmi szer-
vezet vezetõje ideiglenes jelleggel, egyedi elbírálás
alapján engedélyezheti.

96. Külföldi kiküldetéssel kapcsolatban kiadott elõle-
gek elszámolásának határidejét

a) a b) alpontban foglaltak kivételével HM rendelet,
b) a tartós külföldi szolgálatot teljesítõk részére repre-

zentáció céljából kiadott elõlegek esetében a tartós külföl-
di szolgálatot teljesítõk reprezentációs tevékenységérõl
szóló HM utasítás
szabályozza.

97. A házipénztárból ugyanaz a személy elszámolásra,
azonos jogcímen, újabb összeget a 98. pontban foglaltak
kivételével csak akkor vehet fel, ha a korábban felvett
összeggel elszámolt, függetlenül attól, hogy az annak el-
számolására kikötött határidõ még nem járt le.

98. Külföldi utazások esetében a valuta pénztárból
ugyanaz a személy elszámolásra, azonos jogcímen, újabb
összeget is felvehet, amennyiben érvényes kiutazási enge-
déllyel rendelkezik, de a korábbi útielõleggel a 94. pont-
ban meghatározott határidõn belül objektív okok miatt
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– így különösen akkor, ha az utazások között nem áll ren-
delkezésre elegendõ idõ, vagy a korábbi utazás egyes ki-
adásainak engedélyezése folyamatban van – nem szá-
molt el.

99. Az elszámolásra kötelezett személy az elszámolás
eredményeként megmaradt összeget köteles visszafizetni
készpénzben még akkor is, ha azonnal újabb összeget vesz
fel elszámolásra. A befizetendõ és felveendõ összeget nem
lehet egymással szemben beszámítani. A pénztárosnak,
valutapénztár esetén pedig az elõleg és az utazás költségei-
nek számfejtését végzõ elõadónak meg kell gyõzõdni ar-
ról, hogy az elõleget felvevõ a korábban felvett elõleggel
elszámolt.

100. A pénztáros, valuta pénztár esetén pedig az elõleg
és az utazás költségeinek számfejtését végzõ elõadó köte-
les a kiadott elõlegek határidõre történõ elszámolását meg-
követelni. Ha a felvevõ az elõírt határidõre nem számol el,
a pénzügyi és számviteli szerv vezetõje írásban – legfel-
jebb nyolc napos póthatáridõ kitûzésével – figyelmezteti a
határidõ lejártára. Ha a figyelmeztetés ellenére a felvevõ
nem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, a pénztá-
ros, valuta pénztáros a szolgálati út betartásával az állo-
mányilletékes parancsnoknál kezdeményezi az elõleg il-
letménybõl történõ levonását.

101. Gyakorlatok, kikülönített elhelyezés alkalmával a
pénztárszolgálatot külön meg kell szervezni. A pénzkeze-
lõ vagy pénztáros a pénztárszolgálatot ezen szakutasítás-
ban meghatározottak szerint köteles ellátni azzal az elté-
réssel, hogy a könyvelési feladásoknál külön szabályok
szerint köteles eljárni.

13. A pénzforgalom bizonylatolása

102. A kincstári számláról, a külföldön szolgálatot telje-
sítõ kontingensek részére nyitott hitelintézeti számláról,
vagy a pénztárból történõ kiadás és bevétel teljesítéséhez
bizonylat szükséges. Az alaki és tartalmi követelmények-
nek nem megfelelõ bizonylat elfogadásáért az érvényesí-
tést végrehajtó pénzügyi és számviteli szakállomány a fe-
lelõs.

103. A bizonylatokra vonatkozó alaki és tartalmi köve-
telményeket a HM fejezet egységes számviteli politikájá-
nak 4. mellékleteként kiadott BIZONYLATI REND tartal-
mazza, ideértve a külföldön szolgálatot teljesítõ kon-
tingensek által meghatározott esetekben alkalmazott
STANAG formanyomtatványokat is. Olyan bizonylatok
alapján, amelyeken törlések, átírások, kaparások láthatók,
vagy hiányoznak a bizonylati kellékek, adatok, olvashatat-
lanok, a kifizetést, bevételezést végrehajtani nem lehet.

104. A pénzügyi és számviteli szerv állományából mun-
kaköri leírásban kijelölt személy a pénzforgalmi okmá-
nyok ellenõrzésének megtörténtét záradék és bélyegzõle-
nyomat formájában köteles kifejezésre juttatni, érvényesí-
teni. A záradéknak tartalmazni kell az Ávr. 58. § (1) bekez-

désében meghatározott ellenõrzési feladatok végrehaj-
tását.

105. Beszerzések és értékesítések esetében a számlához
csatolni kell az eszközök honvédelmi szerveknél történõ
számítógépes analitikus nyilvántartásáról szóló szakutasí-
tásban meghatározottaknak megfelelõen a szakszolgála-
tok által kötelezõen készítendõ és hitelesítendõ ESZKÖZ
UTALVÁNY-t. Az anyagmozgások tényleges megtörtén-
térõl az utalvány alapján, a számla ellenértékének kifizeté-
se elõtt kell meggyõzõdni.

106. Pénztári készpénzforgalom esetén kiadási, vagy
bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. A pénztárbi-
zonylat kitöltését és kezelését a BIZONYLATI REND tar-
talmazza.

107. A pénztáros kifizetéskor, vagy bevételezéskor a
Kifizettem, illetõleg Bevételeztem bélyegzõvel az okmány
szövegrészét köteles úgy felülbélyegezni, hogy a pénz-
összeg olvashatóan, tisztán maradjon. A bélyegzõ alatt
keltezéssel és aláírással igazolja a kifizetés, vagy bevétele-
zés megtörténtét. Készpénzes vásárlás esetén, a számlamá-
solati példányon is alkalmazni kell a Kifizettem bélyegzõt.
Több okmány összesítése, vagy mellékletek esetén min-
den okmányt felül kell bélyegezni, keltezéssel és aláírással
kell ellátni.

108. Ha az okmányok ellenõrzésekor megállapítást
nyert, hogy pontatlan, vagy hiányos elszámolás történt, az
okmányt, amennyiben lehetséges, még a záradék rávezeté-
se elõtt – a HM fejezet egységes számviteli politikája Bi-
zonylati Rendjének II. 4. pontja szerint – helyesbíteni kell.
Ha a helyesbítés nem hajtható végre, úgy az okmányt nem
lehet elfogadni. A javítást röviden, szabatosan kell megin-
dokolni. Az eredeti szöveget, összeget olvasható javítással
kell helyesbíteni úgy, hogy az eredeti számok és az írás
olvasható maradjon. A javítást a javító személy kézjegyé-
vel igazolja.

109. A helyesbítés alapján a túlfizetéseket megtérítésre,
bevételezésre, a kevesebb felszámításokat pedig pótlóla-
gos kifizetésre, kiadásba való helyezésre kell elõírni. Jog-
talan kifizetések, terhelések esetén a kártérítési szabályok
szerint kell eljárni.

110. Amennyiben az észrevétel – hiány, többlet – azon-
nal nem rendezhetõ, az elszámolásra kötelezett féllel
szemben – hiány esetén – a kártérítési eljárás lefolytatását
kell kezdeményezni.

111. A szállítási szerzõdésben mindig ki kell kötni a fi-
zetés módját és határidejét, továbbá meg kell jelölni azt a
honvédelmi szervezetet, mely a terméket, szolgáltatást át-
veszi és azt, amely a számla ellenértékét kifizeti, továbbá
meg kell határozni, hogy a szállító a megbízást – számlát
és mellékleteket – hová és hány példányban küldje meg.

112. Szállítási szerzõdés alapján történõ kifizetések ok-
mányolása során:

a) a megrendelõ honvédelmi szervezet szakszolgálata a
beérkezett, a pénzügyi és számviteli szerv által iktatott
számlákat számszakilag ellenõrzi és a kapcsolódó okmá-
nyokkal együtt megvizsgálja, hogy azok egyeznek-e a
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megrendeléssel és rendelkeznek-e a jogszabályban elõírt
kellékekkel. Ezt követõen a számlákat záradékolja, szak-
mai teljesítési igazolással látja el és további ellenõrzésre
átadja a pénzügyi és számviteli szervnek. A pénzügyi és
számviteli szerv a számlákat alakilag és tartalmilag felül-
vizsgálja, érvényesítési záradékkal látja el, majd a kifize-
tés elrendelését – az utalványozást – követõen a megálla-
podás szerinti határidõn belül és módon a KNBSZ és az
MH EK esetében végrehajtja, a központi pénzügyi és
számviteli ellátásra utalt honvédelmi szervezet vonatkozá-
sában pedig kezdeményezi a számla összegének kiegyen-
lítését. Ha a számla a kifizetés okmányolására nem alkal-
mas, vagy az elõírt kellékekkel nem rendelkezik, így külö-
nösen, ha a bevételi utalvány hiányzik, a számlát vissza
kell küldeni az elszámolásra kötelezett részére és új szám-
lát, vagy a hiányzó bizonylatot be kell kérni. A számlákon
fel kell tüntetni a kifizetés feladási, könyvelési tételszámát
és keltét;

b) a számla felülvizsgálata és összegének kiegyenlítése
elõtt – figyelemmel a 105. pontban foglaltakra is – a hozzá
csatolt utalvány rendeleten igazoltatni kell az áru, termék
átvételét, a szolgáltatás megtörténtét. Amennyiben az át-
vevõ és a fizetõ szerv nem azonos, a megrendelõ honvé-
delmi szervezet saját hatáskörében szabályozza, hogy az
átvevõ honvédelmi szervezet a teljesítés igazolását és
számla megküldését mennyi idõ alatt köteles elvégezni,
mely határidõ azonban a számlának az átvevõ részére való
megküldése napjától számított huszonöt naptári napnál
hosszabb nem lehet. A számla készpénzzel történõ azon-
nali kiegyenlítése esetén az ellenõrzést annak elszámolá-
sakor kell végrehajtani;

c) a számlák pénzügyi teljesítése végrehajtásának a HM
KGIR-en keresztül történõ visszaigazolását, visszajegyzé-
sét a központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvé-
delmi szervezetek estében a HM VGH, a KNBSZ és az
MH EK esetében pedig a pénzügyi és számviteli szerv
végzi;

d) a honvédelmi szervezetnél
da) a számláról indított kifizetés alapjául szolgáló 29.

pont szerinti bizonylat elsõ számú – elõírt kellékekkel fel-
szerelt – eredeti példányát a számla kifizetését visszaiga-
zoló kincstári számlakivonathoz,

db) a devizaszámláról indított kifizetés alapjául szol-
gáló 29. pont szerinti bizonylat elsõ számú – elõírt kellé-
kekkel felszerelt – eredeti példányát a hitelintézeti számla-
kivonathoz
kell csatolni;

e) a szakszolgálatok által kezelt megrendelések, szállí-
tási szerzõdések gyûjtõi, költségvetési elõirányzat nyil-
vántartásai tartalmazzák a számlamásolatokat, átvételi
jegyzõkönyveket és egyéb okmányokat;

f) a pénzforgalommal kapcsolatos kincstári értesítések a
pénzügyi és számviteli szerv hivatalos okmányai, melye-
ket a szerv vezetõje vagy megbízottja a belsõ ellenõrzés
szabályai szerint köteles ellenõrizni.

14. Szállítási és egyéb polgári jogi szerzõdések
megszegésébõl eredõ követelések érvényesítése,

kifizetése, beszedése és nyilvántartása

113. A honvédelmi szervezet érintett szakszolgálatai
minden teljesített, illetve érvényesített szerzõdést biztosító
mellékkötelezettségrõl – így különösen a kötbérrõl, kése-
delmi kamatról stb. –írásban értesítik a pénzügyi és szám-
viteli szervet. Ha a szállítási és egyéb polgári jogi szerzõ-
désekben (a továbbiakban: szerzõdések) résztvevõ szerzõ-
déses felek bírósági eljárás nélkül elismerik a szerzõdés-
szegés tényét és az ebbõl fakadó követelések jogalapját,
összegszerûségét és teljesítésének határidejét, úgy ezek ki-
fizetését, illetõleg beszedését a megállapodás szerinti fize-
tési móddal kell teljesíteni. A szerzõdések megszegésébõl
eredõ jogvitákban a honvédelmi szervezetek jogi képvise-
letének egyes szabályairól szóló 72/2013. (XI. 29.) HM
utasítás (a továbbiakban: 72/2013. HM utasítás) szabályai
szerint kell eljárni.

114. Szerzõdõ félként a honvédelmi szervezet a
113. pont szerinti követelés teljesítésekor kifizetési, érvé-
nyesítésekor bevétel elõírási okmányt állít ki. Mindkét
esetben, a szerzõdés megkötésére jogosult honvédelmi
szervezet vezetõje, vagy megbízottja által aláírt okmány
tartalmazza a követelés mértékét és kiszámításának mód-
ját, jogcímét, valamint hivatkozást arra a szerzõdésre,
amely alapján a követelés felmerült. A kifizetési okmá-
nyon záradék formájában kifejezésre kell juttatni, hogy a
szerzõdésszegés bekövetkezéséért van-e felelõs személy,
illetõleg a felmerült követeléssel kapcsolatban kártérítésre
kötelezés történt-e.

115. A késedelmes teljesítés esetén a szállító fél által a
megrendelõ szervvel szemben érvényesített követeléseket
a felek által megállapított határidõn belül átutalással ki
kell egyenlíteni.

116. A követelés késedelmes teljesítésébõl fakadó kár
érvényesítésére a kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes
meg nem térülõ károk leírásának és törlésének szabályai-
ról szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendeletszabályai az
irányadóak.

117. Ha a szerzõdések megszegése miatt a honvédelmi
szervezetnek követelést kell érvényesíteni, a követelés ér-
vényesítésére a honvédelmi szervezet kötelezettség válla-
lásra jogosult vezetõje az elévülési határidõn belül köteles
intézkedni. A követelésbõl eredõ kifizetéseket a megren-
delõ szerv kincstári számlájára kell átutaltatni. Ha a felszó-
lítás ellenére a követelés címzettje nem teljesít a felszólí-
tásban elõírt határidõn belül, a 72/2013. HM utasítás sze-
rint bírósághoz kell fordulni.

118. A végrehajtható bírósági határozat szerinti követe-
lést – önkéntes teljesítés hiányában – a követelést érvénye-
sítõ honvédelmi szervezet elsõsorban beszedési megbízás-
sal, a kincstár útján érvényesíti. Beszedési megbízás lehe-
tõségének hiányában követelését a bírósági végrehajtás
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szabályai szerint érvényesíti. Beszedési megbízás eseté-
ben a jóváírási értesítésen fel kell tüntetni, hogy a befolyt
összeg melyik megrendelésre, megrendelési számra vonat-
kozik.

119. A 117. pont szerinti jogvita esetén a honvédelmi
szervezetnek a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosz-
tály részére meg kell küldeni a tényállást és az észrevétele-
ket rögzítõ ügyiratokat. Az ügyiratoknak tartalmaznia
kell:

a) a szerzõdõ felek – megrendelõ, szállító, vállalkozó –
megnevezését és pontos címét;

b) az ajánlatot és az annak elfogadását rögzítõ okiratot;
c) az ajánlat bruttó értékét;
d) a szerzõdést biztosító mellékkötelezettség fajtáját,

mértékét, kiszámított összegét;
e) a vitás kérdés világos és rövid ismertetését, a vita

alapjául szolgáló tényállás elõadását és a bizonyítékok
megjelölését, különös tekintettel a felek közötti egyezteté-
sen elhangzott álláspontokra, továbbá az üggyel kapcsola-
tos esetleges korábbi bírósági határozat ügyszámát és tar-
talmának lényegét.

120. Ha a szerzõdés alapján a számlát nem a szerzõdést
kötõ szerv, hanem valamely más szerv fizeti ki, a követelés
érvényesítésével, illetve teljesítésével kapcsolatos intéz-
kedéseket ilyen esetekben is a szerzõdést megkötõ szerv
hajtja végre. A szerzõdést megkötõ szerv bekéri a szüksé-
ges tájékoztatást, adatszolgáltatást a kifizetõ szervtõl és
jogvita esetén ezeket továbbítja a képviseletet ellátó szer-
vezethez.

121. A pénzügyi és számviteli szerv az általa kifizetett,
valamint a beszedett követelések összegeit köteles nyil-
vántartani. Olyan nyilvántartást kell vezetni, melybõl fo-
lyamatosan megállapítható, hogy a szerzõdést kötõ honvé-
delmi szervezet a szerzõdésszegésen alapuló, kötelezõen
érvényesítendõ jogait érvényesítette.

122. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a) a szerzõdés számát,
b) a szerzõdõ felek megnevezését és levelezési címét,
c) a szerzõdéskötés, illetve módosítás idõpontját,
d) az ellenszolgáltatás összegét,
e) a teljesítési határidõt,
f) a tényleges teljesítés idõpontját,
g) a szerzõdést biztosító mellékötelezettségbõl fakadó

követelés érvényesítésének jogcímét, így különösen a ké-
sedelem-, vagy hibás teljesítést, a meghiúsulást,

h) a követelés érvényesítésébõl befolyt összeget, a jóvá-
írás idõpontját és a könyvelés tételszámát.

123. A nyilvántartásba vett iratok:
a) a létrejött szerzõdés;
b) a teljesítést igazoló bizonylatok;
c) a követelés kiegyenlítés bizonylatai.
124. A szerzõdésekkel összefüggõ más költségek – eljá-

rási költség, kamat, kapacitás-lekötési díj, elõszállítási
díj – kifizetését, átutalását, beszedését és nyilvántartását a

113–123. pontokban foglalt rendelkezések szerint kell
végrehajtani.

15. Szigorú számadású pénzügyi nyomtatványok
kezelése, nyilvántartása

125. A szigorú számadású pénzügyi nyomtatványokat,
jogszabály, vagy HM utasítás eltérõ rendelkezés hiányá-
ban – a 126. pontban foglaltak kivételével – a ruházati
szakszolgálat szerzi be.

126. A készpénzfelvételi utalványtömböket a Kincs-
tártól

a) a KNBSZ és az MH EK részére annak pénzügyi és
számviteli szerve,

b) a központi pénzügyi és számviteli ellátásra utalt hon-
védelmi szervezetek részére a HM VGH
szerzi be.

127. A HM VGH a 126. pont b) alpontja szerinti beszer-
zést követõen az utalványtömböket nyilvántartásba veszi
és az érintett honvédelmi szervezetek részére elosztja.

128. A szigorú számadású nyomtatványokat vala-
mennyi beszerzõ-, kezelõ-, elosztó-, felhasználó szerve-
zetnél bizonylat alapján kell hitelesített nyilvántartásba
venni. Ezeket a bizonylatokat a nyilvántartás mellé kell
csatolni. A nyilvántartás megjegyzés rovatában – bevéte-
lezésnél és kiadásnál is – a hivatkozási tételszámot, a
nyomtatványokon pedig a nyilvántartás kiadás-bevételi té-
telszámait fel kell tüntetni. A bevételezéskor meg kell
vizsgálni, hogy az egyes nyomtatványtömbökben az
ûrlapok teljes számban megvannak-e, a sorszámok és
esetleges egyéb jelzések helyesek-e.

129. A tõszelvényeket, vagy a tömbben maradó példá-
nyokat is tartalmazó számadásköteles nyomtatványok be-
telt tömbjeit, illetve a számadásköteles nyomtatványok át-
adás-átvételét – felhasználását – igazoló bizonylatokat –
átvételi elismervényeket, listákat, kimutatásokat – a szigo-
rú számadású nyomtatványok nyilvántartása melléklete-
ként, a pénztár-bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint
kell kezelni és megõrizni.

130. A szigorú számadású nyomtatványok a 44. pont
szerinti átadás-átvétel tárgyát képezik, melyek tényét a
nyilvántartásban, záradék formájában rögzíteni kell.

16. Záró rendelkezések

131. Ez a szakutasítás a közzététele napját követõ napon
lép hatályba.

132. Hatályát veszti a honvédelmi szervezetek számlái-
ról és a pénzkezelési szabályokról szóló 62/2011. (HK 13.)
HM KPH fõigazgatói szakutasítás.

Fodor Lajos s. k.,
HM közigazgatási államtitkár
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1. melléklet

a 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasításhoz.

Az elektronikus megszemélyesítõ eszköz
használatbavételének szabályai

1. Az elektronikus megszemélyesítõ eszköz (a továb-
biakban: kártya) használata személyhez kötött. A kártya
csak a munkaköri leírásban kijelölt személy (a továbbiak-
ban: kártyabirtokos) részére, meghatározott kártyamûve-
letek végzésére adható.

2. A kártya használatra történõ átvétele csak a hozzá
kapcsolt PIN kódot tartalmazó sértetlen boríték átvételével
hajtható végre. A PIN kódot tartalmazó boríték és kód-
szám a kártyabirtokos általi megismerés és betanulás után
megsemmisíthetõ.

3. A kártyát kizárólag a kártyabirtokos használhatja,
aki:

a) köteles gondoskodni arról, hogy sem a kártya, sem a
PIN boríték illetéktelenekhez ne kerüljön, a kódszámot
rajta kívül senki ne ismerhesse meg;

b) teljes anyagi és fegyelmi felelõsséggel tartozik a kár-
tya megõrzéséért;

c) köteles a kártya elvesztésérõl, megsemmisülésérõl
szolgálati elöljáróját haladéktalanul értesíteni.

4. A kártyákról a KNBSZ és az MH EK pénzügyi és
számviteli szerve, valamint a HM VGH alap-nyilvántar-
tási számmal ellátott, hitelesített analitikus nyilvántartást
vezet.

5. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a kártya átvételének idõpontját;
b) a kártya azonosító számát és pontértékét;
c) a kártyabirtokos nevét – katonák esetében rendfoko-

zatát – beosztását, vagy munkakörét;
d) a kártyabirtokos munkaköri leírásának nyilvántartási

számát;
e) a kártya, illetõleg a PIN kód esetleges elvesztésének,

megsemmisülésének körülményeirõl készült bejelentés,
jegyzõkönyv idõpontját, nyilvántartási számát;

f) a pótkártya kiadásának idõpontját;
g) a kártya átvételét, illetve leadását igazoló aláírást;
h) a megjegyzés rovatot az egyéb adatok részére.
6. A 5. pont szerinti nyilvántartásba – a jóváhagyott el-

lenõrzési terv szerint – az ellenõrzõ szervek és a szolgálati
elöljáró kivételével más személyek csak a honvédelmi
szervezet vezetõjének engedélyével jogosultak betekin-
teni.

7. A kártyabirtokos szolgálati viszonyának, vagy kár-
tyahasználati jogosultságának bármilyen ok miatti meg-
szûnésekor a kártya végleges bevonására és megsemmisí-
tésére a kártyabirtokos szolgálati elöljárója intézkedik.
A megsemmisítést évente legalább egy alkalommal, há-
rom tagból álló bizottság jegyzõkönyvvel igazolja, mely-
nek alapján a kártya az analitikus nyilvántartásból kiveze-
tésre kerül.

2. melléklet

a 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasításhoz

A kincstári kártyahasználat szabályai

1. Általános szabályok

1. A kincstári kártya rendszer mûködésében résztvevõ
honvédelmi szervezet a kártyarendszer alkalmazása, a kü-
lönféle kártyamûveletek végrehajtása és a kártyahasználat
során a vonatkozó jogszabályok és belsõ rendelkezések
szerint köteles eljárni. Ilyenek különösen:

a) a szakutasítás 3. pontja szerinti szabályozók;
b) a Magyar Államkincstár szabályzata a kincstári kár-

tyaforgalomról;
c) az OTP Bank Nyrt. tájékoztatója a kincstári kártyák-

ról.
2. A kártyatranzakciók elszámolásával megbízott intéz-

ményi dolgozó alatt a pénzügyi és számviteli szerv állomá-
nyából kijelölt hivatásos, szerzõdéses katonát, kormány-
tisztviselõt vagy közalkalmazottat kell érteni.

2. Belépés a kártyarendszerbe

3. A honvédelmi szervezet – a KNBSZ kivételével – a
kincstári kártyarendszerbe csak a HM VGH fõigazgatójá-
nak engedélyével léphet be. Más kártyarendszerbe történõ
belépésre nincs lehetõség. A kártyarendszerbe történõ be-
lépés kezdeményezése elõtt az igénylõ honvédelmi szer-
vezetek vezetõje által kijelölt személyek kötelesek megis-
merni, tanulmányozni az 1. pont szerinti rendelkezéseket.

4. A kártyarendszerbe történõ belépést – a pénzügyi és
számviteli szerv vezetõjének javaslata alapján – a honvé-
delmi szervezet vezetõje a kincstári kártyafedezeti számla
nyitására vonatkozó igényléssel kezdeményezi.

5. A HM VGH megvizsgálja a honvédelmi szervezet
kártyarendszerbe történõ belépésének indokoltságát.
Egyetértése esetén az Intézmény- és számla törzsadatok
bejelentése nyomtatványt megküldi a Kincstár részére,
majd annak értesítése alapján tájékoztatja a kártyafedezeti
számlát igénylõ honvédelmi szervezetet a kártyafedezeti
számla számáról.

6. Az 5. pont szerinti tájékoztatást követõen a központi
pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi szerve-
zet – a kártyafedezeti számlaszám ismeretének birtoká-
ban – a Kincstár honlapján, a pénzügyi szolgáltatások me-
nüpontban szereplõ, a kártyaigényléshez szükséges nyom-
tatványok értelemszerû kitöltésével, illetõleg azoknak
HM VGH részére történõ megküldésével kezdeményezi a
kincstári kártya biztosítását.

7. A HM VGH az igénylõlapot és a szerzõdést, mint
számlatulajdonos aláírja és megküldi a Kincstárnak, majd
a Kincstár értesítése alapján írásban tájékoztatja a kártya-
birtokost a kártya és annak használatát biztosító személyi
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azonosító számot tartalmazó (PIN) boríték átvételi helyé-
rõl és idõpontjáról.

8. A KNBSZ és az MH EK az 5. pont szerinti tájékozta-
tást követõen önállóan hajtja végre a kincstári kártyaszer-
zõdéssel kapcsolatos feladatokat.

3. A kártyarendszer mûködtetésének elõkészítése

9. A kártyarendszerhez csatlakozó honvédelmi szerve-
zet részére, amennyiben az több szervezeti egysége részére
igényel intézményi kincstári kártyát, úgy kincstári kár-
tyánként külön-külön Kincstári kártyafedezeti számlát
kell nyitni. Minden kártyafedezeti számlához – a pénzügyi
és számviteli szerv által kezelt kártyára – teljes körû és
szûkített Tele Bank funkciót lehet telepíteni. A kártya-
használat gyakorlati megkezdését megelõzõen gondos-
kodni kell a szükséges fedezet meglétérõl.

10. A kincstári kártya használata személyhez (kártyabir-
tokoshoz) kötött. Ezért a kártya csak parancsban, belsõ in-
tézkedésben kijelölt személy részére, tételesen meghatáro-
zott kártyamûveletek végzésére adható. A parancsban,
belsõ intézkedésben kell meghatározni a kártya átvételé-
nek módját is. A kártyahasználatra kijelölt és jogosított
személy a kártya átvételét megelõzõen köteles megismerni
a kártyahasználat szabályait, a biztonságos kezelésre vo-
natkozó elõírásokat, a kártyahasználattal kapcsolatos jo-
gait és kötelezettségeit. Ismernie kell az esetleges vissza-
élések, a rendeltetésellenes használat megelõzésének kö-
vetelményeit, a felelõsségi szabályokat és (rendkívüli)
esemény alkalmával teendõ intézkedéseket. A kártya átvé-
tele elõtt köteles nyilatkozatot aláírni:

a) a kártyakezelés, használat és elszámolás szabályai-
nak ismeretérõl,

b) a fokozott, megõrzési felelõsség vállalásáról.
11. A nyilatkozatot a személyi anyaggyûjtõben kell el-

helyezni. A kártyabirtokosok kártyahasználattal kapcsola-
tos kötelezettségeit és jogait a munkaköri leírásban
rögzíteni kell.

12. A kártyabirtokos szolgálati elöljárója jogosult meg-
gyõzõdni arról, hogy a kártyabirtokos ismeri a kártyahasz-
nálattal, kezeléssel kapcsolatos feladatait, jogait és kötele-
zettségeit.

13. A pénzügyi és számviteli szerv köteles alap-nyil-
vántartási számmal ellátott, hitelesített analitikus nyilván-
tartást vezetni a kártyafedezeti számlájához kapcsolódó
kincstári kártyákról.

14. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a kincstári kártya(azonosító-) számát, típusjelölését,

lejártának idõpontját;
b) a kártya használatára jogosult személy (kártyabirto-

kos) nevét – katonák esetében rendfokozatát – beosztását,
munkakörét, állandó lakhelyét, telefonszámát, személyi
igazolvány számát;

c) az engedélyezõ határozat, parancs számát;

d) a kártya és a hozzátartozó PIN kódot tartalmazó sér-
tetlen boríték átadását-átvételét igazoló bizonylat nyilván-
tartási számát, az átvétel idõpontját;

e) a kártya- vagy a PIN kód boríték esetleges elvesztésé-
nek, megsemmisülésének körülményeirõl készült bejelen-
tés vagy jegyzõkönyv idõpontját, nyilvántartási számát;

f) pótkártya esetleges kiadási idõpontját;
g) átadó-átvevõ aláírásokat;
h) megjegyzés rovatot az egyéb adatok részére.
15. A 13. pont szerinti kártyanyilvántartás vezetésére,

illetõleg az abba betekintésre jogosultak körét a honvédel-
mi szervezet vezetõje külön határozatban, parancsban ál-
lapítja meg. A határozat,- parancs javaslatot a pénzügyi és
számviteli szerv vezetõje állítja össze.

16. A kártyafedezeti számlához kapcsolódó számviteli
bizonylatokat – különösen a tükörszámla-kivonatot, ATM-
és POS-kártyabizonylatot – az általános számviteli szabá-
lyok szerint kell nyilvántartani, tárolni és megõrizni.

17. A kártyanyilvántartás vezetésének helyességét bel-
sõ és felügyeleti ellenõrzés keretében vizsgálni kell.

4. Kártyamûveletek szabályai

18. A kincstári kártyát kizárólag az arra kijelölt és felha-
talmazott személy (kártyabirtokos) használhatja. A hozzá
kapcsolt PIN kódot más személy nem ismerheti. A kártya-
birtokos köteles gondoskodni, hogy sem a kártya, sem a
PIN boríték, illetéktelenekhez ne kerüljön, a személyi azo-
nosító számot rajta kívül senki ne ismerhesse meg.

19. A PIN kódot tartalmazó OTP Bank Nyrt. értesítés
annak a jogosult általi megismerése és betanulása után
megsemmisíthetõ.

20. A kincstári kártya kizárólag szolgálati célra használ-
ható. A munkanap befejezésekor a készpénzfelvételre en-
gedélyezett intézményi kincstári kártyát a pénztárba kell
elhelyezni és a készpénzkezelésre vonatkozó szabályok
szerint kell megõrizni. Onnan felvenni csak közvetlenül a
használatot megelõzõen szabad.

21. A kincstári kártya tényleges használatát megelõzõen
Szolgálati Jegy és Elszámolás nyomtatványt kell kiállítani
– a 21a. pontban foglaltak kivételével – a 3. melléklet sze-
rint, melyben meg kell jelölni a kártyabirtokos nevét, a
kártya számát, a használat jellegét – pénzfelvétel, vásár-
lás –, a kártyamûvelet célját és a szolgáltatás megnevezé-
sét, mennyiségét. A nyomtatványt a készpénzfelvételi
utalvány aláírására vonatkozó szabályok szerinti bejelen-
tett aláírók írják alá, melyet a pénzügyi és számviteli szerv
kártyánként, az általános ügyviteli szabályok szerint
gyûjtõz és tart nyilván.

21a. A Szolgálati Jegy és Elszámolás nyomtatvány tar-
talmát és formáját a külképviseletek logisztikai ellátásá-
hoz alkalmazott VIP kártya esetében a – az érintett ország
számlakibocsájtási szabályait is figyelembevéve –logiszti-
kai ellátást végzõ honvédelmi szervezet vezetõje határoz-
za meg.
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22. Jelentõsebb összegû és meghatározott címletezésü
készpénzfelvétel esetén bankjegykiadó automaták helyett
a legközelebbi postahivatal, vagy bankfiók elektronikus
terminálját – elõzetes értesítés mellett – kell igénybe
venni.

23. A pénztáros, a készpénzfelvételre engedélyezett in-
tézményi kincstári kártyával végzett mûveletekrõl a mun-
kanap befejeztével, más kártyabirtokosok legkésõbb a kár-
tyahasználatot követõ második munkanapon a kártyafor-
galomról köteles elõzetesen elszámolni a bankjegykiadó
automata (ATM), illetõleg az elektronikus elfogadó termi-
nál (POS) által kibocsátott kártyabizonylat alapján.
A pénzügyi és számviteli szerv kijelölt pénzügyi elõadója
a 3. melléklet szerinti Szolgálati jegy és elszámolás
IV/2. részének, Az átvétel elismerése rovatában igazolja a
bizonylat átvételét és annak a számviteli bizonylatok kö-
zötti elhelyezését.

24. A külföldi napidíj-elõleg címen VIP kártyával fel-
vett összegrõl csak a kártyabizonylatoknak az illetékes
pénzügyi és számviteli szerv részére történõ átadásával
kell elszámolni. A Megjegyzés rovatban célszerû felje-
gyezni: Napidíj.

25. Ha a VIP kártyával rendelkezõ külföldi szolgálati
utazása alkalmával, a kiküldetési költségtérítéseken felül,
a VIP kártyát tévesen magáncélra használta, akkor errõl
soron kívül írásban értesítenie kell a kiutazást elrendelõ
személyt, aki az értesítésen elrendeli a befizetést. A haza-
érkezést követõ hetvenkét órán belül a tévesen kifizetett
összeget a befizetést elrendelõ bizonylat alapján, a kincs-
tári kivonaton szereplõ forint összegben kell befizetnie az
illetékes pénzügyi és számviteli szerv pénztárába. Ezt kö-
vetõen a pénzügyi és számviteli szerv vezetõje a befizetés-
rõl soron kívül köteles tájékoztatni a kiutazást elrendelõ
személyt.

26. A HM ut. 27. §-a szerinti belföldi vendéglátási szol-
gáltatás vásárlása esetén a vásárlás fedezetét a VIP kártya-
tulajdonos nemzetközi és belföldi katonai együttmûködés-
sel kapcsolatos protokolláris kerete (a továbbiakban: pro-
tokolláris keret), valamint hazai személyi reprezentációs
kerete biztosítja.

27. A 26. pont szerinti szolgáltatásvásárlást a szolgálta-
tó által kiállított számla MH vitéz Szurmay Sándor Buda-
pest Helyõrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) részé-
re történõ átadásával kell elszámolni.

28. Az MH BHD a szolgáltatásvásárlást a protokolláris
keret alapján jóváhagyott elõirányzata terhére elszámolja
vagy kezdeményezi a kártyatulajdonos hazai személyi rep-
rezentációs kerete alapján megállapított elõirányzat MH
BHD részére történõ átcsoportosítását a HM VGH-nál.

29. Amennyiben a 26. pont szerinti keretek a szolgálta-
tásvásárlásra nem nyújtanak fedezetet a MH BHD kezde-
ményezi a többletkiadás kártyatulajdonos általi befize-
tését.

30. Az intézményi kártya téves használatával végzett
tranzakcióról a kártyabirtokos – soron kívül, de legkésõbb
az elõzetes elszámoláskor – köteles tájékoztatni az illeté-
kes pénzügyi és számviteli szervet.

31. Szolgáltatásvásárlás esetén az utólagos elszámolást,
ellenõrzést a kártyával kiegyenlített eredeti számla záradé-

kolása után kell végrehajtani. Az utólagos és végleges el-
számolást legkésõbb a tükörszámla-kivonat megérkezését
követõen 3 munkanapon belül, azzal tételesen egyeztetve
kell végrehajtani.

32. A kártyamûveletekhez kapcsolódó átutalási bizony-
latokon a Kincstár által meghatározott ERA kódot kell al-
kalmazni. Az elõirányzat felhasználásának a tényleges ki-
emelt költségvetési tételre történõ rendezését kiegészítõ
szelvénnyel utólag, az OTP Bank Nyrt. tükör-számlakivo-
natának megérkezése és ellenõrzése után a központi pénz-
ügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi szervezet
esetében a HM VGH, a KNBSZ és az MH EK esetében a
pénzügyi és számviteli szerv, a számviteli szabályok sze-
rint köteles elvégezni.

33. A pénztárellenõrzés (rovancs) alkalmával ellenõriz-
ni kell a kártyák meglétét, azok elszámolatlan terheléseit, a
kártyafedezeti számla egyenlegét. Az ellenõrzéshez szük-
ség esetén igénybe kell venni a TeleBank szolgáltatásokat.

34. A költségvetési év zárásakor, illetõleg a használat
harminc napot meghaladó mellõzése esetén az áru és szol-
gáltatás-vásárlásra engedélyezett kincstári kártyák átme-
neti jellegû bevonására, az illetékes pénzügyi és számviteli
szerv javaslatára a honvédelmi szervezet vezetõje intéz-
kedhet. Az ideiglenes jelleggel bevont kártyákat a pénztár-
ban külön lezárt, átírt és lepecsételt árnyékolt borítékban
kell tárolni.

5. Kártyabevonási és ellenõrzési feladatok

35. A kártya elvesztését, a PIN kód illetéktelenek szá-
mára történõ hozzáférés lehetõségét, vagy bármilyen, a
kártyával kapcsolatos jogosulatlan mûvelet lehetõségét, il-
letõleg annak megtörténtét – a kártyaszerzõdésben megha-
tározott teendõkön túl – haladéktalanul jelenteni kell a
honvédelmi szervezet vezetõjének, valamint a pénzügyi és
számviteli szerv vezetõjének. A kártyabirtokosok és a
honvédelmi szervezet, illetve a pénzügyi és számviteli
szerv vezetõi az Általános Kártyaszerzõdési Feltételeknek
megfelelõen kötelesek eljárni az esetleges kármegelõzés,
kárenyhítés, illetõleg megtérülés érdekében. A jogosulat-
lan számlaterhelés esetén a pénztárhiány feltárására, illetõ-
leg megszüntetésére vonatkozó szabályok szerint kell el-
járni. A kártyahasználattal összefüggésben keletkezett ká-
rok megtérítésére, illetõleg a felelõsség megállapítására az
érintett személy állománycsoportjára vonatkozó kártéríté-
si szabályokat kell alkalmazni.

36. A kártyabirtokos szolgálati viszonyának, vagy kár-
tyahasználati jogosultságának bármilyen ok miatti meg-
szûnésekor a kincstári kártya végleges bevonására és a té-
teles elszámoltatásra az illetékes pénzügyi és számviteli
szerv javaslata alapján a honvédelmi szervezet vezetõje in-
tézkedik.

37. A kincstári kártyarendszer mûködtetésével össze-
függõ okiratokat, nyilvántartásokat – ha azok megõrzésére
hosszabb idõ külön nincs meghatározva – a pénztárbi-
zonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megõrizni.
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3. melléklet a 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasításhoz

Magyar Honvédség
…………………………. ezred
Nyt. szám:

Szolgálati Jegy és Elszámolás

I. Azonosító adatok

1. A kincstári kártya azonosítási száma:
2. A kártyahasználó (kártyabirtokos) neve, (rendfokozata), beosztása (munkaköre):
…………………………………………………………………………………………………………………………

II. Szolgálati Jegy

A kártya .................................................... Ft készpénzfelvételre ............................................... szolgáltatás vásárlásra
................................ Ft értékben 2............. év ......................................... hó ............-ig használható.

....................................., év .............................. hó .............. nap.

………………………………………… …………………………………………
pk. (vagy megbízottja) pü. és számv. szerv. vezetõje

(vagy megbízottja)

III. Az átvétel, visszavétel elismerése

A kártyát használatra átvettem A kártyát visszavettem

Dátum, óra, perc A kártyabirtokos aláírása Dátum, óra, perc A pü. és számv. szerv
vezetõjének
(megbízottjának) aláírása

IV. Elszámolás

1. A kártyával ................... év .................................... hó ............. nap ............ óra ......... perckor felvett készpénzt
a ..................................................... sz. bevételi pénztárbizonylattal a házipénztárba befizetem (elszámoltam).

.........................................., .............. év ................................... hó ........... nap.

………………………………………
kártyabirtokos
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2. A kártyával .................................. Ft értékben szolgáltatást, valutát vásároltam a következõ bizonylatok szerint:

Okmánynapló
folyószáma

A bizonylat (számla)
Megjegyzés

száma kelte kibocsátója összege az átvétel elismerése

………………………………………
kártyabirtokos

V. Ellenõrzési záradék

1. A készpénzfelvétel és elszámolás az .................... év ................................... hó .......- n kelt ................................. sz.
számlakivonat adataival megegyezett.

2. A IV/2. pont szerint benyújtott számlák az elõírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelnek, az érvényesítés-
hez szükséges záradékokat tartalmazzák.

..............................., ................. év ................................. hó ........... nap.

………………………………………
pénzügyi és számviteli szerv vezetõje

4. melléklet a 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasításhoz

1. A pénzszállítás kisérésére történõ felkészítés és végrehajtás szabályai

1. A pénzkísérõt parancsban kell kijelölni, a KNBSZ területileg illetékes biztonsági tisztje véleményének
figyelembevételével.

2. A HM ut. 24. § (3) bekezdése szerinti honvédelmi szervezet vezetõje által kijelölt személy (a továbbiakban: útba in-
dító) évente egy alkalommal általános, a napi feladat véghajtását megelõzõen pedig operatív felkészítést hajt végre.

3. A pénzkísérõket, valamint a gépjármûvet és vezetõjét rendszeresen cserélni kell.
4. A szállítás útvonalára több variációt kell kidolgozni, ezeket rendszertelenül cserélni kell.
5. Az útba indító minden konkrét feladatra az 5. melléklet szerint Útiránytervet készít és azt átadja a pénzkísérõ

parancsnoknak.
6. A feladat végrehajtása után beszámoltatja a pénzkísérõ parancsnokot, a beszámoltatás tapasztalatait értékeli és fel-

használja a következõ szolgálat felkészítésénél.

2. A pénzkísérõk operatív felkészítésének szempontjai

7. A útba indító a pénzkísérõ parancsnok és a pénzkísérõk részére közvetlenül az útba indítás elõtt felkészítést tart,
melynek során:

a) röviden értékeli a korábbi feladatok végrehajtását és ismerteti az ellenõrzések tapasztalatait;
b) ellenõrizi a ruházat, az elõírt felszerelés, a fegyverzet és a szolgálati okmányok meglétét;
c) meghatározza:
ca) a pénzkísérõk feladatát,
cb) kiinduló állomást, a célállomást, az indulás és érkezés idõpontját,
cd) igénybe vett gépjármû adatait,
ce) menetvonalat,
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cf) a kísérés során követendõ fontosabb magatartási szabályokat az ellenõrzések tapasztalatainak figyelembevéte-
lével,

cg) az összeköttetés rendjét;
d) ismerteti a pénzszállításra kijelölt szállítmányvezetõ – a pénzügyi és számviteli szervezeti egység állományából a

pénzfelvételre kijelölt személy – nevét, személyi igazolvány számát,
e) ismerteti a fegyverhasználat vonatkozó szabályait;
f) átadja a pénzszállítás útiránytervét a pénzkísérõ parancsnok részére;
g) visszakérdezéssel meggyõzõdik a pénzkísérõk feladatismeretérõl.

3. A pénzkísérõ parancsnok feladatai

8. Ellenõrzi a pénzkísérésre vezényelt személyek ruházatát, felszerelését, fegyverzetét, a szolgálati okmányok meglé-
tét és intézkedik a hiányosságok megszüntetésére.

9. Jelentkezik az útba indítónál.
10. A feladat vétele után tisztázza a pénzkísérõk feladatát, végrehajtja a szükséges pontosításokat.
11. A meghatározott idõpontban jelentkezik a kiinduló állomáson, és a szállítmányvezetõvel egyezteti a feladatot.
12. A pénzkísérési feladat végrehajtása a pénzszállítmány felvételezésével kezdõdik és a célállomásra való beérke-

zésig tart.
13. A pénzkísérõ parancsnok felelõs a beosztott állomány számára meghatározott feladatok végrehajtásáért, a pénzkí-

sérõk közvetlen irányításáért. Az értékszállítás idõtartama alatt a személy- és vagyonbiztonság érvényesüléséért a pénz-
kísérõ parancsnok a felelõs. Felelõsségi körében kiadott utasításait a szállításban részt vevõk kötelesek maradéktalanul
betartani.

14. A pénzszállítmány épületbõl történõ kivitele, a gépjármûbe történõ elhelyezése, a célállomásokon az épületbe tör-
ténõ bevitele idõszakában a pénzkísérõ parancsnok megszervezi a figyelést, megkülönböztetett figyelemmel a fokozott
érdeklõdést tanúsító személyekre.

A pénzkísérõ a pénzszállítmány rakodásában nem vesz részt.
15. A biztonságot veszélyeztetõ körülmény esetén a rakodást félbe kell szakítani, tovább folytatni csak annak meg-

szüntetése után lehet. A gyanús körülmény megszüntetésére a pénzkísérõ segítséget kér a pénzintézet biztonsági sze-
mélyzetétõl, honvédségi objektumban az ügyeleti szolgálattól, közterületen a területileg illetékes rendõri szervtõl.

16. A felkészítésen meghatározott menetvonaltól a pénzkísérõk parancsnoka csak abban az esetben térhet el, ha ezt
külsõ körülmények nyomatékosan indokolják, így különösen baleset miatti útlezárás során. Az eltérést és annak indokait
utólag jelenti az útba indító parancsnoknak. Kísérési feladat végrehajtása során az útiránytervben meghatározott célállo-
más(ok)on kívül más objektumoknál – kivéve forgalmi okból – megállni nem lehet.

17. A pénzszállítást végzõ gépjármû balesete, üzemképtelenné válása esetén a pénzkísérõ parancsnok megszervezi
a jármû közelbiztosítását, értesíti a területileg illetékes rendõri szervet és az útba indító parancsnokot.

18. A szállítmányvezetõ a feladat elvégzése után az útirányterven az igénybevételt aláírásával igazolja.
19. A feladat végrehajtása után a pénzkísérõ parancsnok a szállítás biztonságának növelése érdekében jelenti észrevé-

teleit, javaslatait és a kitöltött útiránytervet leadja az útba indító parancsnoknak.

4. A pénzkísérõ feladatai

20. A meghatározott idõpontban, az elõírt ruházatban, felszereléssel és fegyverzettel jelentkezik a pénzkísérõ
parancsnoknál.

21. A pénzkísérõ parancsnok által részére meghatározott feladatokat maradéktalanul végrehajtja.
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5. A pénzkísérõk létszáma és felszerelése a szállítási összeghatárok függvényében

22. A pénzkísérõk létszáma:
500 000 forintig 1 fõ

500 001–3 000 000 forintig 2 fõ, vagy 1 fegyveres kísérõ
3 000 001–10 000 000 forintig 2 fõ, ebbõl 1 fõ fegyveres kísérõ

10 000 001–30 000 000 forintig 2 fõ fegyveres kísérõ
30 000 001 forint felett 3 fõ, ebbõl 2 fõ fegyveres kísérõ

23. A külföldön szolgálatot teljesítõ kontingensek esetében a Kontingens parancsnok – helyi viszonyokat szem elõtt
tartó – javaslatát figyelembe véve a HM VGH fõigazgatója a 22. pont fegyveres kísérõre vonatkozó szabályitól eltérést
engedélyezhet.

24. 500 000 forint feletti összeg szállításához minden esetben közúti személygépkocsit kell biztosítani.
25. 50 millió forint feletti összeg szállításához pénzszállító gépkocsit kell igénybe venni. Amennyiben nem áll rendel-

kezésre, a pénzt megosztva kell szállítani.

6. Egyéb rendelkezések

26. A pénzügyi és számviteli szervezeti egység vezetõje a pénzkísérõ igénylését a pénzszállítás tervezett idõpontja
elõtt legalább kettõ munkanappal a kísérésre kijelölt honvédelmi szervezet vezetõje által kijelölt személy részére leadja.

27. A pénzügyi és számviteli szervezeti egység igényléseinek nyilvántartását, a pénzkísérõk útirányterveit, a rendkí-
vüli eseményekrõl készült okmányokat a többi okmánytól elkülönítve kell tárolni és 1 évig meg kell õrizni.

28. Biztosítani kell, hogy a pénzszállítmányok szállítására, rendszerességére, útvonalára vonatkozó adatokat minél
szûkebb kör ismerje. Információ kiszivárgása esetén a rendszerben változtatásokat kell végrehajtani. A feladat végrehaj-
tásában rendszeresen résztvevõk figyelmét minden felkészítés alkalmával fel kell hívni a titoktartási kötelezettségre.
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5. melléklet a 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasításhoz

MINTA

(minõsítés)
A PÉNZSZÁLLÍTÁS ÚTIRÁNYTERVE

20................ év .......................... hó ......... nap

Szállítmányvezetõ név ig. szám

PSZ Pk: név r. fok

Kísérõk: név r. fok

név r. fok

Gk. vezetõ: név r. fok

Gk. frsz.-a

Kiindulási állomás: ind.:

Célállomás: érk.: ind.:

Célállomás: érk.: ind.:

Célállomás: érk.: ind.:

Célállomás: érk.: ind.:

Célállomás: érk.: ind.:

Végállomás: érk.: ind.:

Menetvonal:

Szállítás befejezési ideje:

Esemény:

………………………………… …………………………………
PSZ Pk. aláírás Száll. vez. aláírás

Budapest, 20........... év ........................................... hó .......... nap.

……………………………………
Pk.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) adó szá ma: ..............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes kiadványt.

1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gon-
dozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kor-
mányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyil-
vánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjai-
nak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyúj-
tó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikk-
ben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fo-
galom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, ame-
lyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megma-
gyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 1400 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megren-
delhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: .......................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók le-
hetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorla-
ti alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontoláso-
kat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrend-
szer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak ér-
dekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõ-
jogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politiku-
sok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el az
alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................... .

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ...............................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban
A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben

– em be ri jog-dog ma ti kai
ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1500 fo rint áfával) .................................. példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren 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
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