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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
154/2014. (VI. 18.) Korm.

rendelete
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 módosításáról

1. §

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Hvt. vhr.) 8. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes ál-
lamtitkár

a) ellátja a társadalmi kapcsolattartással, így különösen
a Honvédség érdekképviseleti szerveivel történõ együtt-
mûködéssel, a magyarországi vallási felekezetekkel törté-

nõ kapcsolattartással, a katonai hagyományõrzéssel, to-
vábbá a kulturális és egyes meghatározott oktatási tevé-
kenységekkel kapcsolatos feladatok összehangolását,

b) felügyeli a HM Tábori Lelkészi szolgálat tevékeny-
ségét, egyetértési jogot gyakorol az egyes szolgálati ágak
szervezeti és mûködési szabályzataival kapcsolatban,

c) szakmailag irányítja a nemzeti rendezvények koncep-
ciójának kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti a Hvt. vhr.
a) 2. alcíme, és
b) 4. §-a.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
234/2014. (VI. 18.) KE

határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl, hivatásos szolgálati

viszony megszüntetésérõl és a szolgálaton kívüliek
állományába történõ felvételrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4. §-a alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára – Kun
Szabó István dandártábornokot 2014. június 16-ai ha-
tállyal vezérõrnaggyá elõléptetem, továbbá az Alaptör-
vény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4. §-a, 59. §
(2) bekezdés c) pontja és 69. §-a alapján – a honvédelmi
miniszter javaslatára – más közszolgálati jogviszonyba át-
helyezésére tekintettel a hivatásos szolgálati viszonyát
2014. június 16-ai hatállyal megszüntetem, egyúttal õt
az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4. §-a és 76. §-a alapján – a honvédelmi miniszter javasla-
tára – 2014. június 17-ei hatállyal a szolgálaton kívüliek
állományába felveszem.

Budapest, 2014. június 12.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. június 13.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03076-1/2014.



MINISZTERI UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
38/2014. (V. 30.) HM

utasítása
a polgári felsõoktatási intézmények és szakképzõ

iskolák hallgatóival köthetõ ösztöndíjszerzõdésrõl,
valamint az ösztöndíj folyósításának rendjérõl

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 alárendeltségébe, köz-
vetlen és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetekre,
valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ka-
tonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédségi
szervezetek), továbbá a Katonai Nemzetbiztonsági Szol-
gálatra (a továbbiakban: KNBSZ) terjed ki.

2. §

Az utasítás alkalmazásában:
1. hallgató: polgári felsõoktatási intézményekben hall-

gatói jogviszonyban álló vagy szakképzõ iskolákban ta-
nulmányokat folytató tanuló;

2. tanulmányi támogatás: a tanulmányi átlag alapján a
HM által folyósított ösztöndíj, beleértve az alapösztöndíjat
és a tanulmányi pótlékot.

3. §

(1) Az MH személyi állományának utánpótlására a ka-
tonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerez-
hetõ végzettséget igénylõ beosztások feltöltése érdekében
jelen utasítással ösztöndíjat hozok létre.

(2) Az ösztöndíj elnyerése érdekében minden év júniu-
sában tanévenként pályázati felhívás kerül közzétételre,
amelyet a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK SZCSF) koordinál. A pályázati ki-
írás a HM hivatalos lapjában és honlapján jelenik meg.

(3) A pályázati felhívás tartalmazza különösen a jelent-
kezés feltételeit, az alkalmassági vizsgálat kötelezettségét,
az ösztöndíjszerzõdés alapján adható ösztöndíjat, a pályá-
zat benyújtásának határidejét és egyéb feltételeit. A pályá-
zatnak tartalmaznia kell a konkrét szakot, szakirányt, szak-
képzés esetében szakmacsoportot, ágazatot, amelyet a
szakmai felelõs szervezetek adnak meg.

(4) A pályázati felhívás tartalmazza, hogy az ösztöndíj-
ra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hoz-
zájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 31. § (1) és (2) bekez-
désében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésé-
re vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen elõélet
és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételé-
nek fennállása elõzetesen ellenõrizhetõ.

(5) A pályázatokat az erre a célra létrehozott bizottság
bírálja el, és dönt az ösztöndíjszerzõdés megköthetõségé-
rõl. A bizottság elnöke a HVK SZCSF csoportfõnöke által
kijelölt személy, tagjai a HM Humánpolitikai Fõosztály, a
HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály képviseleté-
ben a fõosztályvezetõ és a HM Védelemgazdasági Hivatal
fõigazgatója által delegált személyek. A bizottság titkári
feladatait a HVK SZCSF csoportfõnöke által kijelölt sze-
mély látja el.

(6) A bizottság megalakulását követõen mûködésérõl
ügyrendet fogad el.

4. §

(1) Az ösztöndíjszerzõdés azzal a hallgatóval köthetõ,
aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a) magyar állampolgár,
b) büntetlen elõéletû,
c) cselekvõképes,
d) a szerzõdéses állomány tagjára vonatkozó egészségi,

pszichikai, fizikai és egyéb alkalmassági követelmények-
nek megfelel,

e) hazai polgári felsõoktatási intézmény szakán, nappali
tagozatos alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy a szakképzõ iskola nappali tagozatának kép-
zésén vesz részt,

f) az elõírt képzési idõ legalább felét sikeresen és igazol-
tan teljesítette,

g) a folyamatos tanulmányok folytatását vállalja,
h) vállalja, hogy az ösztöndíjszerzõdésben meghatá-

rozott iskolai végzettség megszerzését követõen a Hjt.
35. §-ában meghatározottak alapján, a képzés befejezését
követõ elsõ alkalommal végrehajtásra kerülõ alapkiképzé-
sen részt vesz, és szerzõdéses jogviszonyt létesít az
MH-val. Vállalja, hogy a részére felajánlott elsõ szolgálati
beosztását elfogadja, szerzõdéses jogviszonyát legalább
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az ösztöndíj folyósításának idõtartamával megegyezõ
ideig fenntartja,

i) szerzõdéses pályakezdõként elfogadó nyilatkozatot
tesz az alapkiképzés teljesítésének kötelezettségére vonat-
kozóan.

(2) Nem köthetõ ösztöndíjszerzõdés azzal a hallgatóval,
akivel szemben büntetõeljárás – ide nem értve a magánvá-
das vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult el-
járást – van folyamatban, a büntetõeljárás jogerõs befeje-
zéséig.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti feltétel meglété-
nek ellenõrzését a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgá-
latra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányok-
ra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírá-
lásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálat-
mentesség és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélye-
zésének szabályairól szóló HM rendeletben foglaltak sze-
rint kell lefolytatni. Az eljárással kapcsolatos feladatokat a
HVK SZCSF végzi.

(4) Az ösztöndíjszerzõdést a HM képviseletében a HVK
SZCSF csoportfõnöke írja alá.

(5) Az ösztöndíjszerzõdések megkötésével, annak mó-
dosításával, illetve felmondásával kapcsolatos feladatokat
a HVK SZCSF végzi.

(6) Az ösztöndíjszerzõdésben foglalt képzési idõtartam
meghosszabbítása, halasztás nem engedélyezhetõ.

(7) Nem minõsül módosításnak a hallgató juttatásainak
jogszabály szerinti emelése.

5. §

(1) A 4. § (1) bekezdés f) pontjának figyelembevételé-
vel a hallgató az ösztöndíjszerzõdésben a meghatározott
szemeszter, illetve félév kezdõnapjától szerzõdéses állo-
mányba vételének idõpontjáig ösztöndíjra jogosult. Az
ösztöndíj alapösztöndíjból és tanulmányi pótlékból áll.

(2) Az alapösztöndíj havi összege:
a) a felsõoktatási intézményben tanulók esetében a költ-

ségvetési törvényben a közszolgálati tisztviselõkre meg-
határozott illetményalap (a továbbiakban: illetményalap)
120%-a,

b) a szakképzõ iskolában tanulók esetében az illetmény-
alap 50%-a.

(3) A tanulmányi pótlék havi összege az elõzõ félévi ta-
nulmányi átlageredmény alapján

a) felsõoktatási intézményben tanulók esetében
aa) 4,01–4,50 tanulmányi átlageredmény esetén az illet-

ményalap 25%-a,
ab) 4,51 és azt meghaladó tanulmányi átlageredmény

esetén az illetményalap 50%-a;
b) szakképzõ iskolában tanulók esetében
ba) 4,01–4,50 tanulmányi átlageredmény esetén az illet-

ményalap 20%-a,
bb) 4,51 és azt meghaladó tanulmányi átlageredmény

esetén az illetményalap 40%-a.

(4) Az ösztöndíjat a törvényes magyar pénznemben kell
megállapítani és havonta elõre, de legkésõbb a tárgyhó
10. napjáig – a tanulmányi szünidõket is beleértve – kell a
hallgató megbízása alapján a bankszámlájára utalni.

(5) Az ösztöndíjszerzõdésben foglaltak végrehajtásával
kapcsolatos személyügyi, tanulmányi feladatokat a HVK
SZCSF, a pénzügyi és számviteli feladatokat a HM Véde-
lemgazdasági Hivatal kormánytisztviselõk pénzügyi ellá-
tására kijelölt szervezeti eleme látja el.

6. §

(1) Amennyiben a hallgató önhibájából az ösztöndíj-
szerzõdésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a
4. § (1) bekezdés h) pontja szerint nem létesít szerzõdéses
jogviszonyt az MH-val, az ösztöndíjszerzõdés alapján ré-
szére folyósított ösztöndíjak teljes összegét köteles megté-
ríteni.

(2) Ha a hallgató az ösztöndíjszerzõdésben foglaltaknak
eleget téve az MH-val szerzõdéses jogviszonyt létesít, de
az ösztöndíjszerzõdésben vállalt szolgálati idõt önhibáján
kívüli okból nem teljesíti, az ösztöndíjszerzõdés alapján
folyósított tanulmányi támogatások visszatérítésére az
(1) bekezdéstõl eltérõen, idõarányosan köteles. A tanul-
mányi támogatás visszatérítése a szolgálati viszony meg-
szûnését követõ naptól esedékes.

(3) A tanulmányi támogatás visszakövetelésére a hon-
védek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet 116. § (2) bekezdés kivételével a
115–117. §-ai az irányadók.

7. §

Az ösztöndíjszerzõdés kötelezõ elemeit az utasítás
1. melléklete tartalmazza. Az ösztöndíjszerzõdés két ere-
deti példányban készül.

8. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ harmadik napon lép
hatályba.

9. §

Hatályát veszti a polgári felsõoktatási intézmények hall-
gatóival köthetõ ösztöndíjszerzõdés, valamint ösztöndíj
folyósításának rendjérõl szóló 72/2006. (HK 16.) HM uta-
sítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 38/2014. (V. 30.) HM utasításhoz

Ösztöndíjszerzõdés
(kötelezõ tartalmi kellékei)

amely létrejött egyrészrõl a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), képviseletében eljár:
……………………………… (név, rendfokozat) Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK SZCSF) csoportfõnök, másrészrõl a pályázatot elnyert ……………………………………………………… név
(……………………… szül. idõ, ………………………………………… anyja neve, ……………………… személy-
azonosító igazolvány szám, …………………………………………………………… lakóhely) alapképzésben vagy
mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevõ hallgató, szakképzõ iskola nappali tagozatán tanuló* (a továbbiakban:
ösztöndíjas hallgató) között tanulmányai még hátralévõ idõtartamára a Magyar Honvédséggel történõ szerzõdéses szol-
gálati viszony létesítésének idõpontjáig az alábbi feltételekkel:

1. Az ösztöndíjas hallgató jogai, kötelezettségei:

1.1. a) Az ösztöndíjas hallgató
………………………………………………………………………………………… (képzõ intézmény megnevezé-

se) alapképzés vagy mesterképzés osztatlan képzés vagy szakképzõ iskola nappali tagozatán tanuló* nappali munka-
rendben ……………………………… szakán …… év ……………… hó …… napjáig tanulmányi és vizsgakötelezett-
ségének a legjobb tudása szerint eleget tesz. Kijelenti, hogy a végzettség/diploma* várható megszerzése az oktatási in-
tézmény tájékoztatója alapján …… év ……………… hó …… napjáig esedékes.

b) Az ösztöndíjas hallgató tanulmányi eredményeirõl az egyes szemeszter/félév* lezárását követõ 15 napon belül
megküldi a lezárt leckekönyv/bizonyítvány* másolatát a HVK SZCSF részére.

c) Az ösztöndíjas hallgató köteles beiratkozni/folytatni* a soron következõ szemeszterre/félévre* és 15 napon belül
megküldeni a tanulmányi osztály/iskola* által kiállított, errõl szóló iratot a HVK SZCSF részére.

Vállalja, hogy tanulmányai befejezéséig, szerzõdéses állományba vétele érdekében az egészségügyi, fizikai, pszichi-
kai alkalmassági, továbbá a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.) meghatáro-
zott, a szolgálati viszony létesítéséhez fûzõdõ egyéb feltételeket teljesíti és a követelményeknek megfelel.

d) Az ösztöndíjas hallgató a végzettség/diploma* megszerzését követõ elsõ alkalommal végrehajtásra kerülõ alapki-
képzésen részt vesz, és szerzõdéses jogviszonyt létesít az MH-val. Vállalja, hogy a részére felajánlott elsõ szolgálati be-
osztást elfogadja, szerzõdéses jogviszonyát legalább az ösztöndíj folyósításának idõtartamával megegyezõ ideig fenn-
tartja.

e) Amennyiben az ösztöndíjas hallgató
ea) az 1.1. a) pontban foglalt tanulmányait neki felróható okból nem fejezi be,
eb) a jelen szerzõdést egyoldalúan felmondja,
ec) az 1.1. f) pontban foglaltak kivételével a Hjt.-ben meghatározott, a szolgálati viszony létesítéséhez fûzõdõ egyéb

feltételeknek és követelményeknek neki felróható módon a szolgálati viszony létesítésekor nem felel meg, vagy
ed) az ösztöndíj folyósításának idõtartamával megegyezõ szolgálati idõt neki felróható okból nem teljesíti,
a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét köteles megtéríteni.
f) Amennyiben az ösztöndíjas hallgató egészségügyi okból, fizikailag vagy pszichikailag a szerzõdéses szolgálatra

önhibáján kívül alkalmatlanná vált, visszafizetési kötelezettsége nem keletkezik.
g) Az ösztöndíjas hallgató a szerzõdést bármikor felmondhatja.
1.2. Az ösztöndíjas hallgató köteles haladéktalanul tájékoztatni a HVK SZCSF-et tanulmányai megszakításáról, ha-

lasztásáról. Az ösztöndíjas hallgató jelen szerzõdés aláírásával egyidejûleg tudomásul veszi és elfogadja, hogy ez eset-
ben ösztöndíjszerzõdése megszüntetésre kerül és az addig részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét köteles megtéríteni.

1.3. Az ösztöndíj visszakövetelésére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 116. § (2) bekezdés kivételével a 115–117. §-ai az irányadók

A *-gal jelölt helyen a megfelelõ rész aláhúzandó.
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2. A HM jogai, kötelezettségei:

2.1. A HM az ösztöndíjas hallgatónak a szerzõdéses szolgálati jogviszony létesítésének napjáig, az alábbiakban meg-
határozottak szerint ösztöndíjat folyósít.

2.1.1. Az alapösztöndíj havi összege:
a) felsõoktatási intézményben tanulók esetében a költségvetési törvényben a közszolgálati tisztviselõkre meghatáro-

zott illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) 120%-a.
b) szakképzõ iskolában tanulók esetében az illetményalap 50%-a.
2.1.2. A tanulmányi pótlék havi összege az elõzõ félévi tanulmányi átlageredmény alapján
a) felsõoktatási intézményben tanulók esetében
aa) 4,01–4,50 tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 25%-a,
ab) 4,51 és azt meghaladó tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 50%-a;
b) szakképzõ iskolában tanulók esetében
ba) 4,01–4,50 tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 20%-a,
bb) 4,51 és azt meghaladó tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 40%-a.
2.2. Az ösztöndíj az ösztöndíjszerzõdés megkötésének idõpontját követõ hónaptól kezdõdõen, havonta elõre, legké-

sõbb a tárgyhó 10. napjáig a szerzõdéses állományba vétel idõpontjáig – a tanulmányi szünidõket is beleértve – kerül fo-
lyósításra.

3. Jogviták rendezése:

A felek a jelen szerzõdésbõl eredõ jogvitájuk tekintetében a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

4. Adatkezelés:

A HM az ösztöndíjas hallgatóról megismert személyes adatokat – a büntetlen elõéletre vonatkozó követelmény meg-
állapítása céljából – a szerzõdéses jogviszony létesítésének idõpontjáig jogosult kezelni, melyhez az ösztöndíjas hallgató
a Szerzõdés aláírásával hozzájárul.

5. Jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti
felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a polgári felsõoktatási intézmények és szakképzõ iskolák hallgatóival
köthetõ ösztöndíjszerzõdésrõl, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjérõl szóló HM utasítás szabályai irányadóak.

6. Jelen szerzõdés két eredeti példányban készült, amelyet a felek elolvasás és megértés után mint akaratukkal min-
denben megegyezõt aláírják.

Budap
est, …… év ……………… hó …… nap

P. H.

………………………………………… ………………………………………
Honvédelmi Minisztérium képviseletében ösztöndíjas hallgató

HVK SZCSF csoportfõnök

Készült: 2 példányban
Egy példány: lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapja: 1. pld.: Irattár

2. pld.: Ösztöndíjas hallgató

672 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 7. szám



A honvédelmi miniszter
39/2014. (V. 30.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség Informatikai Szabályzatának

kiadásáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) köz-
vetlen irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
a Magyar Honvédség katonai szervezeteire és a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálatra terjed ki.

2. §

Az utasítás 1. mellékleteként kiadom a Magyar Hon-
védség Informatikai Szabályzatát.

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 39/2014. (V. 30.) HM utasításhoz

I. FEJEZET
RENDELKEZÉSEK, FOGALMAK, ELVEK

1.1 Értelmezõ rendelkezések, alapfogalmak

1.1.1 A híradás és informatika alapfogalmai
1.1.1.1 Információ – information: a dolgokra, esemé-

nyekre, folyamatokra vonatkozó, a szervezeti tevékeny-
séghez szükséges tények és elképzelések. Az információk
megjelenhetnek az emberi tudatban, hagyományos infor-

mációhordozókon, valamint dokumentumokban és techni-
kai eszközökben, alapvetõen elektronikus formában.

1.1.1.2 Adat – data: az információ egyezményes jel-
rendszerben rögzített – továbbításra, értelmezésre, feldol-
gozásra alkalmas megjelenési formája, reprezentációja.

1.1.1.3 Híradás és informatika – communication and in-
formation: az információk, adatok elektronikus technikai
eszközökkel támogatott kezelésének – továbbításának,
feldolgozásának, tárolásának és rendelkezésre bocsátásá-
nak – folyamatait, eszközeit, módszereit, eljárásait és hu-
mán összetevõit is magában foglaló elmélete és gyakor-
lata.

1.1.1.4 Híradás – communications: az információk, ada-
tok elektronikus technikai eszközökkel támogatott továb-
bításának folyamatait, eszközeit, módszereit, eljárásait és
humán összetevõit is magában foglaló elmélete és gyakor-
lata.

1.1.1.5 Informatika – information technology: az infor-
mációk, adatok elektronikus technikai eszközökkel támo-
gatott feldolgozásának, tárolásának, kezelésének és ren-
delkezésre bocsátásának folyamatait, eszközeit, módsze-
reit, eljárásait és humán összetevõit is magában foglaló el-
mélete és gyakorlata.

1.1.2 Híradó-informatikai rendszerek, eszközök
1.1.2.1 Híradó-informatikai rendszer – communication

and information system: eszközök, módszerek, eljárások
és üzemeltetõ személyzet egységes irányítás alá tartozó
rendszere, amelynek rendeltetése információtovábbítási,
feldolgozási, tárolási és megjelenítési funkciók elektroni-
kus technikai eszközökkel történõ megvalósítása.

1.1.2.2 Híradó rendszer – communication system: esz-
közök, módszerek, eljárások és üzemeltetõ személyzet
egységes irányítás alá tartozó rendszere, amelynek rendel-
tetése információtovábbítási funkciók elektronikus techni-
kai eszközökkel történõ megvalósítása.

1.1.2.3 Informatikai rendszer – information system: esz-
közök, módszerek, eljárások és üzemeltetõ személyzet
egységes irányítás alá tartozó rendszere, amelynek rendel-
tetése információfeldolgozási, tárolási, megjelenítési
funkciók elektronikus technikai eszközökkel történõ meg-
valósítása.

1.1.2.4 Híradó-informatikai hálózat – CIS network: há-
lózati szolgáltatásokat nyújtó híradó-informatikai rend-
szer.

1.1.2.5 MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Há-
lózat – HDF separated government network: az MH hon-
védelmi célú, a nyilvános elektronikus hírközlõ hálózatok-
tól fizikailag vagy logikailag elkülönített híradó-informa-
tikai hálózata.

1.1.2.6 Központi híradó-informatikai rendszer – HDF-wi-
deCIS: a Magyar Honvédség egészére kiterjedõ szolgálta-
tásokat nyújtó híradó-informatikai rendszer.

1.1.2.7 Szakterületi híradó-informatikai rendszer – functio-
nal area CIS: egy adott alkalmazási terület speciális igé-
nyeinek kiszolgálására, – akár több szervezet számára –
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szakterületi híradó-informatikai szolgáltatásokat nyújtó
híradó-informatikai rendszer.

1.1.2.8 Szervezeti híradó-informatikai rendszer – orga-
nizational CIS: egy honvédelmi szervezet számára hír-
adó-informatikai szolgáltatásokat nyújtó, a szervezet fel-
ügyelete alá tartozó híradó-informatikai rendszer.

1.1.2.9 Állandó jellegû híradó-informatikai rendszer – static
CIS: békeidõszaki elhelyezési objektumokban üzemelte-
tett, a békeidõszak és a különleges jogrend feladatait támo-
gató híradó-informatikai szolgáltatásokat nyújtó hír-
adó-informatikai rendszer.

1.1.2.10 Mûveleti híradó-informatikai rendszer – opera-
tional CIS: mûveleti területen üzemeltetett, mûveleti fel-
adatok végrehajtását támogató híradó-informatikai szol-
gáltatásokat nyújtó híradó-informatikai rendszer.

1.1.2.11 Tábori híradó-informatikai rendszer – deploy-
able CIS: mobil, telepíthetõ, rendszerint harc-, gépjármûbe
épített eszközökbõl felépülõ híradó-informatikai rendszer.

1.1.3 Híradó-informatikai szolgáltatások
1.1.3.1 Híradó-informatikai szolgáltatás – CIS service:

információs tevékenységek végrehajtását támogató, hír-
adó-informatikai rendszerek, eszközök segítségével meg-
valósított szolgáltatás.

1.1.3.2 Híradó szolgáltatás – electronic communication
service: híradó rendszerek, eszközök által nyújtott, alapve-
tõen információk továbbítását, elosztását, cseréjét támoga-
tó híradó-informatikai szolgáltatás.

1.1.3.3 Informatikai szolgáltatás – IT service: informa-
tikai rendszerek, eszközök által nyújtott, információk fel-
dolgozását, tárolását és rendelkezésre bocsátását támogató
híradó-informatikai szolgáltatás.

1.1.3.4 Híradó-informatikai képesség – CIS capability:
híradó-informatikai szolgáltatások elõírt követelmények-
nek megfelelõ nyújtásához és igénybevételéhez, a hír-
adó-informatikai tevékenységek végrehajtásához szüksé-
ges képesség.

1.1.3.5 Híradó-informatikai erõforrás – CIS resource:
híradó-informatikai szolgáltatások nyújtása során felhasz-
nált, a híradó-informatikai szervezetek rendelkezésére álló
eszközök, anyagok, humán, elhelyezési és pénzügyi erõ-
források.

1.1.3.6 Híradó-informatikai eszköz – CIS device: olyan
technikai eszköz, amelynek rendeltetése információs tevé-
kenységek – továbbítás, feldolgozás, tárolás, megjelení-
tés – támogatása vagy megvalósítása, és amely az MH gaz-
dálkodási rendszerében a híradó – állandó híradás (12); in-
formatika (13); elektronika, híradó (19); számítás-, ügyvi-
tel- és nyomdatechnika (31) anyagnemek körébe tartozik.

1.1.3.7 Híradó-informatikai szakanyag – CIS material:
a híradó-informatikai feladatok, tevékenységek során fel-
használt, az MH gazdálkodási rendszerében a híradó – ál-
landó híradás (12); informatika (13); elektronika, híradó
(19); számítás-, ügyvitel- és nyomdatechnika (31) anyag-
nemek körébe tartozó elektronikai szakanyag.

1.1.3.8 Híradó-informatikai szakállomány – CIS per-
sonnel: híradó és/vagy informatikai képzettséget igénylõ
katonai feladatok ellátására rendszeresített beosztást be-
töltõ vagy annak végzésére kijelölt személy.

1.1.3.9 Híradó-informatikai pénzügyi erõforrás – CIS
financial resource: híradó-informatikai feladatok, tevé-
kenységek végrehajtásához rendelkezésre álló költségve-
tési elõirányzat.

1.1.3.10 Híradó-informatikai felhasználó – CIS user:
híradó-informatikai szolgáltatásokat – arra jogosult mó-
don – igénybe vevõ személy.

1.1.3.11 Híradó-informatikai felhasználó, alkalmazó
szervezet – CIS user organization: híradó-informatikai
szolgáltatásokat – arra jogosult módon – igénybe vevõ
szervezet.

1.1.3.12 Híradó-informatikai szolgáltató – CIS service
provider: egy vagy több felhasználónak híradó-informati-
kai szolgáltatásokat nyújtó szervezet.

1.1.3.13 Felhasználói szolgáltatás – user service: egy
vagy több felhasználó tevékenységét közvetlenül támoga-
tó híradó-informatikai szolgáltatás.

1.1.3.14 Támogató szolgáltatás – supporting service:
a felhasználói szolgáltatások nyújtásához a híradó-infor-
matikai szolgáltató számára szükséges szolgáltatás.

1.1.3.15 Általános célú felhasználói szolgáltatás – gene-
ral purpose user service: több vagy minden alkalmazási te-
rület, a felhasználók széles körének vagy egészének tevé-
kenységét támogató híradó-informatikai szolgáltatás.

1.1.3.16 Szakterületi felhasználói szolgáltatás – domain
oriented user service: egy adott alkalmazási terület, vagy
adott tevékenységi kör tevékenységét közvetlenül támo-
gató híradó-informatikai szolgáltatás.

1.1.3.17 Híradó-informatikai belsõ szolgáltatás – CIS
internal service: a honvédelmi szervezet által nyújtott hír-
adó-informatikai szolgáltatás.

1.1.3.18 Híradó-informatikai külsõ szolgáltatás – CIS
external service: nem honvédelmi szervezet által nyújtott
híradó-informatikai szolgáltatás.

1.1.3.19 Szolgáltatás katalógus – service catalogue:
az összes rendelkezésre álló – üzemelõ és üzembe állítás
elõtt álló – felhasználói és támogató híradó-informatikai
szolgáltatás leírását tartalmazó adatbázis vagy dokumen-
tum.

1.1.3.20 Szolgáltatási szint – service level: egy vagy
több szolgáltatásminõségi célhoz viszonyított teljesít-
mény.

1.1.3.21 Szolgáltatási szint megállapodás – service
level agreement: megállapodás egy híradó-informatikai
szolgáltató és egy vagy több felhasználó között, amely le-
írja a nyújtott híradó-informatikai szolgáltatásokat, rögzíti
a szolgáltatásminõségi célokat és meghatározza a szolgál-
tató és a felhasználók felelõsségeit.

1.1.3.22 Üzemeltetési szint megállapodás – operational
level agreement: megállapodás egy híradó-informatikai
szolgáltató és egy másik híradó-informatikai vagy más

674 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 7. szám



szolgáltató között, amely meghatározza a nyújtandó ter-
mékeket vagy szolgáltatásokat és a két fél felelõsségeit.

1.1.3.23 Teljesítménymutató – key performance indica-
tor: híradó-informatikai szolgáltatás megítélését, tervezé-
sét, fejlesztését segítõ, a kritikus sikertényezõk teljesülé-
sét, az eredményességet, hatékonyságot vagy költséghaté-
konyságot jellemzõ mérõszám.

1.1.4 Híradó-informatikai tevékenységek
1.1.4.1 Híradó-informatikai tevékenység – CIS activity:

híradó-informatikai szolgáltatások nyújtására és e szolgál-
tatások szervezeti célkitûzéseket szolgáló hatékony igény-
bevételére irányuló tevékenység.

1.1.4.2 Híradó-informatikai felhasználói tevékenység
– CIS user activity: speciális ismereteket és felkészültsé-
get, híradó-informatikai szakember közremûködését nem
igénylõ híradó-informatikai tevékenység.

1.1.4.3 Híradó-informatikai szaktevékenység – CIS
professional activity: speciális felkészültséget, általában
híradó-informatikai szakember közremûködését igénylõ
híradó-informatikai tevékenység.

1.1.4.4 Híradó-informatikai alkalmazás – application of
CIS services: a híradó-informatikai szolgáltatások igény-
bevételére, a szervezeti folyamatok során történõ felhasz-
nálásukra irányuló tevékenységek összessége, beleértve
ennek megszervezését és irányítását is.

1.1.4.5 Híradó-informatikai támogatás – CIS support:
híradó-informatikai szolgáltatások nyújtására, illetve ezen
szolgáltatások feltételeinek megteremtésére és fenntartá-
sára irányuló tevékenységek összessége.

1.1.4.6 Híradó-informatikai fejlesztés – CIS develop-
ment: új híradó-informatikai szolgáltatások kialakítására,
vagy meglévõ szolgáltatások továbbfejlesztésére irányuló
tevékenységek összessége.

1.1.4.7 Híradó-informatikai üzemeltetés – CIS operat-
ion: híradó-informatikai szolgáltatások nyújtására, hír-
adó-informatikai rendszerek, hálózatok rendeltetésszerû,
elõírt feltételeknek megfelelõ mûködésének fenntartására
irányuló tevékenységek összessége.

1.1.4.8 Híradó-informatikai felkészítés – CIS training
and further education: híradó-informatikai tevékenységek
végrehajtásához szükséges ismeretek és képességek kiala-
kítására és szinten tartására irányuló tevékenységek
összessége.

1.1.4.9 Híradó-informatikai védelem – CIS security:
a híradó-informatikai szolgáltatások, a szolgáltatott ada-
tok és az ezeket biztosító híradó-informatikai rendszerek
biztonságának megteremtésére és fenntartására irányuló
tevékenységek összessége.

1.1.4.10 Híradó-informatikai gazdálkodás – CIS supply
and maintenance: a híradó-informatikai szolgáltatások
nyújtásához szükséges híradó-informatikai eszközök és
szakanyagok, illetve költségvetési elõirányzatok biztosítá-
sára, a híradó-informatikai eszközök technikai kiszolgálá-
sára irányuló tevékenységek összessége.

1.1.5 Híradó-informatikai szervezetek, felelõsségi kö-
rök

1.1.5.1 Alkalmazói rendszergazda – CIS system owner:
adott híradó-informatikai rendszer, szolgáltatás, hatékony,
eredményes alkalmazásáért, igénybevételéért és a tovább-
fejlesztés alkalmazói követelményeinek meghatározásáért
felelõs személy.

1.1.5.2 Adatgazda – data owner: egy híradó-informati-
kai rendszerben tárolt adatok meghatározott körének elõ-
állításáért, elõírt tartalmának és minõségének fenntartásá-
ért felelõs személy.

1.1.5.3 Híradó-informatikai szolgáltatásgazda – CIS
service manager: híradó-informatikai szolgáltatások meg-
határozott körének elõírt feltételek közötti biztosításáért,
a szolgáltatások tervezéséért, fejlesztéséért felelõs sze-
mély.

1.1.5.4 Híradó-informatikai üzemeltetésért felelõs sze-
mély – CIS operation manager: híradó-informatikai rend-
szer, hálózat, egyedi eszköz elõírt szolgáltatási igények-
nek, követelményeknek megfelelõ mûködtetéséért, a mû-
ködtetési feltételek fenntartásáért felelõs személy.

1.1.5.5 MH híradó-informatikai hálózatgazda – HDF
CIS network manager: az MH híradó-informatikai hálóza-
ta fejlesztésének, üzemeltetésének és szolgáltatási rend-
szerének felsõ szintû tervezéséért, a végrehajtás szakmai
felügyeletéért felelõs, kijelölt vezetõ.

1.1.5.6 Rendszeradminisztrátor – CIS system administ-
rator: adott szolgáltatást vagy szolgáltatásokat megvalósí-
tó híradó-informatikai rendszer üzemeltetését technikai
szinten irányító vagy végrehajtó személy.

1.1.6 Híradó-informatikai gazdálkodás
1.1.6.1 Híradó-informatikai erõforrás és költségterve-

zés – CIS resource and financial planning: a híradó-infor-
matikai képességek fejlesztéséhez, fenntartásához és al-
kalmazásához szükséges erõforrás-szükségletek és költ-
ségvetési elõirányzatok meghatározása, az erõforrások,
költségvetési elõirányzatok feladatokhoz rendelése.

1.1.6.2 Híradó-informatikai szakanyag ellátás – CIS
supply: a híradó-informatikai feladatok, tevékenységek
végrehajtásához szükséges híradó-informatikai szakanya-
goknak az ellátó szervek által a felhasználó honvédelmi
szervezetek részére történõ rendelkezésre bocsátása.

1.1.6.3 Híradó-informatikai technikai kiszolgálás – CIS
technical service: a híradó-informatikai rendszerek, eszkö-
zök megbízható, hibamentes mûködésének az üzemeltetés
során az alkalmazásra történõ felkészítéssel, karbantartás-
sal, feltöltéssel történõ biztosítása.

1.1.6.4 Híradó-informatikai fenntartás – CIS mainte-
nance: a híradó-informatikai rendszerek, eszközök állag-
megóvása, folyamatos üzemképességének, technikai had-
rafoghatóságának és megfelelõ technikai állapotának
fenntartása, üzemeltetési tartalékának visszaállítása, illet-
ve eredeti állapot megközelítõ helyreállítása érdekében
végzett tevékenységek összessége.
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1.1.6.5 Híradó-informatikai beszerzés – CIS acquisiti-
on: híradó-informatikai eszközök, anyagok, szolgáltatá-
sok tulajdonjogának vagy használati, hasznosítási jogának
megszerzése.

1.1.6.6 Központi híradó-informatikai anyag és eszköz-
nyilvántartás – central analytical records of CIS materials:
központi ellátó szervezet által a központi ellátás keretébe
vont híradó-informatikai eszközökrõl és készletekrõl ve-
zetett analitikus nyilvántartás.

1.1.6.7 Szervezeti híradó-informatikai anyag és eszköz-
nyilvántartás – organizational analytical records of CIS
materials: a honvédelmi szervezet számára a központi ellá-
tás rendszerében biztosított és az intézményi költségvetési
elõirányzatai terhére beszerzett híradó-informatikai eszkö-
zökrõl és készletekrõl vezetett analitikus nyilvántartás.

1.2 A híradó-informatikai tevékenységek alapelvei

1.2.1 A célszerûség elve:
A híradó-informatikai tevékenységeket a felsõ szintû

szabályzókban meghatározott célkitûzésekkel és elvekkel
összhangban, a haderõfejlesztéssel, valamint a haderõ mû-
ködtetésével és fenntartásával kapcsolatos felsõ szintû kö-
vetelményeknek megfelelõen, a valós szervezeti igények
kielégítése érdekében kell végrehajtani.

1.2.2 A szabályozottság elve:
A híradó-informatikai tevékenységeket egymásra épülõ

elemekbõl álló híradó-informatikai szabályozórendszer
szabályozza, amelynek alapvetõ eleme az MH Informati-
kai Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat).

1.2.3 Az egységesség elve:
A híradó-informatikai tevékenységek a központi elgon-

dolásnak megfelelõen egymással összehangoltan folynak.
A honvédelmi szervezetek híradó-informatikai rendszerei
– az alkalmazói követelmények figyelembevételével – kö-
zös infrastruktúrán mûködnek, egymással kapcsolatban
állnak, indokolatlan redundanciától mentesek és egységes
rendszert alkotnak.

1.2.4 Az együttmûködõ szolgáltatások elve:
A honvédelmi szervezetek részére biztosított híradó-in-

formatikai szolgáltatások – az alkalmazói követelmények
figyelembevételével – azonos infrastruktúrán és egymás-
sal együttmûködve valósulnak meg, függetlenül attól,
hogy mely híradó-informatikai szervezet, milyen feladat
végrehajtása érdekében nyújtja azokat.

1.2.5 A híradó-informatikai szolgáltatások hasznosítá-
sának elve:

Az MH híradó-informatikai szolgáltatásai – feladataik-
nak megfelelõen – az MH valamennyi szervezetének tevé-
kenységét támogatják, azokhoz minden arra jogosult hon-
védelmi szervezetnek hozzá kell férnie.

1.2.6 A harmonizáltság elve:
A honvédelmi szervezetek híradó-informatikai rendsze-

reinek fejlesztése, alkalmazása, üzemeltetése és védelme
a honvédelemben közremûködõ államigazgatási és köz-
igazgatási szervezetetek híradó-informatikai rendszereivel
összhangban valósul meg.

1.2.7 Az együttmûködési képesség elve:
Az MH híradó-informatikai rendszerei tervezése, kiala-

kítása, továbbfejlesztése során törekedni kell az együttmû-
ködési képesség kialakítására és folyamatos fenntartására
a NATO- és EU-parancsnokságok, valamint a tagállamok
fegyveres erõinek híradó-informatikai rendszereivel a vo-
natkozó elõírások és szerzõdések alapján, a közösen elfo-
gadott szabványok és ajánlások felhasználásával.

1.2.8 Az egyértelmû felelõsség elve:
A híradó-informatikai szolgáltatások biztosítása és

igénybevétele hierarchikus, személyhez kötött felelõsségi
rendszerben valósul meg.

1.2.9 A költséghatékonyság elve:
Az MH híradó-informatikai szolgáltatásai az erõforrá-

sok célszerû, takarékos, költséghatékony csoportosításá-
val és felhasználásával realizálódnak.

1.2.10 A fejlesztések központi koordinációjának elve:
A honvédelmi szervezetek híradó-informatikai fejlesz-

téseit a stratégiai szintû fejlesztési elgondolások és elvek
érvényre jutásának érdekében a felsõ szintû szakirányú
szervezet felügyeli és koordinálja.

1.2.11 A program és projekt-rendszerû fejlesztés elve:
Az egy évnél hosszabb idõtartamú, program-tervezésû

híradó-informatikai fejlesztések projekt-rendszerben való-
sulnak meg.

1.2.12 A szükséges mértékû védelem elve:
A híradó-informatikai szolgáltatásoknak teljes életcik-

lusuk során biztosítaniuk kell a hadmûveleti követelmé-
nyeknek megfelelõ védelmet.

II. FEJEZET
A HÍRADÓ-INFORMATIKAI TEVÉKENYSÉGEK

RENDSZERE

2.1 A híradó-informatikai tevékenységek

2.1.1 A híradó-informatikai tevékenységek célja, tulaj-
donságai

2.1.1.1 A híradó-informatikai rendszer és az annak bázi-
sán kialakított híradó-informatikai szolgáltatások a honvé-
delmi szervezetek vezetésének és együttmûködésének
alapvetõ eszköze, amelynek rendelkezésre állása, bizton-
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sága és alkalmazása érdekében híradó-informatikai tevé-
kenységek kerülnek végrehajtásra.

2.1.1.2 A híradó-informatikai tevékenységek célja
a honvédelmi szervezetek tevékenységének támogatása
a szükséges információk elektronikus továbbítása, rögzíté-
se, feldolgozása, kezelése, tárolása, nyilvántartása és meg-
felelõ idõben, helyen, tartalomban, formában és bontásban
történõ rendelkezésre bocsátása révén.

2.1.1.3 A híradó-informatikai tevékenység a vezetés kö-
vetelményein alapul, a felhasználói és a szakállomány
hajtja végre, és a híradó-informatikai szolgáltatások bizto-
sítása és igénybevétele révén valósul meg.

2.1.2 A híradó-informatikai tevékenységek irányítása
2.1.2.1 Az irányítás elvei
2.1.2.1.1 A híradó-informatikai tevékenységek szerve-

zeti céloknak megfelelõ hatékony megvalósítását össze-
hangolt irányítási rendszer, és az annak megfelelõ felelõs-
ségi-, hatás- és jogkörök biztosítják.

2.1.2.1.2 A honvédelmi tárcánál a híradó-informatikai
tevékenységek irányítása négy szintre tagolódik:

a) felsõ szintû irányítás;
b) középszintû irányítás;
c) szervezeti szintû irányítás;
d) rendszerszintû irányítás.
2.1.2.2 A felsõ és középszintû irányítás
2.1.2.2.1 A honvédelmi tárca híradó-informatikai fel-

adatai tervezésének és végrehajtásának felsõ szintû fel-
ügyeletével, irányításával, szakmai felügyeletével és szak-
irányításával kapcsolatos feladat-, hatás- és jogköröket
a vonatkozó törvények, rendeletek és utasítások, valamint
a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzata (a továbbiak-
ban: HM SZMSZ) határozza meg.

2.1.2.2.2 Az MH középszintû híradó-informatikai fel-
ügyeleti és irányítási feladatait az érintet szervezetek szer-
vezeti és mûködési szabályzatai rögzítik.

2.1.2.3 A híradó-informatikai tevékenység szervezeti
szintû irányítása

2.1.2.3.1 A honvédelmi szervezet híradó-informatikai
tevékenységeinek egészéért:

a) az általános vezetõi felelõsség körében a honvédelmi
szervezet parancsnoka, vezetõje;

b) a vezetés és együttmûködés szervezése körében a törzs-
fõnök, annak hiányában a feladattal megbízott helyettes;

c) a szaktevékenység végzése körében a híradó-infor-
matikai fõnök, annak hiányában a híradó-informatikai te-
vékenységek irányítására kinevezett, vagy azzal megbízott
személy
a felelõs.

2.1.2.3.2 A honvédelmi szervezet parancsnoka, vezetõ-
je a szakmai feladatokra vonatkozó elvárásait vezetõi ha-
táskörében eljárva parancs vagy intézkedés útján érvé-
nyesíti.

2.1.2.3.3 A parancsnok, vezetõ parancsban vagy intéz-
kedésben szabályozza:

a) a szervezeti híradó-informatikai rendszer alkalmazá-
sára vonatkozó követelményeket;

b) a híradó-informatikai szolgáltatások igénybevételére
vonatkozó követelményeket;

c) a híradó-informatikai támogatásra vonatkozó köve-
telményeket;

d) a szolgálati személyek feladatait a híradó-informati-
kai tevékenységek megszervezésében és végrehajtásában;

e) a híradó-informatikai alkalmazás és támogatás hu-
mán és anyagi-technikai feltételeit a szervezetben.

2.1.2.3.4 A katonai szervezetben a törzsfõnök, egyéb
esetben a vezetõ helyettese felelõs a szervezeti híradó-in-
formatikai rendszer alkalmazásáért, a híradó-informatikai
szolgáltatások igénybevételéért. A feladatot parancsnoki,
vezetõi parancsban vagy intézkedésben, valamint az adott
beosztás munkaköri leírásában kell rögzíteni.

2.1.2.3.5 A törzsfõnök, vezetõhelyettes:
a) a központi elõírások figyelembevételével meghatá-

rozza a kidolgozandó szervezeti híradó-informatikai sza-
bályozókat, a kidolgozás rendjét, felelõseit, felügyeli és
számon kéri a kidolgozást;

b) meghatározza a híradó-informatikai tervezés rendjét,
feladatait;

c) meghatározza az alkalmazás szervezeti szintû köve-
telményeit, ellenõrzi, felügyeli érvényesülésüket;

d) meghatározza a híradó-informatikai üzemeltetés
szervezeti követelményeit;

e) véleményezi és jóváhagyja a szervezeti híradó-infor-
matikai fejlesztési igényeket;

f) meghatározza a híradó-informatikai felkészítés rend-
jét, alapvetõ feladatait;

g) figyelemmel kíséri és értékeli a híradó-informatikai
rendszer alkalmazását, illetve a híradó-informatikai támo-
gatás megvalósulását, meghatározza a soron lévõ felada-
tokat;

h) felelõs az új felhasználók híradó-informatikai rend-
szerbe történõ beléptetése elõtti híradó-informatikai, vala-
mint informatikai biztonsági képzésért, vizsgáztatásáért,
a képzés meglétének igazolásáért, az igazolások illetékes
személyügyi szerv részére történõ megküldéséért;

i) felelõs a szervezeti híradó-informatikai rendszer
– szervezeti követelményeknek megfelelõ – hatékony al-
kalmazásának megszervezéséért.

2.1.2.3.6 A híradó-informatikai fõnök vagy az annak
feladatait ellátó személy a törzsfõnök, a vezetõhelyettes
feladatszabása alapján tervezi, szervezi és irányítja a hír-
adó-informatikai támogatás feladatainak tervezését és
végrehajtását. Folyamatosan gyûjti a híradó-informatikai
rendszer alkalmazásával és mûködésével kapcsolatos ta-
pasztalatokat, javaslatot tesz a szükséges változtatásokra,
a szervezeti híradó-informatikai rendszer fejlesztésére.
A híradó-informatikai fõnöki feladatokat ellátó megbízott
tevékenységével kapcsolatos elvárásokat az adott beosztás
munkaköri leírásában rögzíteni kell.

2.1.2.3.7 A híradó-informatikai fõnök:
a) szakmailag irányítja a híradó-informatikai szaktevé-

kenységet a szervezetnél;
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b) kidolgozza vagy kidolgoztatja a szervezeti híradó-in-
formatikai szabályozókat és ellenõrzi azok érvényre ju-
tását;

c) szakmailag támogatja híradó-informatikai rendszer
alkalmazására vonatkozó szabályozás kidolgozását;

d) meghatározza a szervezeti híradó-informatikai rend-
szer üzemeltetésének szakmai követelményeit, irányítja
a helyi híradó-informatikai üzemeltetési feladatok végre-
hajtását;

e) együttmûködik a külsõ üzemeltetõ szervezetekkel
az üzemeltetési követelmények teljesítésében, megvalósu-
lásuk biztosításában;

f) gyûjti a híradó-informatikai szolgáltatások továbbfej-
lesztésére irányuló javaslatokat, megfogalmazza a fejlesz-
tési igényeket;

g) szervezi és biztosítja a szervezet részvételét a hír-
adó-informatikai fejlesztési folyamatban;

h) tervezi, szervezi a felhasználói és a híradó-informati-
kai állomány felkészítését;

i) bedolgozza a híradó-informatikai feladatokat a szer-
vezet feladat- és munkaterveibe;

j) szervezi a felhasználók híradó-informatikai tájékozta-
tását, különös tekintettel a felhasználói jogokra és kötele-
zettségekre, az igénybe vehetõ híradó-informatikai szol-
gáltatásokra és az igénybevétel rendjére;

k) elkészíti a szervezeti híradó-informatikai tevékeny-
séget érintõ jelentéseket, végzi az elõírt adatszolgáltatá-
sokat;

l) kidolgozza az egyedi feladatok híradó-informatikai
támogatási tervét, szervezési intézkedéseit.

2.1.2.3.8 A szakterületi vezetõk – katonai szervezetek-
nél a szolgálati ágak fõnökei – felelõsek a központi, szer-
vezeti és funkcionális híradó-informatikai rendszerek
szakterületükhöz tartozó alrendszerei alkalmazásának
megszervezéséért, az ezekhez kapcsolódó híradó-informa-
tikai támogatási feladatok követelményeinek meghatáro-
zásáért.

2.1.2.3.9 A szakterületi vezetõ:
a) szakterületét illetõen részt vesz a szervezeti hír-

adó-informatikai szabályozók kidolgozásában;
b) a parancsnoki, vezetõi intézkedés részeként javasla-

tot készít a szakterületi alkalmazás követelményeire és
szabályozására;

c) tervezi, szervezi, irányítja, ellenõrzi, értékeli a szak-
területi híradó-informatikai alkalmazást;

d) a szakterületi rendszerek, alkalmazások vonatkozá-
sában részt vesz a szervezeti híradó-informatikai rendszer
üzemeltetése szakmai követelményeinek meghatározásá-
ban, megvalósulásuk ellenõrzésében;

e) gyûjti, rendszerezi és összegzi a szakterületi hír-
adó-informatikai szolgáltatások továbbfejlesztésére irá-
nyuló igényeket;

f) a híradó-informatikai fõnökkel, valamint a szakterü-
leti híradó-informatikai rendszerek rendszergazdáival
együttmûködve tervezi, szervezi a vezetõ állomány és

a felhasználók szakterületi híradó-informatikai alkalmazói
felkészítését.

2.1.2.4 A híradó-informatikai tevékenység rendszer-
szintû irányítása

2.1.2.4.1 A híradó-informatikai szolgáltatások és rend-
szerek fejlesztésének és alkalmazásának felügyeletére, irá-
nyítására, a mûködtetés megszervezésére rendszergazdát
kell kijelölni az alábbiak szerint:

a) az MH központi híradó-informatikai rendszerének
rendszergazdája a felsõ szintû szakmai híradó-informati-
kai irányító szerv vezetõje;

b) a szakterületi híradó-informatikai rendszerek rend-
szergazdája az adott szakterület elsõ számú vezetõje, vagy
az általa kijelölt HM szerv, honvédelmi szervezet veze-
tõje;

c) a szervezeti híradó-informatikai rendszerek rendszer-
gazdája a honvédelmi szervezet vezetõje.

2.1.2.4.2 A rendszergazda személyét szakterületi hír-
adó-informatikai rendszer esetében parancsnoki, vezetõi
intézkedésben kell meghatározni.

2.1.2.4.3 A rendszergazda:
a) egy személyben felelõs az általa felügyelt híradó-in-

formatikai rendszer egészének alkalmazásáért, bevezeté-
sének és alkalmazásának megszervezéséért, a kapcsolódó
eljárási rend kialakításáért, a híradó-informatikai rendszer
továbbfejlesztéséért;

b) szabályozza a híradó-informatikai rendszer egyes al-
rendszerei, moduljai alkalmazásával kapcsolatos eljáráso-
kat, feladatokat, hatásköröket;

c) meghatározza és a törvényi változásoknak megfele-
lõen aktualizálja a híradó-informatikai rendszerben tárolt
adatok körét;

d) kijelöli a rendszer adatgazdáit, ellenõrzi az adatok
beviteléért, naprakészségéért felelõs felhasználók tevé-
kenységét;

e) tervezi, szervezi és irányítja a híradó-informatikai
rendszer alkalmazását;

f) jóváhagyja az üzemeltetõ szervezet által kidolgozott,
a rendszer üzemeltetését és biztonságát szabályozó intéz-
kedést;

g) gondoskodik az adatvédelem és adatbiztonság rend-
szabályainak betartásáról;

h) a szolgáltatásnak az MH híradó-informatikai rend-
szerébe történõ illesztése érdekében együttmûködik a fel-
sõ szintû híradó-informatikai irányító szervvel;

i) együttmûködik az alkalmazásban érintett más honvé-
delmi szervezetekkel;

j) együttmûködik az üzemeltetõ szervezettel a felmerülõ
üzemeltetési és biztonsági problémák kivizsgálása és meg-
szüntetése érdekében;

k) biztosítja a felügyelt híradó-informatikai rendszerrel
kapcsolatos adatszolgáltatást, elõkészíti és megteszi az
elõírt jelentéseket;

l) biztosítja a híradó-informatikai rendszer rendeltetés-
szerû mûködtetéséhez szükséges, illetékességi és hatáskö-
rébe tartozó feltételeket.
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2.1.2.4.4 A híradó-informatikai rendszer adatgazdáját
a rendszergazda írásos intézkedésben jelöli ki.

2.1.2.4.5 A rendszergazda és az adatgazda lehet ugyan-
az a személy. Amennyiben adatgazda külön nem kerül ki-
jelölésre, a feladatait a rendszergazda látja el.

2.1.2.4.6 Az adatgazda a rendszergazda által meghatá-
rozott követelmények alapján felelõs a híradó-informati-
kai rendszerben tárolt és felhasznált adatok rögzítéséért,
hitelességéért, teljes körûségéért, pontosságáért, napra-
készségéért, nyilvántartásáért, értelmezhetõségéért, biz-
tonságáért, jogszerû rendelkezésre bocsátásáért, az adat-
kezelés szabályainak meghatározásáért.

2.2 A híradó-informatikai szabályozás rendje

2.2.1 A híradó-informatikai szabályozás rendjének álta-
lános elvei

2.2.1.1 A híradó-informatikai tevékenységek szabályo-
zása a híradó-informatikai tevékenységek irányításának
alapvetõ eszköze, amelynek eredménye önálló híradó-in-
formatikai szabályozókban vagy több területet átfogó sza-
bályozók részeként jelenik meg.

2.2.1.2 Az MH híradó-informatikai szabályozórend-
szernek le kell fednie a híradó-informatikai tevékenységek
egészét.

2.2.1.3 A híradó-informatikai szabályozók kidolgozása
során figyelembe kell venni, és a lehetséges mértékben ér-
vényesíteni kell a bevált nemzetközi gyakorlatokat tartal-
mazó ITIL és COBIT módszertanokban, az ISO 20000
szabványban, valamint a vonatkozó kormányzati ajánlá-
sokban foglaltakat.

2.2.1.4 A híradó-informatikai tevékenységek szabályo-
zása négy szintre tagolódik:

a) felsõ szintû szabályozás;
b) középszintû szabályozás;
c) szervezeti szintû szabályozás;
d) híradó-informatikai rendszerszintû szabályozás.
2.2.1.5 A híradó-informatikai szabályozási rendszer ki-

alakításáért a felsõ szintû híradó-informatikai szakmai irá-
nyító szerv a felelõs. A híradó-informatikai szabályozási
rendszert a mûködési környezetben bekövetkezõ jelentõs
változások esetén felül kell vizsgálni.

2.2.1.6 Valamennyi híradó-informatikai hálózatra,
rendszerre, szolgáltatásra és szervezetre el kell készíteni
a felsõ szintû híradó-informatikai irányító szerv által ki-
dolgozott szabályozási rendszernek (a továbbiakban: sza-
bályozótérkép) megfelelõ szabályozást. A szabályozás el-
készítése az adott hálózat-, rendszer-, adat-, szolgáltatás-
gazda, honvédelmi szervezet, üzemeltetõ szervezet fel-
adata.

2.2.2 Felsõ és középszintû szabályozás
2.2.2.1 A felsõ szintû híradó-informatikai szabályozók:
a) az irányelvek;
b) a szakutasítások;

c) az átfogó híradó-informatikai szabályozó dokumen-
tumok;

d) a szabályozótérkép.
2.2.2.2 A felsõ szintû híradó-informatikai szabályozók

kidolgozásáért és aktualizálásáért a felsõ szintû híradó-in-
formatikai irányító szerv a felelõs.

2.2.2.3 A híradó-informatikai irányelvek közé tartozik:
a) az MH Összhaderõnemi Híradó és Informatikai

Doktrína;
b) az MH Informatikai Stratégia.
2.2.2.4 A felsõ szintû átfogó híradó-informatikai szabá-

lyozók közé tartoznak:
a) az MH Informatikai Szabályzat;
b) a híradó-informatikai tevékenységeket szabályozó

további felsõ szintû dokumentumok.
2.2.2.5 A középszintû híradó-informatikai irányító szer-

vezet a Szabályzat rendelkezései alapján szabályozza
az alárendelt katonai szervezetek híradó-informatikai te-
vékenységét.

2.2.3 Szervezeti szintû szabályozás
2.2.3.1 A honvédelmi szervezet alapvetõ híradó-infor-

matikai feladatait és tevékenységét a szervezet szervezeti
mûködési szabályzata vagy ügyrendje határozza meg.
Az egyes beosztásokhoz, munkakörökhöz kapcsolódó hír-
adó-informatikai feladatokat a munkaköri leírások tartal-
mazzák.

2.2.3.2 A szervezeti szintû híradó-informatikai szabá-
lyozás kialakításáért a honvédelmi szervezet törzsfõnöke,
annak hiányában vezetõhelyettese a felelõs.

2.2.3.3 A szervezeti szintû híradó-informatikai szabá-
lyozók közé tartoznak:

a) a szervezet híradó-informatikai tevékenységét sza-
bályzó parancsnoki, vezetõi parancs vagy intézkedés (a to-
vábbiakban: parancsnoki híradó-informatikai intézkedés);

b) a szervezeti elektronikus információ biztonsági rend-
szabályokra vonatkozó parancs vagy intézkedés.

2.2.3.4 A parancsnoki híradó-informatikai intézkedés
a honvédelmi szervezet híradó-informatikai rendszerének
szabályozott, szervezett alkalmazását és mûködtetését biz-
tosító alapvetõ dokumentum. Kidolgozásának követelmé-
nyeit a törzsfõnök – annak hiányában vezetõhelyettes –
határozza meg, aki a kidolgozott intézkedés tervezetet
a honvédelmi szervezet vezetõjének terjeszti fel jóváha-
gyásra.

2.2.3.5 A parancsnoki híradó-informatikai intézkedés
kidolgozását a felsõ szintû híradó-informatikai szabály-
zók, a törzsfõnök – annak hiányában vezetõhelyettes – ál-
tal meghatározott követelmények, valamint a híradó-infor-
matikai szakmai elöljáró intézkedései figyelembevételével
a híradó-informatikai fõnök – hiányában a feladattal meg-
bízott személy – hajtja végre, aki a kidolgozás során
egyeztet valamennyi, a végrehajtásban érintett szolgálati
személlyel.

2.2.3.6 A parancsnoki híradó-informatikai intézkedés
tartalmát a szervezeti, személyi és mûszaki változásoknak
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megfelelõen aktualizálni kell. Az intézkedés egy-egy jóvá-
hagyott példányával a törzsfõnök – hiányában a vezetõhe-
lyettes – a híradó-informatikai fõnök – hiányában a hír-
adó-informatikai szakterület irányításával megbízott sze-
mély –, valamint az ügyvitel rendelkezik. Az intézkedés
tartalmát a vezetõ állománynak, a felhasználóknak és
a híradó-informatikai szakállománynak a rájuk vonatkozó
mértékben ismerniük kell.

2.2.3.7 A parancsnoki híradó-informatikai intézkedés-
nek tartalmaznia kell:

a) híradó-informatikai fõnök hiányában a feladatkört el-
látó beosztás kijelölését;

b) a híradó-informatikai alkalmazás, a híradó-informati-
kai szolgáltatások igénybevétele, valamint a híradó-infor-
matikai támogatás tervezése, szervezése, irányítása és el-
lenõrzése rendjét, alapvetõ feladatait a szervezetben;

c) a szervezeti szintû híradó-informatikai szabályozók
körét, tartalmukat, kidolgozásuk rendjét, felelõseit;

d) a funkcionális híradó-informatikai rendszerek rend-
szergazdáit, kijelölésük szabályait, felelõsségi és jogkö-
rüket;

e) a fontosabb híradó-informatikai rendszerek körét,
fõbb jellemzõit;

f) a híradó-informatikai fejlesztési feladatok felelõsségi
viszonyait és végrehajtásuk rendjét;

g) a híradó-informatikai üzemeltetés szervezeti szintû
feladatainak felelõsségi és végrehajtási rendjét;

h) a híradó-informatikai rendszerek védelmi rendszabá-
lyai tervezésének és végrehajtásának rendjét;

i) a híradó-informatikai felkészítés szervezeti szintû fel-
adatainak felelõsségi és végrehajtási rendjét;

j) a híradó-informatikai védelem feladatainak a szerve-
zeti elektronikus információ biztonsági rendszabályokkal
összhangban meghatározott felelõsségi és végrehajtási
rendjét;

k) egyes híradó-informatikai tevékenységek végrehajtá-
sáért felelõs szervek, személyek és az együttmûködésre
kötelezettek körét, kijelölésük rendjét;

l) külsõ fejlesztõ vagy üzemeltetõ szervezetekkel törté-
nõ kapcsolattartás rendjét.

2.2.3.8 Üzemeltetést végzõ híradó-informatikai szerve-
zet esetén a szolgálati személyek szakfeladataira vonatko-
zó intézkedést vagy parancsot kell kiadni.

2.2.4 Rendszerszintû szabályozás
2.2.4.1 A rendszerszintû híradó-informatikai szabályo-

zás kialakításáért a rendszergazda a felelõs. A rendszer-
gazda a rendszer hatókörének megfelelõ szabályozási
szinten szabályozza a híradó-informatikai rendszer alkal-
mazásával kapcsolatos eljárásokat, feladatokat, szabályo-
kat és hatásköröket.

2.2.4.2 Kötelezõen kidolgozandó rendszerszintû szabá-
lyozások:

a) a híradó-informatikai rendszer alkalmazásának és
mûködtetésének rendjét, feladatait szabályozó belsõ ren-
delkezés;

b) az üzemeltetési tevékenységet szabályozó rendel-
kezés;

c) a rendszerbiztonságra vonatkozó belsõ rendelkezés.
2.2.4.3 A rendszergazda döntésének megfelelõen a fen-

tiek mellett további rendszerszintû szabályozások készít-
hetõk.

2.3 Híradó-informatikai tervezés

2.3.1 A híradó-informatikai tervezés általános elvei
2.3.1.1 A híradó-informatikai tevékenységek tervezése,

szervezése a híradó-informatikai tevékenységrendszer irá-
nyításának meghatározó összetevõje, amelynek eredmé-
nyei különbözõ idõtávú és hatókörû tervekben, szervezési
intézkedésekben jelennek meg. A tervezés lényege egy
adott idõszak híradó-informatikai feladatainak, felelõsei-
nek, együttmûködõinek, határidejének és erõforrásainak
meghatározása.

2.3.1.2 A híradó-informatikai tervezés magába foglalja:
a) a honvédelmi szervezetek híradó-informatikai támo-

gatásának és szolgáltatásokkal történõ biztosításának ter-
vezését;

b) a híradó-informatikai rendszerek és szolgáltatások al-
kalmazásának, igénybevételének tervezését;

c) az üzemeltetési, üzemfelügyeleti és üzemviteli tevé-
kenységek tervezését;

d) a híradó-informatikai fejlesztések tervezését;
e) a híradó-informatikai beszerzések tervezését;
f) a szoftverek és eszközök megújításának, amortizációs

cseréjének tervezését;
g) a híradó-informatikai képzés-oktatás tervezését;
h) a szakterületi humán erõforrás gazdálkodás terve-

zését;
i) a szakterületi ellenõrzések tervezését.
2.3.1.3 A híradó-informatikai feladatokat szerepeltetni

kell a honvédelmi szervezet munkatervében.
2.3.1.4 A híradó-informatikai tervezés szintjei:
a) felsõ szintû tervezési feladatok;
b) középszintû tervezési feladatok;
c) szervezeti szintû tervezési feladatok;
d) rendszerszintû tervezési feladatok.

2.3.2 Felsõ szintû tervezési feladatok
2.3.2.1 A felsõ szintû híradó-informatikai tervek tartal-

ma a HM SZMSZ szerinti eljárásrendnek megfelelõen,
a rendelkezésre álló erõforráskeretek figyelembevételével
és a stratégiai prioritások alapján kerül a Honvédelmi
Tárca Védelmi Tervezõ Rendszerébe (a továbbiakban:
HTVTR).

2.3.2.2 A felsõ szintû híradó-informatikai tervek kidol-
gozása során az alábbi tervezési alapokat kell figyelembe
venni:

a) a honvédelmi tárca tízéves stratégiai fejlesztési terve;
b) a honvédelmi tárca 1+n éves terve;
c) a honvédelmi tárca éves beszerzési terve;
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d) a honvédelmi tárca éves költségvetési terve;
e) éves híradó-informatikai fejlesztési igények;
f) éves híradó-informatikai eszközpótlási igények.
2.3.2.3 A felsõ szintû fejlesztési – fenntartási – üzemel-

tetési híradó-informatikai tervek közé tartoznak:
a) MH éves híradó-informatikai fejlesztési és üzemelte-

tési terv;
b) MH éves híradó-informatikai beszerzési terv;
c) MH éves híradó-informatikai eszközpótlási terv.
2.3.2.4 Az MH éves híradó-informatikai fejlesztési és

üzemeltetési tervét a HM felsõvezetõi irányelvek, az MH
Informatikai Stratégia, valamint a honvédelmi szervezetek
bedolgozásai alapján, a híradó-informatikai szakmai szer-
vezetek és a pénzügyi-logisztikai szervezetek bedolgozá-
sával és együttmûködésével a felsõ szintû híradó-informa-
tikai szakmai irányító szerv készíti el.

2.3.2.5 Az MH éves híradó-informatikai beszerzési ter-
ve a honvédelmi tárca éves beszerzési tervének híradó-in-
formatikai beszerzéseket tartalmazó kivonata, egyben
a központi ellátó szervezet Szakági Éves Beszerzési Terve
(a továbbiakban: SZÉBT), amely az MH éves híradó-in-
formatikai fejlesztési és üzemeltetési terv, valamint a hon-
védelmi szervezetek éves híradó-informatikai fejleszté-
si-üzemeltetési tervei alapján készül. A beszerzésre és
az államháztartás mûködési rendjére vonatkozó jogszabá-
lyokkal összhangban tartalmazza az adott évben beszerez-
ni kívánt híradó-informatikai eszközöket, szolgáltatáso-
kat. A SZÉBT elkészítésének részletes rendjét a közép-
szintû logisztikai irányító szerv központi gazdálkodási in-
tézkedése tartalmazza.

2.3.2.6 Az MH éves híradó-informatikai beszerzési ter-
vének elkészítése érdekében a felsõ és középszintû hír-
adó-informatikai irányító és üzemeltetõ szervezetek be-
dolgoznak a honvédelmi tárca éves beszerzési tervébe,
amelynek felügyeletét és koordinálását a felsõ szintû hír-
adó-informatikai irányító szerv hajtja végre.

2.3.2.7 Az MH éves eszközpótlási terv az MH éves hír-
adó-informatikai beszerzési terv részét képezi, és tartal-
mazza az MH híradó-informatikai rendszerek üzemelteté-
si-fenntartási célú eszköz, szoftver és szolgáltatás beszer-
zéseit. Az MH éves eszközpótlási tervet a logisztikáért fe-
lelõs középszintû vezetõ szerv készíti el az MH éves hír-
adó-informatikai fejlesztési és üzemeltetési terv, a közép-
szintû híradó-informatikai irányító-üzemeltetõ szerveze-
tek bedolgozásai, valamint a honvédelmi szervezetek igé-
nyei alapján, és azt jóváhagyásra felterjeszti a felsõ szintû
híradó-informatikai irányító szerv részére.

2.3.2.8 Az MH éves eszközpótlási terve az alábbiakat
tartalmazza:

a) a beszerzendõ híradó-informatikai eszközök megne-
vezését és kódját;

b) a beszerzés éves költségvetési forrásigényét;
c) a beszerzés státuszát, megvalósítási helyzetét;
d) a beszerzés indításának tervezett idõpontját;
e) a beszerzés végrehajtásának záró idõpontját;
f) az elosztás tervét.

2.3.2.9 Az üzemeltetési-fenntartási célú híradó-infor-
matikai pénzügyi tervezés során, az alapelvekben megha-
tározott követelmények mellett figyelembe kell venni:

a) az MH éves híradó-informatikai eszközpótlási szük-
ségletét;

b) a szoftver licencek éves és rendszeres frissítésének
díjait;

c) az éves híradó-informatikai szolgáltatási szerzõdések
pénzügyi szükségletét;

d) az egyéb üzemeltetési költségeket.

2.3.3 Középszintû tervezési feladatok
2.3.3.1 Az MH középszintû híradó-informatikai

irányító szerv:
a) részt vesz az MH Informatikai Stratégia kialakításá-

ban;
b) bedolgozik az MH éves híradó-informatikai fejlesz-

tési és üzemeltetési tervbe;
c) bedolgozik az MH éves híradó-informatikai beszer-

zési tervbe;
d) a felsõ szintû híradó-informatikai tervek figyelembe-

vételével kidolgozza a felelõsségi területének megfelelõ
éves híradó-informatikai fejlesztési és üzemeltetési tervet;

e) kidolgozza a mûveletekre és missziókra vonatkozó
híradó-informatikai támogatási terveket;

f) kidolgozza a felelõsségi területének megfelelõ hír-
adó-informatikai képzési tervet;

g) tervezi a felelõsségi területének megfelelõ humán
erõforrás fejlesztését;

h) kidolgozza a felelõsségi területének megfelelõ ellen-
õrzési tervet.

2.3.4 Szervezeti szintû tervezési feladatok
2.3.4.1 A középszintû híradó-informatikai szerv szak-

mai alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek a szak-
mai elöljáró koordinációjával, az általa meghatározott tar-
talmi és formai követelmények alapján:

a) bedolgoznak a szolgálati elöljáró szervezet és a szak-
mai elöljáró szervezet híradó-informatikai terveibe;

b) meghatározzák, és szolgálati úton felterjesztik fej-
lesztési, fenntartási és eszközpótlási igényeiket;

c) saját szervezetük vonatkozásában kidolgozzák a hír-
adó-informatikai támogatási, információbiztonsági és üze-
meltetési terveket, a központi és funkcionális informatikai
szolgáltatások igénybevételének tervét;

d) bedolgozzák a híradó-informatikai feladatokat a szer-
vezeti munkatervbe.

2.3.4.2 A HM szervek és szervezetek, valamint a Hon-
véd Vezérkar fõnök közvetlen alárendeltségében lévõ ka-
tonai szervezetek a felsõ szintû híradó-informatikai szerv
koordinálásával, az általa meghatározott tartalmi és formai
követelmények alapján:

a) felkérés alapján részt vesznek a tárca híradó-informa-
tikai terveit kidolgozó munkacsoport tevékenységében;

b) megfogalmazzák és szolgálati úton felterjesztik hír-
adó-informatikai fejlesztési és eszközpótlási igényeiket;
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c) az eljárásrendnek megfelelõen bedolgoznak az MH
híradó-informatikai fejlesztési és üzemeltetési tervébe, va-
lamint az MH éves híradó-informatikai beszerzési tervébe;

d) saját szervezetük vonatkozásában kidolgozzák a hír-
adó-informatikai támogatási és üzemeltetési terveket,
a központi és funkcionális informatikai szolgáltatások
igénybevételi tervét;

e) a jóváhagyott felsõ szintû híradó-informatikai terve-
ket visszabontják saját területükre;

f) kidolgozzák a parancsnoki híradó-informatikai intéz-
kedésben meghatározott munka- és feladatterveket;

g) kidolgozzák és a szervezeti munkatervekben megje-
lenítik a híradó-informatikai feladatokat.

2.3.5 Rendszerszintû tervezési feladatok
2.3.5.1 A rendszergazda a szakmai elöljáró szervezet ál-

tal meghatározott tartalmi, formai és eljárásbeli követel-
ményeknek megfelelõen:

a) felelõsségi körének és hatáskörének megfelelõen be-
dolgozik az MH vagy a középszintû híradó-informatikai
szervezetek fejlesztési és üzemeltetési, valamint beszerzé-
si tervébe;

b) megfogalmazza és szolgálati úton felterjeszti fejlesz-
tési igényeit;

c) megfogalmazza és szolgálati úton felterjeszti fenntar-
tási, híradó-informatikai eszközpótlási igényeit;

d) tervezi, szervezi a felelõsségi körébe tartozó hír-
adó-informatikai rendszerek alkalmazását, mûködését, lo-
gisztikai biztosítását;

e) kidolgozza a rendszerszintû szabályozókban megha-
tározott munka- és feladatterveket.

2.4 Híradó-informatikai oktatás, képzés, felkészítés

2.4.1 A híradó-informatikai szakállomány képzése
2.4.1.1 A szakállomány iskolarendszerû és központi fel-

készítõ tanfolyami rendszerû képzése a honvédelmi mi-
niszter által jóváhagyott beiskolázási terv alapján valósul
meg, felelõse a HVK felsõ szintû személyügyi szerve,
szakirányú bedolgozója a felsõ szintû híradó-informatikai
irányító szerv.

2.4.1.2 A nem híradó-informatikai állomány éves isko-
larendszerû képzésébe beépülõ híradó-informatikai tan-
anyagot az adott szakterület, szakág követelményei és ja-
vaslata alapján a felsõ szintû híradó-informatikai irányító
szerv vezetõje hagyja jóvá.

2.4.1.3 A nem híradó-informatikai állomány tanfolyami
képzésébe beépülõ híradó-informatikai tananyagot az
adott szakterület, szakág követelményei és javaslata alap-
ján az erre illetékes szakmai elöljáró hagyja jóvá.

2.4.2 Célfelkészítés
2.4.2.1 Az eredeti beosztásától eltérõ célfeladatra vezé-

nyelt vagy kirendelt állomány célfelkészítését a kirendelõ
vagy vezénylõ elöljáró biztosítja. A híradó-informatikai

célfelkészítés levezetési tervét és tematikáját a kirendelõ
vagy vezénylõ elöljáró készíti el, és a szakmai irányító
szerv vezetõje hagyja jóvá.

2.4.3 Rendszer-specifikus üzemeltetõi képzések
2.4.3.1 A mûszaki követelménynek tartalmaznia kell

a bevezetésre kerülõ híradó-informatikai rendszerek, szol-
gáltatások üzemeltetõ állományának képzésre vonatkozó
elõírásokat.

2.4.3.2 A rendszeresített vagy alkalmazásba vett hír-
adó-informatikai rendszerek üzemeltetõ állományának
külsõ szervezet vagy vállalkozó bevonásával végrehajtott
rendszer-specifikus képzését oly módon kell megtervezni
és végrehajtani, hogy a képzésen részt vevõ állomány
a megszerzett ismeretek birtokában képes legyen a külsõ
képzésen részt nem vevõ üzemeltetõ állomány felkészíté-
sét, kiképzését végrehajtani.

2.4.4 A felhasználói állomány képzése
2.4.4.1 A funkcionális híradó-informatikai rendszerek,

szolgáltatások felhasználóinak képzését – a szolgáltatás-
gazda bevonásával – a rendszergazda szervezi, egyúttal
biztosítja a képzés feltételeit.

2.4.4.2 A központi híradó-informatikai rendszerekkel,
szolgáltatásokkal kapcsolatos képzések megszervezése és
végrehajtása – a felsõ szintû híradó-informatikai irányító
szerv követelményei alapján – az MH központi híradó-in-
formatikai üzemeltetõ szervezet feladata.

III. FEJEZET
HÍRADÓ-INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK

3.1 A szolgáltatások biztosítása

3.1.1 A híradó-informatikai szolgáltatásokat honvédel-
mi vagy nem honvédelmi szervezetek biztosítják.

3.1.2 A honvédelmi szervezetek híradó-informatikai
szolgáltatásait egymással együttmûködõ központi, funkcio-
nális és szervezeti híradó-informatikai szervezetek és
rendszerek biztosítják.

3.1.3 A honvédelmi szolgáltató szervezetek – megálla-
podás alapján – híradó-informatikai szolgáltatást biztosít-
hatnak az állományukba vagy üzemeltetési utaltsági rend-
jükbe nem tartozó honvédelmi szervezetek, szervezeti ele-
mek számára is.

3.2 A szolgáltatások típusai

3.2.1 A szolgáltatások típusaihoz tartozó általános sza-
bályok

3.2.1.1 A híradó és informatikai szolgáltatások a fel-
használás területe alapján alkalmazói és támogató szolgál-
tatásokból állnak.
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3.2.1.2 Az alkalmazói szolgáltatások a felhasználók
köre és az alkalmazás célja alapján általános célú és funk-
cionális szolgáltatásokra oszthatók.

3.2.1.3 A híradó és informatikai szolgáltatások biztosí-
tásához más szakterületek felelõsségi körébe tartozó, nem
híradó-informatikai szakfolyamatok és képességek is
szükségesek.

3.2.2 Alkalmazói szolgáltatások
3.2.2.1 Az alkalmazói híradó-informatikai szolgáltatá-

sokat a felhasználók közvetlenül veszik igénybe. A fel-
használók közvetlenül kezelik az alkalmazói szolgáltatást
biztosító eszközöket, szoftvereket, közvetlenül visznek be
vagy kapnak tõlük adatokat, információkat.

3.2.2.2 Általános célú híradó-informatikai alkalmazói
szolgáltatás több szervezet számára, többféle feladat támo-
gatásának érdekében kerül biztosításra és igénybevételre.
Rendszerint híradó-informatikai üzemeltetõ szervezet biz-
tosítja, amelynek állományából szolgáltatásgazda kerül ki-
jelölésre.

3.2.2.3 Funkcionális híradó-informatikai alkalmazói
szolgáltatás egy adott funkcionális szakterület vagy szer-
vezet érdekében, pontos követelménytámasztás alapján
kerül biztosításra és igénybevételre, amelynek szolgálta-
tásgazdája az adott funkcionális szakterület vagy szervezet
vezetõje.

3.2.2.4 A központi híradó-informatikai szolgáltatásokat
a honvédelmi szervezetek többsége többféle feladat végre-
hajtása érdekében azonos vagy közel azonos feltételek
mellett rendszeresen igénybe veszi, és az MH Kormányza-
ti Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózat (a továbbiakban: MH
KCEHH) hálózatgazda közvetlenül felügyeli.

3.2.3 Támogató szolgáltatások
3.2.3.1 A támogató szolgáltatások az alkalmazói szol-

gáltatások számára vagy egymás számára nyújtanak – el-
sõsorban rendszertechnikai jellegû – üzemeltetési szolgál-
tatásokat. A felhasználók a támogató szolgáltatásokat al-
kalmazói szolgáltatások közvetítésével veszik igénybe.
Egy támogató szolgáltatás rendszerint több alkalmazói
szolgáltatást szolgál ki. A támogató szolgáltatásokat rend-
szerint híradó-informatikai üzemeltetõ szervezet biztosít-
ja, és a híradó-infrastruktúra részét képezi.

3.3 Hadmûveleti szempontból meghatározó rendszerek
és szolgáltatások

3.3.1 Hadmûveleti szempontból meghatározó jelentõsé-
gûnek minõsülnek azok a híradó-informatikai rendszerek
és szolgáltatások (a továbbiakban: hadmûveleti jelentõsé-
gû szolgáltatások), amelyek:

a) a riasztás, a készenlét fenntartása és fokozása;
b) az MH vezetése-irányítása;

c) a légi hadmûveletek tervezése, légi vezetés-irányítás,
légtérellenõrzés, légi navigáció, fegyveres légvédelmi ké-
szenléti és légi rendészeti szolgálatok;

d) a szárazföldi fegyveres készenléti szolgálat;
e) a NATO, EU szövetségesi vagy más nemzetközi kon-

zultáció és együttmûködés;
f) a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer;
g) a külföldön szolgálatot teljesítõ missziók

támogatása érdekében kerülnek alkalmazásra.
3.3.2 A hadmûveleti jelentõségû szolgáltatásokat a fo-

lyamatos üzem biztosítása érdekében úgy kell kialakítani
és mûködtetni, hogy

a) a rendszermûködés szempontjából kritikus rendszer-
elemek egymás funkcióinak kiesés nélküli átvételével;

b) redundáns elemek és redundáns kapacitások alkalma-
zásával;

c) modulrendszerû cserélhetõséggel és bõvíthetõséggel;
d) dinamikus konfigurációváltoztatással;
e) tartalékeszközök és tartalék rendszerek képzésével;
f) ügyeleti szolgálatok szervezésével

a követelményekben meghatározott rendelkezésre állás
biztosított legyen. A már mûködõ rendszerek esetében
a fenti követelmények teljesülését felül kell vizsgálni, ér-
vényre jutásukat a rendszergazda kezdeményezi.

3.3.3 Amennyiben a hadmûveleti jelentõségû szolgálta-
tások biztosításához a kiesés nélküli üzemeltetés megszer-
vezése nem lehetséges, a hadmûveleti jelentõségû szolgál-
tatások biztosításához és az általuk igénybe vett rendsze-
rek üzemeltetéséhez szükséges rendszerelemekbõl tarta-
lék-készletet kell képezni az üzemeltetõ szervezetnél.
Az üzemeltetõ szakállomány a tartalékkészlet felhasználá-
sával legyen képes a szolgáltatást képességcsökkenést
nem eredményezõ idõn belül helyreállítani.

3.3.4 A hadmûveleti jelentõségû rendszerekkel kapcso-
latos beszerzési eljárásokat a normál eljárásrendtõl eltérõ-
en, kiemelt fontossággal és prioritással, amint lehetséges
végre kell hajtani. A hadmûveleti szolgáltatásokat támoga-
tó rendszerekre vonatkozóan az általános logisztikai bizto-
sítástól eltérõ biztosítási terveket kell készíteni.

3.3.5 A hadmûveleti jelentõségû híradó-informatikai
rendszereket alkotó eszközöket és speciális szoftvereket
önálló anyagnem kódon kell szerepeltetni a logisztikai
nyilvántartásokban.

3.4 A szolgáltatásirányítás rendszere

3.4.1 A szolgáltatások irányítását és koordinációját hie-
rarchikus rendszerben, a megfelelõ szerepkörök kijelölé-
sével és a köztük lévõ kapcsolatok meghatározásával kell
biztosítani.

3.4.2 A szolgáltatásgazda a híradó-informatikai szolgál-
tatások meghatározott körének elõírt feltételek közötti
biztosításáért, tervezéséért, fejlesztéséért, felügyeletéért,
a felhasználókkal való kapcsolattartás szervezésért a szol-
gáltatás teljes életciklusa alatt felelõs személy.
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3.4.3 A szolgáltatásgazdát annak az üzemeltetõ szerve-
zetnek a parancsnoka, vezetõje jelöli ki, amelyik a szolgál-
tatást biztosítja. Központi szolgáltatás esetén a kijelölés-
hez az MH KCEHH hálózatgazda egyetértése, funkcioná-
lis szolgáltatás esetén azon szervezet vezetõjének az
egyetértése szükséges, amely szervezet érdekében elsõdle-
gesen a szolgáltatás bevezetésre kerül.

3.4.4 A szolgáltatásirányítási rendszer (a továbbiakban:
szolgáltatásmenedzsment) részei:

a) Szolgáltatás stratégia;
b) Szolgáltatás tervezés;
c) Szolgáltatás bevezetés;
d) Szolgáltatás üzemeltetés;
e) Szolgáltatás folyamatos továbbfejlesztés.

3.5 Szolgáltatás életciklus

3.5.1 A szolgáltatás tervezése során meg kell határozni
a szolgáltatás életciklusát, amely alapját képezi erõforrá-
sok és a szolgáltatás paraméterei meghatározásának.

3.5.2 A felhasználói igény megszûnésekor vagy új, ha-
sonló jellegû, hatékonyabb szolgáltatás bevezetésekor
a szolgáltatások kivonásra kerülnek. A kivonás megterve-
zése és elõkészítése a szolgáltatást biztosító üzemeltetõ
szervezet feladata, a kivonás engedélyezése a felhasználói
szervezetek egyetértésével az üzemeltetõ szervezet veze-
tõjének felelõssége. Központi szolgáltatás kivonását az
MH KCEHH hálózatgazda engedélyezi.

3.5.3 A szolgáltatás kivonása érdekében szolgáltatás ki-
vonási tervet kell készíteni.

3.6 Külsõ szolgáltatások

3.6.1 A szolgáltatást igénybe vevõ honvédelmi szerve-
zet állományába nem tartozó híradó-informatikai üzemel-
tetõ szervezet által biztosított szolgáltatás esetén a szolgál-
tatási követelményeket, feltételeket – a honvédelmi tárcá-
hoz tartozó szolgáltató esetén a felhasználó szervezet és
a szolgáltató közötti, nem honvédelmi szolgáltató eseté-
ben a beszerzéssel megbízott szervezet és a szolgáltató kö-
zötti – szolgáltatási szint megállapodásban kell rögzíteni,
amelyben az alábbiakat kell meghatározni:

a) a biztosított képességeket;
b) a felelõsségi köröket;
c) a kötelezettségeket;
d) a szolgáltatás átvételi határokat;
e) a szolgáltatási paramétereket;
f) az elvárt rendelkezésre állási mutatókat;
g) a szolgáltatás kiesés során alkalmazandó eljárás-

rendet;
h) a minõség ellenõrzésre vonatkozó szabályokat.
3.6.2 Az MH KCEHH felhasználásával nyújtott általá-

nos célú, központi alkalmazói szolgáltatás, valamint a hír-
adó-informatikai üzemeltetõ szervezetek által a saját ellá-

tási körükbe tartozó honvédelmi szervezetek részére nyúj-
tott általános célú alkalmazói szolgáltatás biztosításához
és igénybevételéhez szolgáltatási szint megállapodás nem
szükséges. Az üzemeltetõ szervezet meghatározza és az el-
látási felelõssége körébe tartozó felhasználók számára
közzéteszi a szolgáltatás célját, képességeit, paramétereit,
az igénybevétel kereteit, lehetõségeit, feltételeit és szabá-
lyait. A szolgáltatások biztosításáról és igénybevételérõl
a szolgáltatást biztosító és az alkalmazó szervezet együttes
parancsnoki intézkedést készíthet.

3.6.3 Híradó-informatikai üzemeltetõ szervezet által
igénybe vett külsõ – más honvédelmi szervezet, vagy
a honvédelmi tárcához nem tartozó szervezet által biztosí-
tott – támogató szolgáltatás esetén üzemeltetõ szint megál-
lapodást kell kötni a két üzemeltetõ szervezet között.
A megállapodásnak tartalmaznia kell a szolgáltatás elvárt
képességeit és teljesítménymutatóit, a két szervezet fele-
lõsségi körét és kötelezettségeit, az elvárt rendelkezésre
állási szintet, a szolgáltatás paramétereit, a minõségbizto-
sítás, reklamáció és ellenõrzés módját, nem teljesítés ese-
tén az alkalmazandó eljárásrendet. Üzemeltetési szint
megállapodást központi támogató szolgáltatás biztosítása
esetén abban az esetben nem kell kötni, ha annak pontos
tartalmát a központi szolgáltatás üzemeltetési terve tartal-
mazza.

3.7 Szolgáltatáskatalógus

3.7.1 A híradó-informatikai üzemeltetõ szervezeteknek
az általuk biztosított szolgáltatásokról szolgáltatáskataló-
gust kell létrehozniuk, és azt aktuális tartalommal karban
kell tartaniuk. A szolgáltatáskatalógust a honvédelmi szer-
vezetek körében közzé kell tenni, amely alól kivételt jelen-
tenek azok a funkcionális szolgáltatásokra vonatkozó be-
jegyzések, amelyek közzétételét az adott szolgáltatás rend-
szergazdája nem engedélyezi.

3.7.2 A szolgáltatáskatalógus tartalmazza az üzemeltetõ
szervezet által biztosított híradó-informatikai szolgáltatá-
sok alapvetõ paramétereit: a szolgáltatás megnevezését,
célját, rendeltetését, tulajdonságait, fontosabb paramétere-
it, rendelkezésre állását, az igénybevétel feltételeit, hely-
színeit, idõszakait, rendjét, teljesítmény- és minõségi mu-
tatóit, a szolgáltatásgazda személyét, elérhetõségét.

3.8 Szolgáltatás-üzemeltetési terv

3.8.1 Az üzemeltetõ szervezet vezetõjének felelõsségé-
vel, a szolgáltatásgazda irányításával a felelõsségi körbe
tartozó szolgáltatás vonatkozásában az üzemeltetõ szerve-
zet szolgáltatás-üzemeltetési tervet készít és tart karban.
A szolgáltatás üzemeltetési tervet minden egyes szolgálta-
tás vonatkozásában külön ki kell dolgozni.
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3.8.2 A szolgáltatás-üzemeltetési terv tartalmazza:
a) a szolgáltatás biztosítása érdekében felhasznált hír-

adó-informatikai hálózatokat, átviteli utakat, eszközöket,
szoftvereket, adattárolókat, egyéb híradó-informatikai
erõforrásokat, dokumentációkat telepítési helyük és para-
métereik pontos feltüntetésével. Amennyiben azok vala-
mely dokumentumban – más szolgáltatás biztosítása kap-
csán – korábban meghatározásra kerültek, úgy az üzemel-
tetési tervnek tartalmaznia kell az azt tartalmazó doku-
mentum megnevezését, nyilvántartási számát, fellelhetõ-
ségének helyét, a tárolásáért felelõs személy nevét, beosz-
tását, elérhetõségét;

b) a szolgáltatás biztosítása érdekében kötött szolgálta-
tási szint, üzemeltetés szint, valamint egyéb külsõ üzemel-
tetés támogatási megállapodások célját, hatókörét, felelõs-
ségi viszonyait, kötelezettségeit, a megállapodás nyilván-
tartási számát, megkötésének és idõtartamának idejét, fel-
lelhetõségének helyét, a megállapodás tárolásért felelõs
személy nevét, beosztását, elérhetõségét;

c) az adott szolgáltatás konfiguráció-, változás-, problé-
ma-, esemény-, incidens-, kapacitás-, hozzáférés- és biz-
tonságmenedzsmentjének eljárásrendjét;

d) az adott szolgáltatás biztosítása érdekében feladatot
végrehajtó szervezetek és személyek nevét, beosztását, el-
érhetõségét, feladat-, jog- és felelõsségi körét. A feladat-
és felelõsségi köröknek le kell fedniük a szolgáltatás bizto-
sításához szükséges összes tevékenységet.

3.9 Folytonosság és rendelkezésre állás

3.9.1 Az üzemeltetõ állománynak az üzemeltetési terv-
ben meghatározott idõközönként ellenõriznie kell a szol-
gáltatási szint megállapodásban rögzített teljesítménymu-
tatóinak megvalósulását.

3.9.2 Amennyiben a szolgáltatási szint megállapodás-
ban foglalt értékeket meghaladó mértékû szolgáltatáski-
esés történt, a szolgáltatásgazda értesíti a rendszergazdát,
egyúttal eljárást kezdeményez a kiesés okának vizsgálatá-
ról, valamint a megállapodásban foglalt szankciók esetle-
ges érvényesítésérõl.

3.9.3 A szolgáltatással szemben megfogalmazott köve-
telményeket az üzemeltetési tapasztalatoknak és a szolgál-
tatási szint megállapodásban rögzítetteknek megfelelõen
rendszeresen felül kell vizsgálni, és amennyiben indokolt,
meg kell változtatni.

3.10 Felhasználói támogatás

3.10.1 A felhasználói támogatás általános elvei
3.10.1.1 A felhasználói támogatást hierarchikus felépí-

tésben, elkülönített feladatrendszerben kell mûködtetni.
A felhasználók és az üzemeltetõ szervezet közötti kommu-
nikáció egycsatornás rendszerben valósul meg.

3.10.1.2 Egyes, adott szolgáltatás üzemeltetési tervében
meghatározott felhasználói kör 0., 1. és 2. szintû támogatá-

sát, üzemeltetõ szint megállapodás alapján, a szolgáltatás
biztosításáért felelõs szervezettõl eltérõ üzemeltetõ szer-
vezet is végrehajthatja.

3.10.1.3 Törekedni kell a célnak és feladatnak legin-
kább megfelelõ, ugyanakkor költséghatékony, gazdaságos
felhasználói támogatási rendszer kialakítására.

3.10.2 Nulladik szintû támogatás
3.10.2.1 A nulladik szintû támogatás a felhasználó be-

vonását jelenti az üzemeltetés-támogatás rendszerébe
a felhasználói dokumentáció egésze, az üzemeltetési do-
kumentáció egy része, valamint oktatási tananyagok fel-
használásával. A dokumentációk és tananyagok rendelke-
zésre bocsátását elektronikus formában, távelérés útján
kell az üzemeltetõ szervezetnek biztosítania az adott háló-
zaton, oly módon, hogy a felhasználó képessé váljon alap-
szintû tesztek és diagnosztikai tevékenységek végrehajtá-
sára, és kisebb, gyakran elõforduló hibák önálló javítására.
A rendelkezésre bocsátandó dokumentációk és tananyag
megnevezését és elérhetõségének helyét a szolgáltatás-
üzemeletetési terv tartalmazza.

3.10.3 Elsõ szintû támogatás
3.10.3.1 Az elsõ szintû támogatás felhasználói támoga-

tó központ mûködtetését és alkalmazását jelenti. Minden
alkalmazói szolgáltatás igénybevételét támogatnia kell va-
lamely felhasználói támogató központnak. A támogatás
megszervezésért és végrehajtásáért a szolgáltatást biztosí-
tó szervezet vezetõje, az adott szolgáltatáshoz tartozó eljá-
rásrend meghatározásáért a szolgáltatásgazda a felelõs.

3.10.3.2 A felhasználói támogató központot alapértel-
mezésben a szolgáltatást biztosító üzemeltetõ szervezet
hozza létre és mûködteti a hadmûveleti – alkalmazói – kö-
vetelményeknek megfelelõen. Egy központ egyidejûleg
több szolgáltatást is támogathat.

3.10.3.3 A felhasználói támogató központ feladata:
a) a felelõsségi körébe tartozó felhasználókkal való egy-

csatornás kapcsolattartás;
b) az elsõ szintû problémamegoldás a tanácsadás és

a jogkörnek megfelelõ szoftveres távmenedzsment útján;
c) a változáskérések és incidensek rögzítése, szükség

esetén magasabb üzemeltetõi szintre történõ továbbítása.
3.10.3.4 A felhasználói támogató központnak a szolgál-

tatási idõszak teljes idõtartama alatt ügyeleti rendszerben
telefonon és e-mailben folyamatosan elérhetõnek kell len-
nie. A támogató központ által vezetett nyilvántartásokat és
követendõ eljárásrendet a központ részére kidolgozott
üzemeltetõ utasítás tartalmazza, amely a központ által tá-
mogatott szolgáltatások üzemeletetési tervei alapján kerül
kialakításra.

3.10.4 Második szintû támogatás
3.10.4.1 Minden honvédelmi szervezet híradó-informa-

tikai tevékenységét meghatározott utaltsági rend alapján,
híradó-informatikai üzemeltetõ szervezet támogatja.
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3.10.4.2 Az utaltsági rendben meghatározott üzemeltetõ
szervezet a híradó-informatikai szolgáltatások teljes köré-
nek támogatását hajtja végre a felelõsségi körébe tartozó
felhasználók vonatkozásában. Ez alól kivételt jelentenek
azok a szolgáltatások, amelyek támogatására külön üze-
meltetési szintû megállapodás került megkötésre.

3.10.4.3 Az utaltsági rendben meghatározott üzemeltetõ
szervezet feladatai:

a) az utaltsági körébe tartozó felhasználók híradó-infor-
matikai tevékenységének helyszínen történõ támogatása
a felhasználói számítógépek, számítástechnikai és híradó-
eszközök telepítése, üzembe helyezése, karbantartása,
hibaelhárítása, javítása, mûködési paramétereinek beállí-
tása és megváltoztatása, hálózati integrációja, valamint
a híradó-informatikai szolgáltatások felhasználó oldali
biztosítása révén;

b) az utaltsági körébe tartozó felhasználói állomány
szakmai tájékoztatása, oktatása, képzése;

c) az utaltsági körébe tartozó hálózatok, alhálózatok
üzemeltetése;

d) az utaltsági körébe tartozó híradó-informatikai köz-
pont vagy központok üzemeltetése;

e) a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatáro-
zott feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartások elkészítése,
vezetése, aktualizálása.

3.10.5 Harmadik szintû támogatás
3.10.5.1 Az elsõ és második szintû támogatás ered-

ménytelensége esetén 3. szintû, rendszermérnöki támoga-
tás bevonása szükséges, amelynek érdekében a központi
és középszintû üzemeltetõ szervezetek képességet alakíta-
nak ki. A hibaelhárítás érdekében tett változtatásokat be
kell vezetni a konfigurációs adatbázisba.

3.10.6 Negyedik szintû támogatás
3.10.6.1 Negyedik szintû támogatást kell igénybe ven-

ni, amikor az üzemeltetõ szervezet saját erõforrásainak al-
kalmazásával valamely szolgáltatáskiesés kiküszöbölése
vagy konfigurációváltozás végrehajtása nem jár ered-
ménnyel vagy nem hatékony. Ebben az esetben üzemelte-
tés-támogatási szerzõdés alapján külsõ rendszermérnöki
vagy szerzõdéssel biztosított gyártói támogatás igénybe-
vétele szükséges.

3.11 Folyamatos szolgáltatásfejlesztés

3.11.1 A folyamatos szolgáltatásfejlesztés általános elvei
3.11.1.1 A szolgáltatások színvonalának fenntartása és

fejlesztése érdekében az üzemeltetõnek rendszeresen vég-
re kell hajtania azok rendszeres felülvizsgálatát. Ez tör-
ténhet:

a) felhasználói visszajelzés, javaslat alapján;
b) a rendelkezésre álló konfigurációs adatok elemzése

alapján, tapasztalatfeldolgozó rendszerek alkalmazásával;
c) idõközönkénti szolgáltatás-felülvizsgálat alapján.

3.11.2 Felhasználói visszajelzés, javaslat
3.11.2.1 A szolgáltatás hatékony továbbfejlesztéséhez

alapvetõ információforrás a felhasználói visszajelzés,
amely történhet elektronikus kérdõív, telefonos felmérés
vagy a szolgáltatást igénybe vevõ felhasználó javaslata
alapján. A felhasználóktól érkezett visszajelzéseket, javas-
latokat az üzemeltetõ állomány elemzi és érvényesíti,
amelynek eredményét rögzíti a megfelelõ nyilvántartások-
ban, adatbázisokban.

3.11.3 Tapasztalatfeldolgozás
3.11.3.1 Az üzemeltetõ állomány az üzemeltetés támo-

gató szervezetek tapasztalatainak dokumentálása és fel-
dolgozása érdekében tudástárat hoz létre és tapasztalatfel-
dolgozó-rendszert üzemeltet, amelynek információit fel-
használja az incidens- és problémakezelésben, valamint
a szolgáltatások továbbfejlesztése érdekében.

3.11.4 Szolgáltatás-felülvizsgálat
3.11.4.1 A szolgáltatást a szolgáltatás-üzemeltetési terv

által meghatározott rendszerességgel az üzemeltetõ szer-
vezet felülvizsgálja:

a) a szolgáltatás aktualitása;
b) a felhasználók elégedettsége, a felhasználói vissza-

jelzések, javaslatok;
c) a rendelkezésre állás;
d) a szolgáltatási szint megállapodásban rögzített telje-

sítménymutatók;
e) az üzemeltethetõség;
f) a gazdaságosság;
g) a technológiai fejlõdés lehetõsége és megtérülése

alapján.
3.11.4.2 Az üzemeltetõ szervezet a fejlesztési javaslatot

felterjeszti a szolgáltatásgazda részére, aki szükség esetén
kezdeményezi a fejlesztést.

IV. FEJEZET
HÍRADÓ-INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

4.1 A fejlesztés fogalma, célja, tartalma

4.1.1 A híradó-informatikai fejlesztés a honvédelmi
szervezetek által igénybe vehetõ új szolgáltatások, infor-
mációs képességek kialakítására vagy a meglévõ szolgál-
tatások, képességek továbbfejlesztésére irányuló tevé-
kenységek összessége.

4.1.2 A híradó-informatikai fejlesztés célja a honvédel-
mi szervezetek vezetése és mûködése eredményességé-
nek, hatékonyságának célkitûzésekkel és feladatokkal
összhangban álló növelése.

4.1.3 A híradó-informatikai fejlesztés megvalósulhat:
a) új híradó-informatikai rendszer vagy infrastruktúra

kiépítésével;
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b) meglévõ híradó-informatikai rendszer vagy infra-
struktúra új összetevõkkel történõ kiegészítésével;

c) meglévõ összetevõk módosításával, cseréjével.
4.1.4 A fejlesztés kiterjedhet:
a) a szolgáltatásokat közvetlenül biztosító alkalmazá-

sokra;
b) az alkalmazások által felhasznált adatok kezelésére,

tárolására, nyilvántartására, feldolgozására, rendelkezésre
bocsátására, védelmére;

c) az alkalmazott híradó-informatikai infrastruktúrára;
d) a rendszerszoftverekre, kiszolgáló számítógépekre,

adattárolókra, átviteli hálózatokra;
e) a végberendezésekre és perifériákra;
f) a híradó-informatikai tevékenység- és szervezetrend-

szer egészére.
4.1.5 Nem minõsülnek fejlesztésnek:
a) egy létezõ rendszer rendeltetésszerû mûködését szol-

gáló hibajavítások, karbantartások;
b) az eszközök és szoftverek egyedileg, nem projekt-

rendszerben megvalósított olyan elkerülhetetlen amortizá-
ciós cseréje, amely a rendszer egészének mûködési jellem-
zõire nincs hatással;

c) az elsõsorban törvényi, illetve jogszabályi változá-
sokból eredõ eltéréseket keresztülvezetõ rendszerköve-
tések.

4.2 A fejlesztés hatóköre, végrehajtási módja

4.2.1 A híradó-informatikai fejlesztés hatóköre kiter-
jedhet:

a) egyetlen honvédelmi szervezet által használt hír-
adó-informatikai rendszerekre;

b) több honvédelmi szervezet által használt híradó-in-
formatikai rendszerekre;

c) valamennyi honvédelmi szervezet által alkalmazott
híradó-informatikai rendszerekre;

d) a honvédelmi szervezeteken kívüli, más együttmûkö-
dõ szervezetek és állampolgárok által használt híradó-in-
formatikai rendszerekre.

4.2.2 A híradó-informatikai fejlesztés erõforrás- és költ-
ségigényei szerint lehet:

a) programrendszerû fejlesztés;
b) nem programrendszerû, értékhatárt meghaladó fej-

lesztés;
c) értékhatárt el nem érõ fejlesztés.
4.2.3 A programrendszerû fejlesztés a honvédelmi tárca

képességeinek bõvítését vagy szinten tartását jelentõs
mértékben meghatározó, magasabb erõforrás- és költség-
igényû híradó-informatikai fejlesztés, amelynek megvaló-
sítására a HTVTR keretei között, a programozott tervezési
rend elõírásainak megfelelõen kerül sor.

4.2.4 A nem programrendszerû, értékhatárt meghaladó
fejlesztés szakterületi vagy szervezeti szintû képességek
kialakítására, javítására irányuló, egy évnél rövidebb idõ-
tartamú híradó-informatikai fejlesztés, amelynek céljai,

erõforrás- és költségigényei nem teszik szükségessé
a HTVTR-ben történõ szerepeltetését, de a fedezetigénye
meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárt.

4.2.5 Az értékhatárt el nem érõ fejlesztés megvalósítá-
sára költségvetési források igénybevétele nélkül, vagy
a mindenkori közbeszerzési értékhatárt el nem érõ fedezet-
igény mellett, egyszerûsített eljárásrenddel kerül sor.

4.2.6 A híradó-informatikai fejlesztés végrehajtható:
a) a honvédelmi szervezet saját híradó-informatikai

szervezete által – belsõ fejlesztés;
b) nem honvédelmi szervezethez tartozó fejlesztõ által –

külsõ fejlesztés;
c) vegyes rendszerben – külsõ és belsõ fejlesztés.
4.2.7 A híradó-informatikai fejlesztések végrehajtási

módját a rendelkezésére álló erõforrások és kapacitások
függvényében, gazdaságossági szempontok figyelembe-
vételével kell megválasztani. Jelen szabályzat elõírásai
egyaránt vonatkoznak a külsõ, a belsõ és a vegyes rend-
szerben végrehajtott fejlesztésekre.

4.3 A fejlesztés rendje, feladatai

4.3.1 Az MH-ban a híradó-informatikai fejlesztés sza-
kaszai:

a) a fejlesztés igénylése és elõkészítése;
b) a fejlesztés megvalósítása;
c) a szolgáltatás bevezetése.

4.3.2 A fejlesztés igénylése és elõkészítése:
a) a fejlesztési igény megfogalmazása;
b) döntés a fejlesztésrõl;
c) a fejlesztés elõkészítése;
d) döntés a fejlesztési javaslatról;
e) a fejlesztés elõkészítésének lezárása.
4.3.2.1 A fejlesztési igény megfogalmazása
4.3.2.1.1 Híradó-informatikai fejlesztést bármely hon-

védelmi szervezet vagy HM szerv igényelhet. Az igénylõ
szervezet híradó-informatikai fejlesztési igényét évente,
indokolt esetben soron kívül, szolgálati úton terjeszti fel
a fejlesztési döntésre jogosult vezetõnek.

4.3.2.1.2 A fejlesztési döntésre jogosult vezetõ:
a) egyetlen honvédelmi szervezetet érintõ fejlesztés ese-

tén a honvédelmi szervezet vezetõje;
b) az MH középszintû irányító szervezet alárendeltségé-

be tartozó honvédelmi szervezeteket érintõ fejlesztés ese-
tén az MH középszintû irányító szervezet vezetõje;

c) egy adott szakirányítási terület szervezeteit, szerveit
érintõ fejlesztés esetében a szakterület felsõ szintû veze-
tõje;

d) több szakirányítási terület szervezeteit, szerveit érin-
tõ fejlesztés esetében a honvédelmi miniszter vagy a HM
közigazgatási államtitkár által kijelölt vezetõ;

e) az MH KCEHH-et és a központi szolgáltatásokat
érintõ, valamint közvetlen nemzetközi együttmûködést
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igénylõ fejlesztések esetén a felsõ szintû híradó-informati-
kai irányító szerv vezetõje.

4.3.2.1.3 A híradó-informatikai fejlesztési igény rendel-
tetése a fejlesztés további elõkészítésére vonatkozó döntés
meghozatalához szükséges információk összegzése. A fej-
lesztési igénynek tartalmaznia kell:

a) a fejlesztés célját, szakmai és jogi alapját, szükséges-
ségét;

b) a fejlesztésben érintett szervezetek körét;
c) a fejlesztés várható hatását az igénylõ szervezetre és

az érintett honvédelmi szervezetekre;
d) a fejlesztés elmaradásának várható hatását az igénylõ

szervezetre és az érintett honvédelmi szervezetekre;
e) a fejlesztésre elõreláthatólag rendelkezésre álló vagy

javasolt pénzügyi és szervezeti erõforrásokat;
f) a fejlesztés végrehajtásának esetleges akadályait.
4.3.2.2 Döntés a fejlesztési igényrõl
4.3.2.2.1 A fejlesztési döntésre jogosult vezetõ:
a) a felterjesztett igényeket összesítés és elemzés után

szakmai javaslattal szolgálati úton továbbítja a felsõ szintû
híradó-informatikai irányító szervnek;

b) a felsõ szintû híradó-informatikai irányító szerv
egyetértésével dönt a híradó-informatikai fejlesztési igény
jóváhagyásáról és a fejlesztés elõkészítésérõl vagy a fej-
lesztési igény elutasításáról;

c) a fejlesztési igény elfogadásáról vagy elutasításáról
és annak indokairól tájékoztatja az igénylõ szervezetet.

4.3.2.2.2 A felsõ szintû híradó-informatikai irányító
szerv vezetõje magához vonhatja a fejlesztések elõkészíté-
sével kapcsolatos döntési jogot, valamint a fejlesztés elõ-
készítésének feladatait.

4.3.2.3 A fejlesztés elõkészítése
4.3.2.3.1 Az elfogadott fejlesztési igények esetében

a fejlesztési döntésre jogosult vezetõ a további fejlesztési
döntések megalapozása érdekében – hatáskörének megfe-
lelõen –intézkedik a megvalósíthatósági tanulmány kidol-
gozására.

4.3.2.3.2 A megvalósíthatósági tanulmány rendeltetése
a fejlesztés szükségességének és szakmai megalapozottsá-
gának részletes bemutatása, valamint a fejlesztés tervezé-
séhez szükséges információk összegzése. A javaslatnak
tartalmaznia kell:

a) hivatkozást a javaslat alapját képezõ híradó-informa-
tikai fejlesztési igényre;

b) a fejlesztés célját, szakmai és jogi alapját, szükséges-
ségének és az MH Informatikai Stratégiával való össz-
hangjának indoklását;

c) a jelenlegi helyzet bemutatását;
d) a javasolt megoldások leírását;
e) a fejlesztés tervezett eredményét, hatását;
f) a megvalósítás várható szervezeti és humánerõforrás

szükségletét;
g) a fejlesztés megvalósításának életciklusra vetített, in-

doklással alátámasztott várható költségkihatásait;
h) a fejlesztés kapcsolatát a HTVTR-ben szereplõ fej-

lesztési programokkal és projektekkel – programrendszerû

fejlesztések esetében –, illetve a rendelkezésre álló erõfor-
rásokkal nem programrendszerû, értékhatárt meghaladó
fejlesztések esetében.

4.3.2.3.3 A megvalósíthatósági tanulmány törzsrészé-
nek kidolgozását követõen a fejlesztési döntésre jogosult
vezetõ megvizsgálja a fejlesztési javaslat összhangját:

a) az MH Informatikai Stratégiájával;
b) programrendszerû fejlesztések esetében a HTVTR

rendszerében szereplõ fejlesztési programokkal és projek-
tekkel;

c) a rendelkezésre álló erõforrásokkal.
4.3.2.3.4 A fejlesztési döntésre jogosult vezetõ – hatás-

körének megfelelõen, a szakmai javaslatok alapján – in-
tézkedik a megvalósíthatósági tanulmány tartalmi elemei-
nek kidolgozására és a javaslat véglegesítésére.

4.3.2.4 Döntés a fejlesztési javaslatról
4.3.2.4.1 A fejlesztési döntésre jogosult vezetõ a meg-

valósíthatósági tanulmány végleges változata alapján,
a felsõ szintû híradó-informatikai szakmai irányító szerv
egyetértésével dönt a fejlesztés megindításáról, valamint
a HTVTR-ben történõ szerepeltetés szükségességérõl,
majd döntésérõl írásban tájékoztatja az igénylõ szerve-
zetet.

4.3.2.5 A fejlesztés elõkészítésének lezárása
4.3.2.5.1 A fejlesztési döntésre jogosult vezetõ:
a) programrendszerû fejlesztések esetében javaslatot

készít elõ, nem programrendszerû, értékhatárt meghaladó
fejlesztések esetében dönt a rendszergazdáról, valamint
a fejlesztésért felelõs vezetõrõl, aki lehet ugyanaz a sze-
mély is;

b) programrendszerû fejlesztések esetében intézkedik
a programozott tervezés megkezdésére;

c) programrendszerû fejlesztések esetében a híradó-in-
formatikai fejlesztési javaslat alapján a programok terve-
zésének és végrehajtásának szakmai irányításáért felelõs
érintett szervezeten (a továbbiakban: program-szakterületi
felelõs) keresztül javaslatot tesz a védelmi tervezésért fele-
lõs HM-szervnek a Programelgondolás tervezet elkészíté-
sére;

d) a Programelgondolás tervezet elkészítésére vonatko-
zó javaslatában egyedi program esetében javaslatot tesz
a programfelelõsre, komplex program esetében pedig
a híradó-informatikai projekt – részprogram – felelõsére,
aki egyúttal a fejlesztésért felelõs vezetõ;

e) a Programelgondolás tervezet elkészítésére vonatko-
zó javaslatát egyetértés céljából megküldi a felsõ szintû
híradó-informatikai irányító szervnek;

f) nem programrendszerû, értékhatárt meghaladó fej-
lesztések esetében – hatáskörének megfelelõen – dönt
a fejlesztésért felelõs honvédelmi híradó-informatikai
szervezet kijelölésérõl, vagy javaslatot tesz a felsõ szintû
híradó-informatikai szakmai irányító szervezet vezetõje
részére a hatáskörén kívül esõ honvédelmi vagy külsõ hír-
adó-informatikai szervezet bevonására, és intézkedik a fej-
lesztés tervbeállításáról.
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4.3.3 A fejlesztés megvalósítása
4.3.3.1 A fejlesztés megvalósításának általános szabályai
4.3.3.1.1 A fejlesztés megvalósítása az indokolt és szak-

mailag megalapozott híradó-informatikai fejlesztési javas-
latra vonatkozó döntés meghozatalától a javaslatban meg-
fogalmazott rendszer, rendszerösszetevõ, szolgáltatás
– prototípus – kialakításáig vagy beszerzéséig tart.

4.3.3.1.2 A fejlesztés megvalósításának felügyeletét és
irányítását a fejlesztésért felelõs vezetõ látja el.

4.3.3.1.3 A fejlesztés megvalósítása során a következõ
feladatokat kell végrehajtani:

a) a fejlesztési követelmények meghatározása;
b) a fejlesztés tervezése;
c) a fejlesztés végrehajtása.
4.3.3.2 A fejlesztés tervezése
4.3.3.2.1 A híradó-informatikai fejlesztés tervezése so-

rán végre kell hajtani:
a) a fejlesztés megvalósítási feladatainak tervezését,

ütemezését;
b) a fejlesztéshez szükséges – személyi, szervezeti,

technikai, pénzügyi – erõforrások tervezését;
c) a fejlesztésben érintett személyek és szervezetek

meghatározását.
4.3.3.2.2 Programrendszerû fejlesztések esetében a fej-

lesztés tervezésének feladatait a védelmi képesség-fejlesz-
tés programozott tervezési rendszerében kell megvalósí-
tani, a tervezés elõzetes adatai a Programelgondolásban,
eredményei a Program Végrehajtási Tervben (a továbbiak-
ban: PVT) jelennek meg.

4.3.3.2.3 A Programelgondolás jóváhagyását követõen
a program-szakterületi felelõs a PVT tervezetet vélemé-
nyezésre megküldi a fejlesztésért felelõs vezetõnek.

4.3.3.2.4 Nem programrendszerû, értékhatárt meghala-
dó fejlesztések esetében a fejlesztésért felelõs vezetõ in-
tézkedik a Fejlesztés Végrehajtási Tervének kidolgozásá-
ra, majd jóváhagyja azt. A Fejlesztés Végrehajtási Terve
tartalmazza:

a) a fejlesztés feladat- és ütemtervét;
b) a fejlesztés beszerzési és költségtervét;
c) a fejlesztésben érintett személyek, szervezetek körét

és felelõsségét.
4.3.3.2.5 A fejlesztésért felelõs vezetõ a felsõ szintû hír-

adó-informatikai irányító szerv egyetértésével meghatá-
rozza a fejlesztésben érintett szervezetek körét:

a) külsõ fejlesztõ esetére a fejlesztést támogató honvé-
delmi szervezetet;

b) belsõ és vegyes fejlesztés esetében a fejlesztést vég-
rehajtó, koordináló és együttmûködõ honvédelmi szerve-
zetet;

c) az üzemeltetésben érintett szervezeteket.
4.3.3.2.6 A fejlesztést támogató honvédelmi szervezet

feladatai:
a) együttmûködés a fejlesztõvel;
b) közremûködés a helyzetfelmérésben;
c) szakmai konzultációs lehetõség biztosítása;
d) segítségnyújtás a teszteléshez.

4.3.3.3 A fejlesztési követelmények meghatározása
4.3.3.3.1 A híradó-informatikai fejlesztés végrehajtásá-

hoz meg kell határozni:
a) az alkalmazói igényeket;
b) a hadmûveleti követelményeket;
c) a mûszaki követelményeket;
d) a mûködtetési, fenntartási követelményeket.
4.3.3.3.2 Az alkalmazói igények és a hadmûveleti köve-

telmények rendeltetése, hogy megfogalmazzák a honvé-
delmi szervezeteknek a fejlesztendõ híradó-informatikai
rendszerrel szemben támasztott alkalmazói elvárásait és
követelményeit.

4.3.3.3.3 A hadmûveleti követelmények kötelezõ tar-
talma:

a) általános követelmények;
b) alkalmazási környezet;
c) felépítés, alrendszerek;
d) biztonsági követelmények.
4.3.3.3.4 A hadmûveleti követelmények kidolgozására

a fejlesztésért felelõs vezetõ intézkedik. A hadmûveleti
követelmények kidolgozása alapesetben az igénylõ hon-
védelmi szervezet feladata, amelybe együttmûködõként be
kell vonni a rendszert alkalmazó vagy az alkalmazás során
együttmûködésre kötelezett összes szervezetet. A fejlesz-
tésért felelõs vezetõ a hadmûveleti követelmények kidol-
gozásával – hatáskörének megfelelõen – a fejlesztést
igénylõ szervezettõl eltérõ alkalmazó szervezetet is meg-
bízhat.

4.3.3.3.5 A hadmûveleti követelményeket a fejleszté-
sért felelõs vezetõ hagyja jóvá az igénylõ szervezet és
a felsõ szintû híradó-informatikai irányító szerv elõzetes
véleményezését követõen. Programrendszerû fejlesztések
esetében a hadmûveleti követelmények kidolgozására,
a Programelgondolás aktualizálására, véglegesítésére a
PVT kidolgozásának folyamatában, azok részeként kerül
sor.

4.3.3.3.6 A mûszaki, valamint a mûködtetési, fenntar-
tási követelményeket a hadmûveleti követelményeknek
megfelelõen kell kidolgozni.

4.3.3.3.7 Programrendszerû fejlesztések esetében
a szakterületi felelõs a PVT kidolgozásának folyamatában
intézkedik a mûszaki, illetve a mûködtetési, fenntartási kö-
vetelmények kidolgozására.

4.3.3.3.8 A mûszaki követelmények rendeltetése, hogy
szakmailag értékelhetõ módon megfogalmazza a fejlesz-
tett rendszerrel szemben támasztott mûszaki paraméte-
reket.

4.3.3.3.9 A mûszaki követelmények kötelezõ tartalma:
a) a rendszerrel, komponensekkel és fõ eszközökkel

szemben tételesen megfogalmazott, részletes híradó-infor-
matikai követelmények;

b) az elhelyezési infrastruktúrával szemben megfogal-
mazott követelmények;

c) rendszer-specifikus képzési és szakmai támogatási
követelmények;

d) egyéb mûszaki-technikai követelmények.
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4.3.3.3.10 Belsõ erõforrás felhasználásával végrehajtott
fejlesztés esetén a mûszaki követelmény kidolgozásáért
a fejlesztésért felelõs vezetõ felel. Külsõ – nem honvédel-
mi – szervezet által végrehajtott fejlesztés esetén a mûsza-
ki követelmény kidolgoztatása és a beszerzõ szervezet ré-
szére történõ benyújtása a megbízó feladata. Amennyiben
a mûszaki követelményt külsõ – nem honvédségi – szerve-
zet dolgozza ki, a kidolgozás felügyeletét a beszerzõ szer-
vezet hajtja végre.

4.3.3.3.11 A mûszaki követelményt az MH központi
híradó-informatikai üzemeltetõ szervezet véleménye alap-
ján a felsõ szintû híradó-informatikai szakmai irányító
szervezet vezetõje hagyja jóvá.

4.3.3.3.12 A mûködtetési, fenntartási követelmények
rendeltetése, hogy meghatározza a fejlesztett rendszerüze-
meltetési, elhelyezési, logisztikai, pénzügyi feltételeit.
A követelmények kidolgozását a fejlesztésért felelõs veze-
tõ rendeli el, kidolgozását az üzemeltetésre kijelölt szerv
hajtja végre, amelybe együttmûködõként be kell vonni
az üzemeltetésben-fenntartásban érintett, személyügyi, lo-
gisztikai, elhelyezési és pénzügyi szervezeteket.

4.3.3.3.13 A mûködtetési, fenntartási, logisztikai támo-
gatási követelmények tartalma:

a) üzemeltetési-fenntartási technikai követelmények;
b) elhelyezési követelmények;
c) humán erõforrás és szervezeti követelmények;
d) készletképzési és tartalékképzési követelmények;
e) üzemben tartási követelmények (szerviz, javítás,

gyári javítás);
f) ellátási követelmények;
g) kiképzési követelmények;
h) technikai dokumentációkkal szemben megfogalma-

zott követelmények;
i) kodifikációs követelmények;
j) egyéb logisztikai követelmények.
4.3.3.4 A fejlesztés végrehajtása
4.3.3.4.1 A híradó-informatikai fejlesztések végrehajtá-

sának feladatai:
a) megvalósítási változatok kidolgozása;
b) a rendszerterv kidolgozása;
c) a szükséges híradó-informatikai eszközök beszerzése

és telepítése;
d) technikai és szoftver-fejlesztési feladatok;
e) az egyes összetevõk integrációja, tesztelése;
f) az elõírt fejlesztõi, alkalmazói és üzemeltetõi doku-

mentumok kidolgozása.
4.3.3.4.2 Külsõ és vegyes rendszerû fejlesztések eseté-

ben a külsõ fejlesztõ szervezetet vagy szervezeteket be-
szerzési eljárás keretében kell kiválasztani. A beszerzési
eljárást mind a programrendszerû, mind a nem program-
rendszerû fejlesztések esetében a vonatkozó jogszabályok
és HM utasítások elõírásainak megfelelõen kell lebonyo-
lítani.

4.3.3.4.3 A külsõ fejlesztés esetén a beszerzési eljárás
során az eljárást indító hirdetmény és dokumentáció össze-

állítása, valamint a beérkezett ajánlatok elbírálása céljából
szakértõi bizottságot kell létrehozni.

4.3.3.4.4 A beszerzési szakértõi bizottság tagjai:
a) a beszerzésért felelõs szervezet képviselõje vagy kép-

viselõi;
b) a megbízó szervezet képviselõje;
c) a felsõ szintû híradó-informatikai szakmai irányító

szerv képviselõje;
d) az érintett üzemeltetõ szervezetek képviselõi;
e) szükség esetén az alkalmazó szervezetek képviselõi.
4.3.3.4.5 A beszerzési bizottság híradó-informatikai

szakterületi képviselõinek feladata a fejlesztés mûszaki és
üzemeltetési-fenntartási követelményeinek, valamint
az MH felsõ szintû híradó-informatikai koncepciójának,
irányelveinek és szabályzóinak érvényesítése a beszerzési
eljárás során.

4.3.3.4.6 A szerzõdések egy másolati példányát meg
kell küldeni a beszerzést kezdeményezõ – megbízó – hon-
védelmi szervezetnek, valamint rendelkezésére kell, hogy
álljon a fejlesztésért felelõs vezetõnek.

4.3.3.4.7 A fejlesztési célú beszerzési szerzõdésekrõl
a szerzõdést kötõ honvédelmi szervezet nyilvántartást ve-
zet. A nyilvántartás aktuális adatait a szerzõdést kötõ hon-
védelmi szervezet évente vagy igény szerint megküldi a
felsõ szintû híradó-informatikai irányító szervnek. A nyil-
vántartás kötelezõen tartalmazza:

a) a fejlesztést igénylõ szervezet megnevezését;
b) a fejlesztés tárgyát;
c) a fejlesztésre biztosított fedezetet;
d) a fejlesztési szerzõdés megkötésének idõpontját;
e) a fejlesztési szerzõdés teljesítésének határidejét, ide-

értve a részteljesítések határidejét is, amennyiben vannak
ilyenek;

f) megvalósult részteljesítések esetén az egyes részek
átvételének idõpontját és a kifizetett részszámlák összegét;

g) jelentést a fejlesztés véghatáridejének tarthatóságá-
ról, és az annak érdekében megtett vagy igényelt intézke-
déseket.

4.3.3.4.8 Belsõ és vegyes rendszerû fejlesztések eseté-
ben a fejlesztést végrehajtó vagy abban résztvevõ honvé-
delmi szervezet vagy szervezetek kijelölésére a fejlesztés
tervezése során kerül sor. Több szervezet részvételével
végrehajtott, vagy több beszerzést magában foglaló fej-
lesztés esetében a fejlesztés végrehajtásáért felelõs szerve-
zetet kell kijelölni. Vegyes rendszerû fejlesztés esetében
erre a funkcióra belsõ – honvédelmi – híradó-informatikai
szervezetet kell meghatározni.

4.3.3.4.9 A fejlesztés végrehajtásáért felelõs szervezet
feladata:

a) a fejlesztési, beszerzési részfeladatok koordinálása,
összehangolása;

b) az integráció és tesztelés feladatainak irányítása;
c) az elõírt dokumentumok kidolgozásának, összeállítá-

sának irányítása.
4.3.3.4.10 A fejlesztés végrehajtásáért felelõs szerveze-

tet és konkrét feladatait a fejlesztésért felelõs vezetõ hatá-
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rozza meg. Külsõ fejlesztés esetében ezeket a feladatokat
a szerzõdésben, valamint a kapcsolódó dokumentációkban
kell meghatározni.

4.3.3.4.11 A fejlesztésért felelõs vezetõ – a jogszabá-
lyokkal és egyéb vonatkozó szabályozókkal összhangban
– meghatározhatja a fejlesztés végrehajtása során alkalma-
zandó eljárásokat és módszereket, valamint a fejlesztés so-
rán kidolgozandó közbensõ fejlesztõi dokumentumok, ter-
vek körét, azok elbírálásának, jóváhagyásának rendjét.
Külsõ és vegyes rendszerû fejlesztés esetében ezeket a be-
szerzés dokumentációjában kell szerepeltetni.

4.3.4 A bevezetés rendje, feladatai
4.3.4.1 A bevezetéssel kapcsolatos általános elvek
4.3.4.1.1 A híradó-informatikai fejlesztés eredményei-

nek bevezetése az új vagy módosított rendszer, rendszer-
összetevõ, szolgáltatás alkalmazási helyszínen történõ ki-
alakításának vagy telepítésének megkezdésétõl az üzem-
szerû alkalmazás és támogatás megkezdéséig tart.

4.3.4.1.2 A fejlesztés eredményét képezõ új vagy módo-
sított rendszerek, rendszerelemek rendszeresítéssel vagy
az MH-ban elsõ alkalommal történõ alkalmazásba vétellel
(a továbbiakban: elsõ alkalmazásba vétel) kerülnek beve-
zetésre az MH híradó-informatikai, logisztikai-ellátási és
pénzügyi-tervezési rendszerébe.

4.3.4.1.3 Az MH állománytábláiban, felszerelési jegy-
zékeiben, normajegyzékeiben szereplõ, katonai célokra
gyártott vagy szállított, polgári kereskedelmi forgalomban
nem, vagy csak külön engedéllyel beszerezhetõ híradó-in-
formatikai rendszerek, rendszerelemek a vonatkozó szabá-
lyozásban foglaltak szerinti eljárással kerülnek rendszere-
sítésre.

4.3.4.1.4 A bevezetés feladatainak végrehajtására a fej-
lesztésért felelõs vezetõ – az alkalmazó és az üzemeltetõ
szervezetekkel való együttmûködésben – feladat- és ütem-
tervet készít, amelyet a rendszergazda hagy jóvá.

4.3.4.1.5 A fejlesztés eredményeinek bevezetése során
végrehajtandó feladatok:

a) teljes körû tesztelés az alkalmazásnak megfelelõ mû-
szaki-technikai környezetben, rendszeresítési eljárás ese-
tén csapatpróba;

b) az alkalmazó és üzemeltetõ állomány felkészítése,
a szükséges ismertetõk, tananyagok kidolgozása;

c) a szükséges szervezeti, beosztási, humán, elhelyezési
és logisztikai feltételek kialakítása;

d) az alkalmazás és üzemeltetés eljárási szabályainak
kidolgozása;

e) teljes körû telepítés, átadás/átvétel;
f) kísérleti alkalmazás lefolytatása valós alkalmazási

körülmények között;
g) alkalmazásba vétel, vagy rendszeresítés.
4.3.4.2 Tesztelés, kísérleti alkalmazás, csapatpróba
4.3.4.2.1 Elsõ alkalmazásba vétel során a híradó-infor-

matikai fejlesztés eredményét képezõ új vagy módosított
rendszert, rendszerösszetevõt, szolgáltatást a tervezett al-
kalmazásnak megfelelõ környezetben tesztelni kell.

A tesztelés valós alkalmazási környezetben vagy éles ada-
tokkal nem hajtható végre. A tesztelés megtervezésért és
végrehajtásáért a fejlesztésbe és a késõbbi üzemeltetésbe
bevont üzemeltetõ szervezet, szervezeti elem vezetõje
a felelõs, a tesztelési tervet a fejlesztésért felelõs vezetõ
hagyja jóvá.

4.3.4.2.2 A tesztelési terv tartalmazza:
a) a tesztelésre kijelölt környezet meghatározását;
b) a teszt részfeladatainak meghatározását, végrehajtási

rendjét;
c) a teszt eredményeinek értékelési, minõsítési rend-

szerét.
4.3.4.2.3 A tesztelésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni.

A teszt jegyzõkönyve tartalmazza:
a) a tesztfeladatok és eredményeik részletes leírását;
b) a hadmûveleti és mûszaki követelményben foglaltak-

nak való megfelelés megítélését;
c) a tesztelésben részt vevõ alkalmazó szervezet észre-

vételeit;
d) a tesztelésben részt vevõ üzemeltetõ szervezet észre-

vételeit;
e) a végrehajtandó javítások, kiegészítések meghatáro-

zását;
f) a teszt összegzett eredményét.
4.3.4.2.4 A teszt jegyzõkönyve alapján a fejlesztésért

felelõs vezetõ dönt a bevezetés folytatásáról, a javítások
elvégzésének kezdeményezésérõl, a bevezetés feladat- és
ütemtervének esetleges pontosításáról.

4.3.4.2.5 Eredményes tesztelést követõen az új vagy
módosított rendszer alkalmazhatóságát valós környezet-
ben történõ kísérleti alkalmazással kel megállapítani. A kí-
sérleti alkalmazás az alkalmazás eljárásbeli szabályainak
és körülményeinek pontosítására irányul. A kísérleti alkal-
mazás környezetét, hatókörét, állományát, eljárásrendjét,
értékelési szempontjait a rendszergazda határozza meg.

4.3.4.2.6 A kísérleti alkalmazás során elõforduló szoft-
verhibákat, informatikai hiányosságokat fel kell fedni, és
javításukra intézkedni kell.

4.3.4.2.7 Rendszeresítésre kerülõ híradó-informatikai
rendszer, rendszerelem esetében a haditechnikai ellenõrzõ
vizsgálatot és a csapatpróbát a vonatkozó szabályozó alap-
ján kell végrehajtani.

4.3.4.3 Telepítés, átadás-átvétel
4.3.4.3.1 A teljes körû telepítés az új híradó-informati-

kai rendszernek, rendszerösszetevõknek valamennyi valós
alkalmazási helyszínen történõ telepítését és üzemszerû
mûködési állapotba hozását foglalja magában.

4.3.4.3.2 A teljes körû telepítés feltétele a fejlesztéshez
kapcsolódó vagy annak részét képezõ elhelyezési, üzemel-
tetési és biztonsági környezet kialakítása.

4.3.4.3.3 Az átadás-átvétel az új híradó-informatikai
rendszer, rendszerösszetevõ vagy szolgáltatás átadása
a fejlesztést végrehajtó szervezet vagy a beszerzõ szerve-
zet részérõl az alkalmazó vagy az üzemeltetõ szervezet ré-
szére.
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4.3.4.3.4 Új vagy képességnövelt alkalmazói szolgálta-
tás az alkalmazó szervezet részére, az azt kiszolgáló tech-
nikai rendszerelemek az üzemeltetõ szervezet részére ke-
rülnek átadásra. Komplex alkalmazói szolgáltatás fejlesz-
tése és átvétele esetén az üzemeltetõ szervezetek részérõl
történõ technikai átvételhez a rendszergazda elõzetes en-
gedélye szükséges.

4.3.4.3.5 Több üzemeltetõ szervezet esetében az át-
adás-átvétel szervezetenként vagy egy kijelölt üzemeltetõ
szervezet részére hajtható végre. Egy kijelölt szervezet
esetén a többi szervezet részére történõ átadásra a honvé-
delmi szervezetek közötti átadás-átvételre vonatkozó sza-
bályokat kell alkalmazni.

4.3.4.3.6 Az átadás-átvétel részét képezi az alkalmazás-
hoz és üzemeltetéshez szükséges valamennyi felhasználói,
üzemeltetési, mûszaki és biztonsági dokumentáció, vala-
mint a tesztelési jegyzõkönyv, amennyiben azt nem a hon-
védelmi üzemeltetõ szervezet készítette el.

4.3.4.3.7 Az átadás-átvételrõl jegyzõkönyvet kell készí-
teni, amelyet az érintett felek arra feljogosított képviselõi
aláírnak.

4.3.4.3.8 Az átadás-átvételi eljárás jegyzõkönyve tartal-
mazza:

a) az átadás-átvétel idõpontját, helyszínét;
b) az átadást-átvételt végrehajtó szervezeteket és sze-

mélyeket;
c) az átadás-átvétel hivatkozási alapját;
d) az átadás-átvétel tárgyát;
e) az átadott-átvett dokumentációk és jegyzõkönyvek

listáját;
f) az esetlegesen késõbb végrehajtandó hiánypótlásokat

a határidõ megjelölésével;
g) az átadás-átvétel sikeres vagy sikertelen végrehajtá-

sát tartalmazó záradékot.
4.3.4.3.9 Külsõ fejlesztõ részére a szerzõdés szerinti tel-

jesítésigazolást csak sikeres átadás-átvételi jegyzõkönyv
záradéka alapján lehet kiadni.

4.3.4.4 Rendszeresítés, alkalmazásba vétel
4.3.4.4.1 Az átadás-átvételi eljárás eredményes végre-

hajtását követõen – a híradó-informatikai üzemeltetõ szer-
vezettel való együttmûködésben – a rendszergazda intézke-
dik az új vagy megváltozott képességû híradó-informatikai
szolgáltatás mûködtetésének az MH pénzügyi-tervezési és
fenntartási-logisztikai rendszerbe történõ integrálásáról.

4.3.4.4.2 Az üzembe állított rendszer éves üzemeltetési
logisztikai-ellátási igényeit az üzemeltetõ szervezet állítja
össze és küldi meg az illetékes logisztikai vagy gazdasági
tervezõ szervezet részére a vonatkozó szabályozóknak és
a felsõ szintû híradó-informatikai szakmai irányító szerv
irányelveinek megfelelõen.

4.3.4.4.3 Az átadás-átvételt követõen az üzemeltetõ
szervezet kezdeményezi az üzemeltetési-fenntartási szol-
gáltatási szerzõdések, megállapodások szükség szerinti
módosítását, vagy ha szükséges, új szerzõdés kötését, va-
lamint kidolgozza, illetve pontosítja a szolgáltatás-üze-
meltetési tervét.

4.3.4.4.4 Rendszeresítésre kerülõ híradó-informatikai
rendszer, rendszerelem a vonatkozó szabályozásnak meg-
felelõen kerül az MH rendszerébe.

4.3.4.4.5 Az elsõ alkalmazásba vétellel történõ beveze-
tést a rendszergazda javaslata alapján – az alkalmazás ha-
tókörének megfelelõ híradó-informatikai üzemeltetõ szer-
vezet és logisztikai szakmai irányító szervezet egyetérté-
sével – a felsõ szintû híradó-informatikai szakmai irányító
szerv vezetõje engedélyezi.

4.3.4.4.6 Rendszeresítési eljárásra nem kötelezett hír-
adó-informatikai rendszer, rendszerelem a rendszergazda
által kiadott alkalmazásba vételi intézkedéssel, paranccsal
kerül bevezetésre az MH rendszerébe.

4.3.4.4.7 Rendszeresítési eljárással bevezetett híradó-
informatikai fejlesztés, beszerzés tényleges alkalmazásba
vételekor a rendszergazda – amennyiben az a rendszeresí-
tés alkalmával nem történt meg – az elsõ alkalmazásba vé-
telhez hasonlóan alkalmazásba vételi intézkedéssel szabá-
lyozza az igénybevétel rendjét.

4.3.4.4.8 Az alkalmazásba vételi intézkedés tartalmazza:
a) az alkalmazott rendszer, szolgáltatás megnevezését,

célját, hatókörét;
b) az alkalmazásba vétel idõpontját;
c) az alkalmazó szervezeteket, szervezeti elemeket;
d) a szolgáltatás üzemeltetõjét;
e) a rendszergazda, az adatgazda és a szolgáltatásgazda

személyét;
f) az alkalmazás rendjét, erõforrásait, feltételeit, bizton-

sági követelményeit.
4.3.4.4.9 Amennyiben az alkalmazási körülmények

meghatározása meghaladja egy intézkedés elvárható terje-
delmét, az alkalmazás vagy szolgáltatás igénybevétel
rendjének, feltételeinek és követelményeinek szabályozá-
sát az intézkedés mellékleteként kiadott alkalmazásba vé-
teli tervben szükséges meghatározni.

4.3.4.4.10 Meglévõ képességek fejlesztése esetén, vagy
amortizációs csere érdekében beszerzett eszközök vagy
szolgáltatások vonatkozásában – amennyiben a régi rend-
szer az újtól jól elkülöníthetõ – a két rendszer párhuzamos
mûködésének rendjét a bevezetési tervben meg kell hatá-
rozni. A régi rendszer üzemeltetését az új rendszer tényle-
ges alkalmazásba vételéig fenn kell tartani, a leváltásra ter-
vezett rendszer kivonására az új rendszer teljes körû üzem-
be helyezése után kerülhet sor.

4.3.4.4.11 Amortizálódott, kiváltott vagy feleslegessé
vált rendszer kivonása a rendszergazda által kiadott kivo-
nási intézkedés alapján történik.

4.4 Rendszeresített vagy alkalmazásba vett rendszer
kiterjesztése

4.4.1 Az MH-ban rendszeresítéssel vagy alkalmazásba
vétellel bevezetett híradó-informatikai rendszer vagy szol-
gáltatás további alkalmazásba vétele (a továbbiakban: ki-
terjesztése) más honvédelmi szervezetekben a bevezetés-
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sel azonos szabályok szerint történik az alábbi specifiku-
mokkal:

a) a kiterjesztést a rendszergazda – vagy a rendszergaz-
dával egyeztetve az igénylõ szervezet – kezdeményezi
a felsõ szintû híradó-informatikai szakmai irányító szerv-
nél, amelyet annak vezetõje engedélyez;

b) a kiterjesztésnél érvényesíteni kell a beszerzés vagy
fejlesztés kapcsán meghatározott licencelési, szerzõi jogi,
valamint a rendszer további felhasználására, átadására vo-
natkozó elõírásokat, amely a rendszergazda felelõssége;

c) a rendszer különálló tesztelése elmaradhat, ugyanak-
kor a kísérleti alkalmazás során meg kell állapítani és vég-
re kell hajtani mindazokat a szoftverbeállításokat, módosí-
tásokat, amelyek a rendszer üzemszerû alkalmazáshoz
szükségesek;

d) az átadás-átvételre a rendszergazda vagy megbízottja
és az új alkalmazó szervezet között kerül sor, központi
szolgáltatás esetén átadás-átvételre nincs szükség;

e) amennyiben az új alkalmazó szervezet az átadott rend-
szert önállóan, a korábbi rendszergazdától függetlenül veszi
igénybe, az új szervezetben szintén meg kell határozni
a rendszer-, adat- és szolgáltatásgazdát és az üzemeltetõ
szervezetet. Ez esetben az új szervezet vezetõje – a felsõ
szintû híradó-informatikai szakmai irányító szervezet veze-
tõjének egyetértésével – önálló alkalmazásba vételi intézke-
dést ad ki, amelyben újólag szabályozza az alkalmazás,
igénybevétel rendjét és feltételeit a saját szervezetében;

f) amennyiben a szolgáltatás, rendszer kiterjesztése
a korábbi rendszergazda felügyeletével és irányítása alatt
valósul meg, úgy az eredetileg kiadott alkalmazásba vételi
intézkedést, tervet módosítani szükséges;

g) a rendszer, szolgáltatás integrálására az MH
KCEHH-be a KCEHH hálózata felügyeletével és az MH
központi üzemeltetõ szervezet irányításával kerül sor;

h) a rendszer továbbadásának és további felhasználásá-
nak jogáról vagy annak feltételeirõl – a felsõ szintû hír-
adó-informatikai szakmai irányító szerv vezetõjének
egyetértésével – az átadás-átvételi jegyzõkönyvben ren-
delkezni kell. A továbbadást a felsõ szintû híradó-informa-
tikai szakmai irányító szervezet vezetõje megtilthatja an-
nak érdekében, hogy a felsõ szintû híradó-informatikai fej-
lesztési irányelvek és koncepció érvényre jutását biztosít-
sa, vagy, hogy azonos, illetve egyeztetett verziójú szoftver
kerüljön telepítésre a honvédelmi szervezetekben.

4.5 Egyszerûsített eljárásrend alkalmazása

4.5.1 A legalacsonyabb közbeszerzési értékhatárt el
nem érõ pénzügyi fedezetigénnyel megvalósítható, vagy
kizárólag belsõ, beszerzést nem igénylõ honvédelmi fej-
lesztõi kapacitások és erõforrások bevonásával végrehajt-
ható fejlesztések elõkészítése és végrehajtása során egy-
szerûsített eljárásrend alkalmazható az alábbiak szerint:

a) A fejlesztést igénylõ szervezet a fejlesztési igényhez
csatolva terjeszti fel a fejlesztési döntésre jogosult vezetõ-

nek az üzemeltetõvel egyeztetett alkalmazói követel-
ményt. Az alkalmazói követelmény tartalmazza a hadmû-
veleti, a mûszaki és a mûködtetési-fenntartási követelmé-
nyekben elõírt tartalmat.

b) A fejlesztési döntésre jogosult vezetõ az egyeztetett
alkalmazói követelmény alapján, az érintett honvédelmi
szervezetekkel egyetértésben dönt a fejlesztés végrehajtá-
sáról, az abban résztvevõ szervezetekrõl és a bevonásra
kerülõ erõforrásokról.

4.5.2 A fejlesztés egyéb tevékenységeire vonatkozóan
a fejlesztései eljárásra általánosan érvényes szabályokat
kell alkalmazni.

4.6 Rendkívüli fejlesztések eljárási rendje

4.6.1 Olyan rendkívüli helyzetekben, amikor a hír-
adó-informatikai fejlesztés általános rendben történõ vég-
rehajtása jelentõs mértékben akadályozza vagy veszélyez-
teti a Magyar Honvédség alapvetõ feladatainak ellátását,
a honvédelmi érdekbõl végrehajtott fejlesztést rendkívüli
eljárásrendben kell végrehajtani.

4.6.2 A rendkívüli fejlesztési eljárás során a fejlesztési
folyamat egyes – elsõsorban döntés-elõkészítési, részletes
tervezési, dokumentálási – feladatai elmaradhatnak vagy
szûkített tartalommal kerülhetnek végrehajtásra. Rendkí-
vüli fejlesztési eljárás során szintén ki kell jelölni a rend-
szergazdát és a fejlesztésért felelõs vezetõt. A rendszer be-
vezetésének és dokumentálásának elõírt feladatait utólag
teljes körûen végre kell hajtani.

4.6.3 A rendkívüli eljárásrendre vonatkozó javaslatot és
annak indoklását az igénylõ szervezet híradó-informatikai
fejlesztési igényben fogalmazza meg. A rendkívüli fejlesz-
tési igényeket a fejlesztési döntésért felelõs vezetõ a felsõ
szintû híradó-informatikai szakmai irányító szerv vélemé-
nyével a HM védelmi tervezésért felelõs állami vezetõje
részére szolgálati úton engedélyezés céljából felterjeszti.

4.6.4 Rendkívüli fejlesztési eljárás lezárását követõen
a végrehajtásról a fejlesztésért felelõs vezetõ jelentést ké-
szít, és a felsõ szintû híradó-informatikai szakmai irányító
szerv vezetõje véleményével szolgálati úton felterjeszti
a HM védelmi tervezésért felelõs állami vezetõjének.

4.7 Kapcsolattartás külsõ fejlesztõvel

4.7.1 A fejlesztés végrehajtása során a külsõ fejlesztõ
szervezet és honvédelmi szervezetek közötti kapcsolattar-
tás, együttmûködés rendjét a fejlesztésért felelõs vezetõ
írásban szabályozza. Ezen belül meghatározza:

a) a kapcsolattartók körét a honvédelmi szervezet részé-
rõl, elérhetõségüket, jogköreiket és feladataikat, valamint
a megbízás idõtartamát;

b) a külsõ fejlesztõ szervezet képviselõinek a honvédel-
mi szervezetek objektumaiba történõ beléptetésének rend-
jét, elõírásait, lehetséges tevékenységüket.
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4.7.2 Külsõ fejlesztõ által végzett híradó-informatikai
fejlesztés csak szabályozottan, a biztonsági elõírások tel-
jes körû érvényesítésével történhet. A kapcsolattartó köz-
vetlenül felelõs a külsõ fejlesztõvel kapcsolatos ügyek ren-
dezett végrehajtásáért.

V. FEJEZET
HÍRADÓ-INFORMATIKAI ÜZEMELTETÉS

5.1 Üzemeltetési követelmények

5.1.1 A szolgáltatásüzemeltetés a szolgáltatásmenedzs-
ment része. Az üzemeltetés célja az MH híradó-informati-
kai rendszere felhasználásával híradó-informatikai szol-
gáltatások követelmények szerinti biztosítása békeidõ-
szakban és különleges jogrend idején egyaránt a honvédel-
mi szervezetek híradó-informatikai támogatásának érde-
kében, hatékony erõforrás ráfordítás mellett. Az üzemelte-
tés a szolgáltatás biztosításához szükséges technikai esz-
közök, szoftverek és technológiák mûködtetésére irányul.

5.1.2 A központi, funkcionális és szervezeti híradó-in-
formatikai rendszerek és szolgáltatások üzemeltetése érde-
kében híradó-informatikai szervezetet vagy szervezeteket
kell kijelölni egyértelmûen meghatározott feladatmegosz-
tás alapján.

5.1.3 Az MH híradó-informatikai rendszereinek üze-
meltetése megvalósulhat:

a) a híradó-informatikai rendszerek és erõforrások hely-
színi üzemeltetésével;

b) technikai távfelügyelet útján.
5.1.4 A helyszíni üzemeltetést a helyi vagy utalt honvé-

delmi üzemeltetõ szervezet és állomány, a felhasználói
szervezet és állomány, valamint az utaltsági rendben meg-
határozott szervizállomány végzi. A távfelügyeletet az
MH országos, regionális vagy középszintû híradó-infor-
matikai szervezet vagy – külön szerzõdés alapján – külsõ
szolgáltató biztosítja.

5.1.5 Az üzemeltetést támogató szolgáltatási szint és
üzemeltetési szint megállapodásoknak tartalmazniuk kell
a felek feladatait, kötelezettségeit, felelõsségi körét és
a felhasználható erõforrásokat. Az üzemeltetõ szervezet-
nek a szolgáltatói szint és üzemeltetési szint megállapodá-
sokról és szerzõdésekrõl nyilvántartást kell vezetniük,
amelyet évente felül kell vizsgálni és szükség esetén mó-
dosítani.

5.2 Az üzemeltetés szintjei

5.2.1 Az üzemeltetéshez kapcsolódó általános elvek
5.2.1.1 Az üzemeltetést az MH híradó-informatikai

rendszerében a kijelölt honvédelmi üzemeltetõ szerveze-
tek és személyek, valamint a honvédelmi tárcával szerzõ-
dött polgári szervezetek biztosítják.

5.2.1.2 Az MH híradó-informatikai rendszerek és szol-
gáltatások üzemeltetése felelõsségi és hatáskör alapján
az alábbi szintekre tagozódik:

a) központi üzemeltetés;
b) regionális üzemeltetés;
c) helyi üzemeltetés;
d) szakterületi rendszer üzemeltetés.
5.2.1.3 Az egyes üzemeltetési szintek feladatait végre-

hajtó szervezetek egymással együttmûködve, minden terü-
letre kiterjedõen biztosítják az MH híradó-informatikai
rendszereinek és szolgáltatásainak üzemeltetését.

5.2.2 Központi üzemeltetés
5.2.2.1 A központi üzemeltetés az MH egészére kiterje-

dõ, központilag biztosított szolgáltatásokra, rendszerekre
és eszközökre terjed ki. A központi üzemeltetõ szervezet
országos hatáskörben, a regionális és helyi üzemeltetõ
szervezetekkel együttmûködve üzemelteti a központi szol-
gáltatásokat, végzi az országos hálózatfelügyeleti tevé-
kenységet, ellátja a központi híradó-informatikai infra-
struktúra üzemeltetését és szervizelését, valamint biztosít-
ja a regionális és helyi üzemeltetõk részére az üzemeltetés
támogatást.

5.2.3 Regionális üzemeltetés
5.2.3.1 A regionális üzemeltetés elhatárolt földrajzi te-

rületen gyors reagálású, korlátozott képességgel rendelke-
zõ hálózatfelügyeleti és szerviztevékenységet foglal ma-
gában.

5.2.4 Helyi üzemeltetés
5.2.4.1 A helyi üzemeltetés a katonai üzemeltetõk szá-

mára meghatározott felelõsségi területén – rendszerint egy
objektum vagy szervezet érdekében – folytatott híradó-in-
formatikai támogató tevékenység.

5.2.5 Szakterületi rendszerüzemeltetés
5.2.5.1 A szakterületi rendszerüzemeltetés a speciális

céllal kialakított, nem központilag biztosított ágazati hír-
adó-informatikai szolgáltatás vagy rendszer üzemeltetése,
amely esetenként több, különbözõ szintû honvédelmi üze-
meltetõ szervezet felelõsségi területét érinti.

5.3 Az üzemeltetés feladatkörei

5.3.1 Az üzemeltetés feladatköreinek általános sza-
bályai

5.3.1.1 A híradó-informatikai szolgáltatások üzemelte-
tésével, üzemfelügyeletével és üzemvitelével kapcsolatos
feladatköröket – jelen Szabályzat és a felsõ szintû hír-
adó-informatikai szerv irányelvei alapján –, az üzemeltetõ
szervezet vezetõje intézkedésben határozza meg, amely
az üzemeltetõ szervezet munkaköri leírásaiban rögzítésre
kerül. A híradó-informatikai szakfeladatok tervezése és
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végrehajtása során az alábbi általános feladatkörökhöz tar-
tozó tevékenységek valósulnak meg:

5.3.2 MH KCEHH hálózatgazda feladatkör
5.3.2.1 Az MH felsõ szintû híradó-informatikai szerv

vezetõje – a honvédelmi miniszter által átruházott jogkör-
ben – végzi az MH KCEHH szolgáltatásai fejlesztésének,
biztosításának, üzemeltetésének és üzemvitelének fel-
ügyeletét és felsõ szintû irányítását. Szakmailag felügyeli
és koordinálja az MH szervezeteiben folyó híradó-infor-
matikai tevékenységet.

5.3.3 Központi üzemeltetõ feladatkör
5.3.3.1 A központi üzemeltetõ feladata a központi üze-

meltetésbe vont híradó-informatikai szolgáltatások, rend-
szerek, eszközök mûködésének és a mûködésükhöz szük-
séges infrastruktúra üzemeltetésének biztosítása, felügye-
lete, karbantartása és szervizelése, valamint a középszintû,
regionális és helyi üzemeltetõ szervezetek ezirányú tevé-
kenységének felügyelete, koordinálása.

5.3.4 Regionális üzemeltetõ feladatkör
5.3.4.1 A regionális üzemeltetõ feladata a regionális

üzemeltetésbe vont híradó-informatikai szolgáltatások,
rendszerek, eszközök mûködésének és a mûködésükhöz
szükséges infrastruktúra üzemeltetésének biztosítása, fel-
ügyelete, karbantartása.

5.3.5 Helyi üzemeltetetõ feladatkör
5.3.5.1 A helyi üzemeltetõ feladata a helyi üzemeltetés-

be vont híradó-informatikai szolgáltatások, rendszerek,
eszközök és a mûködésükhöz szükséges infrastruktúra
üzemeltetésének biztosítása, helyi felügyelete, karbantar-
tása, az illetékességi körbe tartozó felhasználók igényei-
nek kiszolgálása.

5.3.6 Szakterületi rendszerüzemeltetõ feladatkör
5.3.6.1 A szakterületi rendszerüzemeltetõ feladata

az üzemeltetésébe vont híradó-informatikai szolgáltatá-
sok, rendszerek, eszközök és a mûködésükhöz szükséges
helyi infrastruktúra üzemeltetésének biztosítása, karban-
tartása, szervizelése, a szakterületi rendszer felhasználói
igényeinek kiszolgálása.

5.4 Az üzemeltetés területei

5.4.1 Az üzemeltetés menedzsment magában foglalja:
a) a híradó-informatikai infrastruktúra menedzsmentet;
b) az alkalmazásmenedzsmentet;
c) a felhasználó és üzemeltetés támogatást;
d) a létesítménymenedzsmentet.

5.4.2 Híradó-informatikai infrastruktúra menedzsment
5.4.2.1 A híradó-informatikai infrastruktúra üzemelte-

tését a hatáskörileg illetékes honvédelmi üzemeltetõ szer-

vezet hajtja végre, szükség esetén külsõ szolgáltatók bevo-
násával. A híradó-informatikai infrastruktúra üzemeltetés
a technikai eszközök helyszíni és távfelügyeleten keresz-
tül történõ üzemeltetésén keresztül valósul meg.

5.4.3 Alkalmazásmenedzsment
5.4.3.1 Célja a híradó-informatikai szolgáltatásokat

közvetlenül megvalósító alkalmazói szoftverek és folya-
matok támogatása, amely magába foglalja:

a) az alkalmazások telepítését, frissítését;
b) konfigurálását;
c) fejlesztését;
d) felügyeletét;
e) a felhasználók támogatását.
5.4.3.2 A központi szolgáltatások érdekében üzemelte-

tett alkalmazói szoftverek frissítése vagy megváltoztatása
kizárólag a központi üzemeltetõ szervezet engedélye, fel-
ügyelete és irányítása mellett végezhetõ.

5.4.4 Felhasználó és üzemeltetés támogatás
5.4.4.1 A szolgáltatás célja a felhasználói és üzemeltetõi

igények, bejelentések, a hálózatfelügyeleti szervektõl és
rendszerektõl érkezõ információk fogadása, nyilvántartása
és feldolgozása révén a felhasználói és üzemeltetõ tevé-
kenység támogatása.

5.4.4.2 A felhasználó- és üzemeltetés támogató szolgál-
tatás az üzemeltetés központi, regionális és helyi szintjein
valósul meg.

5.4.4.3 A szolgáltatás magában foglalja a hozzáférés-,
változás-, esemény- és incidenskezelés, a hibaelhárítás el-
sõdleges tevékenységeit, amelynek része az igények és hi-
bajelentések bejegyzése, kategóriába sorolása, rangsorolá-
sa, teljesítése, hatáskört vagy szaktudást meghaladó eset-
ben a következõ üzemeltetõi szintre történõ átadása.

5.4.4.4 A felhasználói támogatás formáit, rendjét, lehe-
tõségeit, korlátait, szolgáltatási szintjeit a felhasználók és
üzemeltetõk számára közzé kell tenni.

5.4.4.5 Az üzemeltetõ szervezetek – a központi infor-
matikai üzemeltetõ szervezet iránymutatásával – kidol-
gozzák az illetékességi körükbe tartozó szolgáltatások
igénybevételére és megváltoztatására vonatkozó ûrlapo-
kat, és azokat a felhasználók részére közzéteszik. A köz-
ponti szolgáltatásokra vonatkozó ûrlapokat a központi
üzemeltetõ szervezet dolgozza ki és teszi közzé.

5.4.5 Híradó-informatikai létesítményüzemeltetés
5.4.5.1 A híradó-informatikai rendszer fizikai mûködési

környezetének biztosítása alapvetõ rendelkezésre állási és
biztonsági követelmény, amely az objektumüzemeltetõ és
a híradó-informatikai rendszer helyi üzemeltetõjének fel-
adatmegosztása alapján valósul meg.

5.4.5.2 A létesítményüzemeltetés megosztására az érin-
tett szervezetek vezetõi megállapodást kötnek, amely tar-
talmazza a felelõsségi körök és kötelezettségek teljes körû,
egyértelmû meghatározását, valamint a szolgáltatás átadá-
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si pontokat. A megállapodást az objektumparancsnok
hagyja jóvá.

5.4.5.3 Külsõ szolgáltató szervezet a szerzõdésben
meghatározottak alapján, a honvédelmi híradó-informati-
kai üzemeltetõ szervezet felügyeletével és ellenõrzésével
hajthat végre feladatot a híradó-informatikai technikai ele-
mek elhelyezésére szolgáló körletekben. A munkavégzé-
sérõl a szerzõdésben foglalt feltételeknek megfelelõen
a munkavégzés minõségi és tartalmi megfelelõségének
igazolására a katonai üzemeltetõ munkalapot állít ki.

5.5 Az üzemeltetés folyamatai

5.5.1 Eseménykezelés, problémakezelés
5.5.1.1 A szolgáltatás menedzsment során észlelt ese-

ményeket, valamint az incidensek tapasztalatainak összeg-
zésével felderített problémákat a szolgáltatásokra gyako-
rolt hatásuk, hatókörük és következményeik alapján érté-
kelni kell, és annak megfelelõen az üzemeltetési folyama-
tokat, tevékenységeket, eljárásokat, technológiai rendet
meg kell változtatni az esemény vagy incidens újbóli elõ-
fordulásának megelõzése, megakadályozása érdekében.

5.5.1.2 Az üzemeltetõ szervezetek a híradó-informati-
kai rendszer nem üzemszerû mûködésének kezelésére, va-
lamint a mûködési hatékonyság növelésére esemény- és
problémakezelõ rendszert mûködtetnek, amely hierarchi-
kus elven mûködõ, egymásra épülõ feladatátadás alapján
helyi, regionális és központi üzemeltetési szinten valósul
meg.

5.5.1.3 Az esemény- és problémakezelés során kialakult
megoldások késõbbi felhasználhatóságának biztosítására
adattárat kell üzemeltetni. A honvédelmi üzemeltetõ szer-
vezetek kölcsönösen hasznosítható problémamegoldási
tapasztalatait, eredményeit egymás számára hozzáférhetõ
tudásbázisban kell tárolni és kezelni.

5.5.2 Incidenskezelés
5.5.2.1 Az incidenskezelés hierarchikusan egymásra

épülõ üzemeltetési szintek közötti feladatátadási képesség
megteremtésével kerül alkalmazásra. Az incidenskezelés
célja a hibák, mûködési rendellenességek, akadályok lehe-
tõ legrövidebb idõ alatt történõ kiküszöbölésére, és a mû-
ködés gyors – lehetõség szerint azonnali – helyreállítására
irányul. Az incidenskezelés nem feltétlenül jelenti az inci-
dens okának felismerését és megszüntetését, amely esetek-
ben az incidenst a rendellenesség megszüntetését követõ-
en a problémakezelési folyamat részeként nyilvántartásba
kell venni és fel kell dolgozni.

5.5.2.2 Központi üzemeltetõk incidenskezelés során
hajtják végre a központilag biztosított szolgáltatásokban,
rendszerekben, eszközök üzemeltetésében és a mûködésü-
ket biztosító infrastruktúra felügyeletében elõforduló, he-
lyi és regionális szinten nem megoldható híradó-informati-
kai incidensek kezelését, kiküszöbölését, koordinálják

az incidenskezelésbe bevont külsõ szolgáltatók és honvé-
delmi szervezetek tevékenységét.

5.5.2.3 Regionális üzemeltetés szintjén hajtják végre
a felelõsségi területen fellépõ több helyi üzemeltetõ szer-
vezetet érintõ incidensek kezelését, kiküszöbölését, szük-
sége esetén a központi üzemeltetõ szervezet részére törté-
nõ továbbítását.

5.5.2.4 Helyi üzemeltetõk az incidenskezelés során
hajtják végre a híradó-informatikai szolgáltatásokat ki-
szolgáló rendszereken elõforduló, felhasználók által jel-
zett, hatáskörükbe tartozó bejelentések kezelését.

5.5.2.5 Szakterületi rendszer üzemeltetésében az inci-
denskezelés a speciális céllal kialakított, esetlegesen több
honvédelmi üzemeltetõ szervezet felelõsségi területét
érintõ híradó-informatikai rendszerben vagy szolgáltatás-
ban elõforduló incidensek kezelése, kiküszöbölése, amely
tevékenység szabályozása – a rendszergazda egyetértésé-
vel – az utaltsági rendnek megfelelõ üzemeltetõ szerveze-
tek közös szakmai elöljárójának feladata.

5.5.2.6 Az incidenskezelés során végrehajtandó felada-
tok:

a) incidens-azonosítás;
b) incidens-naplózás;
c) incidens-lokalizálás;
d) incidens-osztályozás;
e) incidens-rangsorolás;
f) incidens kiküszöbölés vagy magasabb üzemeltetõi

szintre továbbítás;
g) mûködés helyreállítás.
5.5.2.7 Az incidensek az MH mûködõképességére gya-

korolt hatásuk alapján kerülnek rangsorolásra.
5.5.2.8 Az MH hadmûveleti képességére hatást gya-

korló incidens azonnali jelentéskötelezett esemény, ame-
lyet levelezõrendszeren – annak akadályoztatása esetén fa-
xon vagy távbeszélõ alkalmazásával – haladéktalanul meg
kell küldeni az MH legmagasabb szintû híradó-informati-
kai ügyeleti szolgálata részére, a felettes híradó-informati-
kai ügyeleti szolgálat részére, valamint jelenteni kell az il-
letékes hadmûveleti ügyeleti szolgálatnak.

5.5.2.9 Az azonnali jelentésnek tartalmaznia kell:
a) az érintett híradó-informatikai szolgáltatás, rendszer,

eszköz megnevezését;
b) a probléma, esemény leírását;
c) az eseményeket és megtett intézkedéseket idõrendi

sorrendben;
d) a meghibásodás, probléma hadmûveleti következmé-

nyeit;
e) a problémáról tájékoztatást adni tudó személyek ne-

vét és elérhetõségét.
5.5.2.10 Az incidensek jelentésének rendjét az üzemel-

tetés minden szintjén a parancsnoki híradó-informatikai
intézkedésben kell szabályozni.

5.5.3 Igényteljesítés
5.5.3.1 A híradó-informatikai szolgáltatásoknak bizto-

sítaniuk kell, hogy a felhasználók olyan elõre definiált
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szolgáltatásokat és szolgáltatás-változtatásokat igényel-
hessenek, amelyek biztosítása elõre meghatározott eljárási
és minõségbiztosítási rend alapján történik. Az igénytelje-
sítés alapvetõ dokumentuma a Szolgáltatáskatalógus.
A felhasználók részére biztosítani kell a Szolgáltatáskata-
lógusból történõ választás lehetõségét.

5.5.3.2 Speciális, az alapszolgáltatástól eltérõ felhasz-
nálói igényeket a felhasználó e célra kialakított igénylõla-
pokon adja meg a katonai üzemeltetõnek.

5.5.3.3 A felhasználói igény benyújtásához és nyilván-
tartásához, amikor az lehetséges, elektronikus igénylõla-
pokat és naplózást kell alkalmazni.

5.5.3.4 Elrendelt gyakorlatok, szervezeti feladatok hír-
adó-informatikai kiszolgálásánál a regionális és helyi üze-
meltetõk hajtják végre az alhálózati igények biztosítását.

5.5.4 Változáskezelés
5.5.4.1 A változáskezelés a híradó-informatikai rend-

szerben végrehajtott változtatások hatásának elõrejelzésé-
re, valamint a változások összehangoltságának és nyomon
követésének biztosítására irányul, amely magában foglalja
a kérésteljesítések és az esemény-, probléma- és incidens-
kezelések során végrehajtott változásokat.

5.5.4.2 A változáskezelés célja:
a) a változtatások szolgáltatásokra gyakorolt negatív

hatásainak minimalizálása;
b) a változások összes hatásának elemzése útján az opti-

mális megoldások, beállítások kiválasztása;
c) a kérésteljesítések gyors, normatívákon és elõre meg-

határozott eljárásokon alapuló, rendszerszintû kezelése;
d) a változtatásokkal összefüggõ ráfordítások minimali-

zálása.
5.5.4.3 A változáskezelés kialakítása során az üzemelte-

tõ szervezetnek meg kell határoznia a változtatásokhoz
kapcsolódó, javaslattevõ, véleményezõ és döntésre jogo-
sult szervezetek, személyek körét. Szolgáltatások igény-
bevételét érintõ változtatások a rendszergazda egyetértése
esetén valósíthatók meg a szolgáltatásgazda javaslata
alapján.

5.5.4.4 A változáskezelési rendszer részeként az üze-
meltetõ szervezeteknek ki kell alakítaniuk a halasztást
nem tûrõ változtatások eljárás- és szabályrendszerét.

5.5.4.5 Adott központi szolgáltatás üzemeltetési tervé-
tõl vagy normatív változáskezelési eljárásrendjétõl eltérõ
módosítás az MH KCEHH hálózatgazda engedélyével
hajtható végre.

5.5.5 Hálózatmenedzsment, hálózatfelügyelet
5.5.5.1 Központi és szakterületi rendszerek esetében

a rendszer egészére kiterjedõ hálózatfelügyeleti képessé-
get kell kialakítani.

5.5.5.2 A központi hálózatfelügyelet irányítása alatt
a hálózat alrendszereire, végpontjaira területi hatáskörû,
regionális hálózatfelügyeleti központok szervezhetõk.

5.5.5.3 Az MH központi hálózatfelügyelet az MH hír-
adó és informatikai szolgáltatásainak, rendszereinek, esz-

közeinek, adatátviteli csatornáinak mûködõképessége,
rendelkezésre állása és mûködési paramétereinek naplózá-
sa érdekében 24 órás szakszolgálattal, felhasználó- és üze-
meltetés-támogató képességgel rendelkezõ tevékenység és
szervezet.

5.5.5.4 A több helyszínen, hierarchikusan szervezett há-
lózatfelügyeleti szolgálatok rendszerét az MH KCEHH
hálózatgazda felügyeli és szabályozza.

5.5.5.5 Az MH legfelsõ szintû híradó-informatikai
ügyeleti szolgálatát a központi hálózatfelügyeleti szerve-
zet mûködteti.

5.5.5.6 A hálózatfelügyelet végzi:
a) a meghibásodások detektálását bejelentések alapján,

valamint az MH KCEHH állapotváltozásait automatiku-
san megjelenítõ hálózatfelügyeleti alkalmazásokkal és
eszközökkel;

b) a meghibásodások dokumentálását és nyomon köve-
tését naplózott hibamenedzsment alkalmazással, szükség
esetén hagyományos papír alapú adminisztrációval;

c) a meghibásodások elhárítását a honvédelmi üzemel-
tetõ szervezetek által megadott, valamint az eszközök és
szolgáltatások bevezetése során átadott adatokból képzett
adatbázisok és vázlatok felhasználásával.

5.5.5.7 A hálózatüzemeltetõ a hálózatfelügyelet által ki-
alakított és alkalmazott adatbázisok és egyéb információk
tárolására dedikált tárterületet biztosít.

5.5.5.8 Többszintû rendszerfelügyelet alkalmazásakor
a beavatkozási jogosultságokat olyan módon kell megha-
tározni, hogy a rendeltetésszerû mûködés helyreállítása
a szolgáltatások követelményeinek megfelelõ idõn belül
valósulhasson meg.

5.5.6 Technológiamenedzsment
5.5.6.1 A technológiamenedzsmentet a szervizek és

a híradó-informatikai központok állománya biztosítja.
5.5.6.2 Az MH KCEHH hálózatgazda által intézkedés-

ben meghatározott régiókba sorolt felelõsségi területeken
a híradó-informatikai központok, felügyelt és felügyelet
nélküli hírközlési létesítmények szakterületi híradó-infor-
matikai rendszerek karbantartására, hibabehatárolására,
hibaelhárítására, hálózatépítési, átalakítási feladatok vég-
zésére szerviz tevékenységet végzõ szolgálati elemet kell
létrehozni. A szerviz állományából 24 órás híradó és infor-
matikus készenléti szolgálatot kell szervezni.

5.5.6.3 Az informatikai területi szervizek vagy szerviz-
joggal rendelkezõ szervezetek az alábbi esetekben végez-
hetnek helyszíni javítást:

a) a meghibásodást bejelentõ szervezet kérésére,
amennyiben az a hibát nem képes elhárítani, és a meghibá-
sodott berendezés nem szállítható, illetve ha a helyszíni ja-
vítás gazdaságosabb, mint a szakszervizbe történõ beszál-
lítás;

b) a meghibásodott berendezés MH KCEHH-ben betöl-
tött kritikus szerepe vagy kiemelt hadmûveleti jelentõsége
esetén;

c) tömeges meghibásodás esetén.
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5.5.6.4 A központi szolgáltatások és központi üzemelte-
tésû rendszerek híradó-informatikai infrastruktúrájának
kritikus eszközparkjához, valamint a kiemelt hadmûveleti
jelentõségû szolgáltatásokhoz és rendszerekhez javító
anyagokat és tartalékeszközöket kell biztosítani, amelye-
ket a kiszállítási idõ minimalizálása érdekében regionális
raktárakban, készenléti szolgálat, illetve híradó-informati-
kai ügyeleti szolgálat által hozzáférhetõ helyen kell tárol-
ni. Ezen anyagok normaidõn belüli szerviz általi felvételét
a tárolást biztosító szervezet parancsnoka intézkedésben
biztosítja.

5.5.7 Karbantartás
5.5.7.1 Az üzemeltetõ szervezet az MH vagyoni körébe

vont eszközök, anyagok hosszú távú mûködõképességé-
nek biztosítása érdekében rendszeres és eseti karbantartást
tervez és végez.

5.5.7.2 A telepített eszközök megbontásával járó tevé-
kenységet, az eszközöket zárcímkével ellátó logisztikai
szervezet együttmûködésével kell végrehajtani.

5.5.7.3 A híradó-informatikai központok és szervizek
karbantartási tevékenységüket a felelõsségi területüknek
megfelelõen éves karbantartási terv, technikai kiszolgálási
terv szerint hajtják végre. A terv részletesen tartalmazza
a szerviz felelõsségi területén lévõ állandó és tábori esz-
közparkkal kapcsolatos állagmegóvási, karbantartási, kis-
javítási feladatokat havi bontásban. Az elvégzett karban-
tartás tényét, a feltárt hibákat, a felhasznált eszközöket és
alkatrészeket munkalapon kell rögzíteni.

5.5.7.4 A karbantartási idõszakokról és a bekövetkezõ
szolgáltatás kiesésekrõl az üzemeltetõ köteles a felhaszná-
lókat tájékoztatni minimum öt munkanappal a tervezett
karbantartást megelõzõen.

5.5.7.5 Az MH-val szerzõdéses jogviszonyban lévõ pol-
gári szolgáltató a karbantartás végrehajtásakor a szerzõ-
désben foglalt keretek között, az ott megszabott követel-
mények teljesítésével végezheti tevékenységét.

5.5.7.6 Olyan eseti, éves tervben nem szereplõ karban-
tartás, amely a felhasználókat a központi szolgáltatások
igénybevételében korlátozza az MH KCEHH hálózatgaz-
da engedélyével hajtható végre.

5.5.8 Konfigurációkezelés
5.5.8.1 A konfigurációkezelés rendeltetése a híradó-in-

formatikai rendszer elemeinek és a közöttük kialakított
kapcsolatrendszernek a naprakész nyilvántartása, amely-
nek érdekében az üzemeltetõ szervezet konfigurációs
adatbázist üzemeltet.

5.5.8.2 A konfigurációs adatbázisban kell nyilvántarta-
ni az önállóan üzembe helyezhetõ, módosítható vagy ki-
cserélhetõ hardver, szoftver, hálózati, dokumentum és más
típusú összetevõket, konfigurációs elemeket, azok aktuális
állapotát, jellemzõit, kapcsolatrendszerét és a hozzájuk
kapcsolódó eseményeket.

5.5.8.3 A konfigurációkezelés során meg kell valósítani
az új elemek nyilvántartásba vételét, a módosított elemek
megváltozott paramétereinek átvezetését, a konfigurációs
nyilvántartás teljességének, naprakészségének folyamatos
biztosítását.

5.5.9 Szoftver felügyelet és elosztás
5.5.9.1 A szoftver felügyelet magában foglalja a szoft-

verek tervszerû, ellenõrzött, hatékony elosztására és tele-
pítésére irányuló tevékenységek összességét, amelyet
az utaltsági rendben meghatározott üzemeltetõ szervezet
hajt végre.

5.5.9.2 Az MH híradó-informatikai rendszereiben kizá-
rólag ellenõrzött és a felsõ szintû híradó-informatikai
szakmai irányító szerv vezetõje által engedélyezett szoft-
verek, valamint azok verziói telepíthetõk és alkalmazha-
tók. Az engedélyezett szoftverekre vonatkozóan az MH
központi üzemeltetõ szervezet tesz javaslatot az MH felsõ
szintû híradó-informatikai szervezet vezetõje részére, aki
azt elbírálja és jóváhagyja. A lista aktualizálását évente
végre kell hajtani, amelytõl eltérõ esetekben külön enge-
délyt kell kérni.

5.5.9.3 Az engedély nélküli szoftvertelepítés elkövetõje
ellen a rendszergazda – a cselekmény indítékának, súlyá-
nak, hatókörének, valamint a lehetséges vagy tényleges
károkozás mértékének megfelelõen – fegyelmi vagy bün-
tetõ eljárást kezdeményez.

5.5.9.4 A funkcionális – szakterületi – informatikai
rendszerek speciális, célfelhasználáshoz kötött alkalmazói
szoftvereinek telepítéséhez és alkalmazásához nem szük-
séges a felsõ szintû szakmai szervezet vezetõjének enge-
délye, amennyiben az azokat futtató számítógépek nem
csatlakoznak az MH KCEHH-hez, és nem általános célú
mobil eszközre kerülnek telepítésre. Ebben az esetben eze-
ket a szoftvereket az illetékes üzemeltetõ szervezet javas-
latára a rendszergazda engedélyezi, és viseli a felelõsséget
az alkalmazásukért.

5.5.9.5 A telepített szoftverekrõl és azok verzióiról
– mind a számítógép-szerverek, mind az egyes munkaállo-
mások vonatkozásában – az üzemeltetési utaltsági rendnek
megfelelõ szervezet nyilvántartást vezet, amelyet folya-
matosan aktualizál.

5.5.9.6 Az üzemeltetõ szervezet végrehajtja:
a) az ellenõrzött és engedélyezett szoftverek, szoftver-

változatok hiteles példányainak tárolását, nyilvántartását;
b) a szoftverek hatáskörnek és jogosultságnak megfele-

lõ elosztását;
c) a telepítõkészletek összeállítását;
d) a szoftverek telepítését és alkalmazásba vételük tá-

mogatását.
5.5.9.7 A szoftver módosítások végrehajtását megelõ-

zõen végre kell hajtani az alkalmazási környezetnek meg-
felelõ, de attól elkülönített tesztelést, meg kell teremteni
a visszaállíthatóság feltételeit, ki kell dolgozni annak eljá-
rásrendjét.
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5.5.10 Hozzáférés menedzsment
5.5.10.1 A hozzáférés menedzsment magában foglalja

a híradó-informatikai rendszerhez történõ hozzáférés sza-
bályozását, nyilvántartását és a hozzáférési feltétételek
megteremtését, amely a rendszergazda javaslata alapján és
egyetértésével az adott szolgáltatás üzemeltetési tervében
kerül meghatározásra.

5.5.11 Tárolás, archiválás
5.5.11.1 Adott szolgáltatás adatmentési, adat-archiválá-

si és adat-helyreállítási követelményeit az adatgazda
– amennyiben adatgazda külön nem került kijelölésre,
a rendszergazda – határozza meg, és az adott szolgáltatás
üzemeltetési tervében kerül szabályozásra.

5.5.11.2 A központi szolgáltatások adatai központilag
megvalósított mentésének, tárolásának és archiválásának
rendjét az MH KCEHH hálózatgazda határozza meg és
szabályozza.

5.6 Adatszolgáltatás

5.6.1 A felhasználó szervezetek részérõl a felhasználói
adatokban bekövetkezõ változások jelentési rendjét
az adott szolgáltatás üzemeltetési terve szabályozza.

5.6.2 A katonai üzemeltetõk összegyûjtik és feldolgoz-
zák az ellátási körükbe utalt rendszerek és szervezetek hír-
adó-informatikai adatait, és a szakmai elöljáró intézkedése
alapján összesítik és továbbítják azokat.

5.6.3 Az üzemeltetõk a felelõsségi körükbe tartozó
rendszerek üzemeltetése során szerzett tapasztalataikat tu-
dásbázisba gyûjtik, és megosztják a többi üzemeltetõ szer-
vezettel.

VI. FEJEZET
MÛVELETEK ÉS GYAKORLATOK

HÍRADÓ-INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA

6.1 A mûveletek híradó-informatikai támogatásának
fogalma, célja

6.1.1 Az Alaptörvény 45. cikk (1) és (3) bekezdésében
rögzítettek szerint az MH az alábbi típusú katonai mûvele-
teket hajtja végre:

a) a szövetségesi kötelezettségbõl adódó Washingtoni
Szerzõdés 5. cikk szerinti mûveletek;

b) a nem 5. cikk szerinti válságreagáló mûveletek;
c) az Országgyûlés határozata alapján kihirdetett külön-

leges jogrend idõszakában területi és légtér szuverenitási
feladatok;

d) katasztrófavédelmi feladatok;
e) a békeidõszakban légtér-ellenõrzési és légi rendészeti

feladatok.

6.1.2 A fenti mûveletek végrehajtásához szükséges
kommunikációs és elektronikus információs képességek
biztosítása a mûveletek híradó-informatikai támogatása.

6.1.3 A mûveletek és gyakorlatok híradó-informatikai
támogatása a mûvelet, gyakorlat eredményes végrehajtá-
sára irányul, célja a mûvelet vagy gyakorlat kommuniká-
ciós csatornáinak és elektronikus információs folyamatai-
nak biztosítása.

6.2 A mûveletek és gyakorlatok híradó-informatikai
támogatásának rendeltetése

6.2.1 Információcsere-követelmény alapján biztosítja
a mûveletek és gyakorlatok vezetéséhez, irányításához
szükséges híradó-informatikai rendszerek, eszközök és
szolgáltatások rendelkezésre állását, alkalmazhatóságát,
a felhasználók támogatását.

6.2.2 Biztosítja a vezetés-irányítás parancsnoklási és je-
lentési rendjének megfelelõ kommunikációs csatornák
rendelkezésre állását.

6.2.3 A szakterületi interoperabilitási követelmények
megvalósításával biztosítja a mûveletek és gyakorlatok
vezetésének és végrehajtásának hatékonyságát több nem-
zeti környezetben, összhaderõnemi szinten a haderõne-
mek, haderõnemi szinten a fegyvernemek és kiszolgálók
között, biztosítva a katonai szakterületek közötti informá-
ciócserét, érvényre juttatva a NATO hálózatalapú mûvele-
ti képesség elérését célzó koncepciókban – Network Enab-
led Capability és Future Mission Network – megfogalma-
zott elveket, követelményeket.

6.3 Mûveleti támogatási követelmények

6.3.1 A híradó-informatikai szolgálat és szakállomány
legyen felkészült a különleges jogrend szerinti katonai
mûveletek híradó-informatikai támogatására, tartson fenn
riasztási rendszert, békeidõben hajtsa végre a légvédelmi,
légtér-ellenõrzési és légi rendészeti feladatok, a missziós
mûveletek, a katasztrófavédelmi feladatok és a készenléti
szolgálatok mûveleti rendszereinek támogatását.

6.3.2 A mûveletek híradó-informatikai támogatása biz-
tosítsa a támogatott szervezet információcserére vonatko-
zó követelményeinek teljesülését, a vonatkozó szabályzók
betartását és a meglévõ híradó-informatikai képességek
kihasználását.

6.3.3 A mûveletek és gyakorlatok információcsere kö-
vetelményeit a mûveletért vagy gyakorlatért felelõs szerv
vagy szervezet vezetõje határozza meg, figyelembe véve
a híradó-informatikai képességeket és eszközöket.

6.3.4 A mûveletek híradó-informatikai támogatásának
mértéke és minõsége feleljen meg a vonatkozó szabvá-
nyok, Hatályos Mûveleti Eljárások (a továbbiakban:
HaME) és Minimum Katonai Követelmények elõírásai-
nak.
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6.3.5 A mûveletek híradó-informatikai támogatásának
életciklusa terjedjen ki a tervezés, szervezés, elõkészítés,
mûvelettámogatás, visszarendezés idõszakára.

6.3.6 A mûveleti cél elérése érdekében a híradó-infor-
matikai támogatás teljesítse az alábbi követelményeket:

a) Strukturáltság – a támogatás stratégiai, hadmûveleti
és harcászati szintekhez igazodva kerüljön megszervezés-
re, egyúttal biztosítsa a NATO Hálózatalapú Mûveleti Ké-
pesség koncepcióban foglalt elvek és követelmények ér-
vényre jutását.

b) Modularitás – az azonos funkciójú és szintû katonai
elemek, alegységek, vezetési pontok, platformok hír-
adó-informatikai képessége – a specifikus tényezõk kivé-
telével – legyen azonos vagy közel azonos, elõre meghatá-
rozott.

c) Szolgáltatás orientáltság – a szakterületi képességek,
híradó összeköttetések és az általános célú híradó-infor-
matikai szolgáltatások elõre definiált követelmények és
paraméterek alapján kerüljenek kiajánlásra a szervezetek
számára.

d) Idõbeniség – az információcsere-követelményekben
meghatározott rendelkezésre állási idõt biztosítani szük-
séges.

6.4 A híradó-informatikai támogatás
felelõsségi viszonyai

6.4.1 Felelõsség nemzeti környezetben
6.4.1.1 Katonai mûveletek
6.4.1.1.1 Az Országgyûlés határozata alapján kihirde-

tett különleges jogrend idõszakában területi és légtér szu-
verenitási feladatok, valamint a békeidõszaki légtér-ellen-
õrzési és légi rendészeti feladatok híradó-informatikai tá-
mogatásának megtervezését és megszervezését az MH fel-
sõ szintû híradó-informatikai szakmai szervezete felügyeli
és irányítja. A támogatás megtervezése és megszervezése
minden irányítási szinten a szolgáltatások biztosításáért
felelõs szervezettel együttmûködésben kerül végrehaj-
tásra.

6.4.1.1.2 A híradó-informatikai támogatás stratégiai
szintû tervezéséért és szervezéséért a felsõ szintû hír-
adó-informatikai szakmai irányító szervezet, hadmûveleti
szintû tervezéséért és szervezéséért a hadmûveleti szintû
híradó-informatikai szakmai irányító szervezet, harcászati
szintû tervezéséért és szervezéséért a mûveletet végrehajtó
harcászati kötelékeket közvetlenül támogató híradó-infor-
matikai szervezet vagy szervezeti elem a felelõs.

6.4.1.2 Katasztrófavédelmi feladatok
6.4.1.2.1 A katasztrófavédelmi feladatok híradó-infor-

matikai támogatásával kapcsolatos követelmények meg-
határozása a kormányzat által meghatározott államigazga-
tási szervezet felelõssége és feladata. A katasztrófavéde-
lemben részt vevõ honvédelmi szervezetek híradó-infor-
matikai támogatásának megszervezése a feladatba bevont
szervezetek közvetlen híradó-informatikai szakmai elöljá-
rójának felelõssége, amely az Egységes Digitális Rádió-

távközlõ Rendszer, az MH KCEHH által biztosított szol-
gáltatások, a részt vevõ szervezetek rendszeresített hír-
adó-informatikai eszközei és rendszerei, valamint a támo-
gatásukra rendelt egyéb híradó-informatikai eszközök és
rendszerek igénybevételével kerül végrehajtásra.

6.4.2 Felelõsség több nemzeti környezetben
6.4.2.1 Szövetségesi környezetben
6.4.2.1.1 A szövetségesi kötelezettségbõl adódó Wa-

shingtoni Szerzõdés 5. cikk szerinti mûveletek és a nem
5. cikk szerinti válságreagáló mûveletek esetében:

a) befogadó nemzeti támogatás elemeként:
aa) a mûveletek híradó-informatikai támogatásával kap-

csolatos átfogó követelmények meghatározása és felsõ
szintû irányítása a Combined Joint Task Force felelõsségi
körébe tartozik. A befogadó nemzet felelõsségébe tartozó
híradó-informatikai támogatás megszervezésének irányí-
tása az MH felsõ szintû híradó-informatikai szakmai irá-
nyító szervezet felelõssége.

b) Külföldi mûveletek végrehajtása során:
ba) A vezetõ nemzet felelõssége az alárendeltjei irányá-

ba történõ kapcsolat biztosítása.
bb) A mûveleti területen feladatot végrehajtó MH köte-

lékek hazai kapcsolattartásának megszervezése az MH fel-
sõ szintû szakmai irányító szervezet felelõssége.

bc) A nemzetközi mûveletekben részt vevõ katonai
szervezetek híradó-informatikai támogatásának tervezése,
szervezése a közvetlen nemzeti elöljáró felelõssége.

6.4.2.2 Egyéb többnemzeti környezetben
6.4.2.2.1 A szövetségesi kötelezettségbõl adódó Wa-

shingtoni Szerzõdés nem 5. cikk szerinti válságreagáló
mûveletek esetében koalíciós erõkkel történõ együttmûkö-
désben:

a) A vezetõ nemzet felelõssége az alárendeltjei irányába
történõ kapcsolat biztosítása.

b) A mûveleti területen feladatot végrehajtó MH kötelé-
kek hazai kapcsolattartásának megszervezése az MH felsõ
szintû szakmai irányító szervezet felelõssége.

c) A nemzetközi mûveletekben részt vevõ katonai szer-
vezetek híradó-informatikai támogatásának tervezése,
szervezése a közvetlen nemzeti elöljáró felelõssége.

6.5 A mûveletek támogatásának szabályai
és szabályozói

6.5.1 A mûveletek híradó-informatikai támogatásának
szabályait az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

a) A „Magyar Honvédség Összhaderõnemi Doktrína”
meghatározza a híradó-informatikai támogatás követelmé-
nyeit.

b) A „Magyar Honvédség Összhaderõnemi Híradó és
Informatikai Doktrína” tartalmazza a mûveletek támogatá-
sa során elõírt eljárásrendet.

c) A „Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szabályzata”
szabályozza az MH Mûveleti Vezetési Rendszer keretében
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a mûvelettervezés és végrehajtás híradó-informatikai tevé-
kenységeit.

6.5.2 A mûveletek híradására és informatikai támogatá-
sára kiadott szakutasításokban, parancsokban az informa-
tikai támogatásra vonatkozóan meg kell határozni:

6.5.2.1 A támogatás tervezése során alkalmazandó feje-
zetek:

a) A tervezés alapjai, befolyásoló tényezõk;
b) A tervezés szempontjából meghatározó tényezõk;
c) Kezdeti feladatok;
d) Az elrendelt feladat értelmezése, a korlátozó ténye-

zõk számbavétele;
e) Rendelkezésre álló erõforrások elemzése;
f) Koncepció kialakítása;
g) A híradó és informatikai támogatás tervének kidolgo-

zása;
h) Híradó és informatikai támogatási terv kialakítása;
i) Híradó és informatikai támogatási terv felülvizsgálata.
6.5.2.2 A támogatás végrehajtása során alkalmazandó

fejezetek:
a) Mûveletek támogatása.
6.5.2.3 Az együttmûködési képesség kialakítása során

alkalmazandó fejezetek:
a) Interoperabilitási követelmények;
b) Rendszer és szolgáltatás szintû interoperabilitás;
c) Interoperabilitás a szárazföldi haderõnem híradó-in-

formatikai rendszereivel;
d) Interoperabilitás a légierõ híradó-informatikai rend-

szereivel;
e) Az interoperabilitás megvalósításának feladatai.

6.5.3 A Magyar Honvédségben a különleges jogrend
szerinti mûveletek végrehajtásának idejére vonatkozó eljá-
rásrendet a HaMe és a Készenlét Fokozásának Rendszere
(a továbbiakban: KFR) tervei tartalmazzák. Ezek az utasítá-
sok meghatározzák a vezetési pontok számát, összetételét,
a jelentések rendjét és a szervezetspecifikus feladatokat.

a) A HaME és KFR tervek híradó-informatikai részei-
nek szakmai tartalmáért, kidolgozásáért a szervezet hír-
adó-informatikai fõnöke felel.

b) A szervezet HaME és KFR tervek híradó-informati-
kai támogatására vonatkozó részeit a szervezet híradó-in-
formatikai szakállományának a rávonatkozó mértékig is-
mernie kell.

6.5.4 A híradó-informatikai támogatás feladatainak el-
sajátítását és begyakoroltatását képzések és gyakorlatok
keretében kell megvalósítani.

6.6 A nem honi területen végrehajtott mûveletek
támogatása

6.6.1 Az adott mûvelet megtervezésért felelõs törzs hír-
adó-informatikai szervezetének vezetõje meghatározza

a nem honi területen végrehajtott mûveletek támogatásá-
nak szakmai követelményeit.

6.6.2 A mûveletet irányító parancsnoknak a vezetési
rendszer megszervezésére vonatkozó intézkedése és köve-
telményei, valamint felsõ szintû híradó-informatikai szer-
vezet vezetõjének szakmai követelményei alapján a mûve-
letben részt vevõ szervezetek közös híradó-informatikai
szakmai elöljárója intézkedik a mûvelet híradó-informati-
kai támogatásának megszervezésére, és irányítja a támo-
gatás elõkészítését.

6.6.3 A híradó-informatikai szakmai elöljáró intézkedé-
se alapján a mûveletekben részt vevõ katonai szervezetek
híradó-informatikai szervezeti elemei kidolgozzák saját
belsõ okmányaikat, és végrehajtják a kontingens hír-
adó-informatikai támogatását.

6.6.4 A nem honi területen végrehajtott mûveletek hír-
adó-informatikai támogatása alapvetõen a szervezetek
rendszeresített és alkalmazásba vett híradó, informatikai
és információvédelmi eszközei és szolgáltatásai felhasz-
nálásával kerül végrehajtásra, kiegészülve a nemzeti elöl-
járó, a nem nemzeti mûveleti elöljáró és az együttmûködõ
szervezetek által biztosított eszközökkel és szolgáltatások-
kal.

6.6.5 A vonatkozó nemzetközi szabályzók alapján
a mûveleti elöljáró szervezettel való összeköttetést a mû-
veleti elöljáró biztosítja, amely kiegészülhet nemzeti biz-
tosítású szolgáltatásokkal és eszközökkel.

6.6.6 A nem honi területen végrehajtott mûveletek hír-
adó-informatikai támogatása érdekében biztosítani kell:

a) a mûveleti elöljáró parancsnoksággal való kapcsolat-
tartást a mûvelet vezetésének érdekében;

b) a nemzeti parancsnoksággal való kapcsolattartást;
c) a vonatkozó intézkedésben meghatározott hazai szer-

vezetekkel való kapcsolattartást;
d) a mûveletekben együttmûködõ szervezetekkel való

kapcsolattartást;
e) a szervezet belsõ híradó és információs rendszerének

üzemeltetésé;
f) a magáncélú kapcsolattartás lehetõségét;
g) a futár és posta híradást.

VII. FEJEZET
HÍRADÓ-INFORMATIKAI GAZDÁLKODÁS

7.1 A híradó-informatikai gazdálkodás rendszere,
irányítása

7.1.1 A híradó-informatikai gazdálkodás rendszerének
általános szabályai

7.1.1.1 A híradó-informatikai szolgáltatások nyújtásá-
nak, a híradó-informatikai feladatok megvalósításának tel-
jes körû logisztikai biztosítása a híradó-informatikai gaz-
dálkodás keretében történik.

7.1.1.2 A híradó-informatikai gazdálkodás célja, hogy
a rendelkezésre álló erõforrások és költségvetési elõirány-
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zatok gazdaságos és hatékony felhasználásával, a hír-
adó-informatikai eszközök technikai kiszolgálásával biz-
tosítsa az MH híradó-informatikai feladatainak végrehaj-
tását, a meglévõ képességek folyamatos fenntartását és
a szükséges fejlesztések biztosítását.

7.1.1.3 A híradó-informatikai gazdálkodási feladatok
kiterjednek:

a) a mûködéshez szükséges költségvetési fedezetek
igénylésére, biztosítására és felhasználására;

b) a híradó-informatikai feladatok végrehajtásához
szükséges szakanyagok üzemeltetési és alkalmazói igé-
nyeknek megfelelõ biztosítására;

c) a meglévõ híradó-informatikai eszközök, rendszerek
technikai kiszolgálására, üzemben tartására;

d) a híradó-informatikai fejlesztési igények beszerzési
feladatainak biztosítására;

e) a bérelt külsõ híradó-informatikai szolgáltatások
igénybevételére;

f) a híradó-informatikai feladatokat érintõ egyéb logisz-
tikai ellátási és vagyongazdálkodási feladatok biztosítá-
sára.

7.1.1.4 A híradó-informatikai gazdálkodás az alábbi lo-
gisztikai anyagnem felelõsségi rendszerben valósul meg:

a) híradó – állandó híradás;
b) informatika;
c) elektronika, híradó;
d) számítás-, ügyvitel- és nyomdatechnika;
e) haditechnikai szakanyag;
f) hadmûveleti híradó-informatikai rendszerek.

7.1.2 A gazdálkodás rendszere
7.1.2.1 A híradó-informatikai gazdálkodás a HM fejezet

gazdálkodási rendjének megfelelõen központi, illetve in-
tézményi szinten történik.

7.1.2.2 A híradó-informatikai gazdálkodás részeként
központi gazdálkodás és ellátás keretében valósul meg:

a) a központi logisztikai beszerzési, közbeszerzési, fej-
lesztési és beruházási feladatok ellátása;

b) a híradó-informatikai eszközökkel és anyagokkal tör-
ténõ ellátás, valamint a híradó-informatikai eszközök fej-
lesztése;

c) a bérelt külsõ híradó-informatikai szolgáltatások
igénybevétele;

d) az egyes nemzetközi tevékenységgel összefüggõ hír-
adó-informatikai feladatok tervezése, végrehajtása és költ-
ségvetési biztosítása.

7.1.2.3 A központi gazdálkodás és ellátás meghatáro-
zott ellátási-utaltsági rend szerint történik, melyben a köz-
ponti gazdálkodást folytató honvédelmi szervezet ellátó-
ként, az utalt honvédelmi szervezet ellátottként vesz részt.

7.1.3 Gazdálkodási jog-, feladat- és hatáskörök
7.1.3.1 A híradó-informatikai gazdálkodás a felsõ szin-

tû szakmai logisztikai irányító szerv felügyelete mellett,
a felsõ szintû híradó-informatikai szakmai irányító szerv
szakmai követelménytámasztása alapján valósul meg.

7.1.3.2 A központi ellátó szervezetek híradó-informati-
kai ellátási feladataikat a felsõ szintû logisztikai irányító
szerv felügyelete mellett, a középszintû logisztikai irá-
nyító szerv szakmai irányításával, végrehajtói jogkörrel
látják el.

7.1.3.3 A híradó-informatikai gazdálkodás keretében
a központi ellátó szervezetek végzik:

a) a hatáskörükbe utalt híradó-informatikai eszközök,
anyagok és bérelt szolgáltatások beszerzését, nyilvántartá-
sát, biztosítását;

b) a híradó-informatikai eszközök, anyagok és szolgál-
tatások átvételével, készletezésével, fejezeti szintû köz-
ponti nyilvántartásával, tárolásba helyezésével vagy ki-
adásával, karbantartásával és frissítésével, állagmegóvá-
sával, hadrafoghatóságának, illetve hadihasználhatóságuk
fenntartásával és honvédelmi célra feleslegessé nyilvání-
tásuk elõkészítésével, végrehajtásával, az elszámolások-
kal, az ártalmatlanítással kapcsolatos feladatokat.

7.1.3.4 Az intézményi híradó-informatikai gazdálkodás
vezetése, irányítása parancsnoki – vezetõi – feladat, amely
az egyszemélyi vezetõ felelõssége mellett a gazdasági ve-
zetõ útján valósul meg.

7.1.3.5 A honvédelmi szervezet parancsnokának – ve-
zetõjének – feladatszabása alapján a logisztikai vezetõ fe-
lelõs a központi ellátás rendszerébõl a szervezete részére
biztosított, és az intézményi költségvetési elõirányzatai
terhére beszerzett híradó-informatikai erõforrások alkal-
mazói és üzemeltetõi igényeknek megfelelõ, gazdaságos
felhasználását biztosító logisztikai tevékenységek (kész-
letgazdálkodás, elosztás, szállítás, tárolás, anyagmozga-
tás) megtervezéséért, megszervezéséért, irányításáért,
végrehajtásáért és szakellenõrzéséért.

7.1.3.6 A honvédelmi szervezet vezetõje a honvédelmi
szervezet híradó-informatikai gazdálkodási tevékenységét
gazdálkodási intézkedésben szabályozza.

7.2 A költségvetési gazdálkodás általános rendje

7.2.1 A híradó-informatikai erõforrás és költség terve-
zés a középszintû logisztikai irányító szerv parancsnoká-
nak központi logisztikai gazdálkodási intézkedésében sza-
bályozott erõforrás és költségvetés tervezésének részeként
történik.

7.2.2 A híradó-informatikai elõirányzatok átcsoportosí-
tásához, felhasználási tervéhez és nyilvántartásához kap-
csolódó gazdálkodási tevékenységeket a középszintû lo-
gisztikai irányító szerv központi gazdálkodási intézkedé-
sének megfelelõen kell végrehajtani.

7.2.3 A jóváhagyott híradó-informatikai költségvetési
elõirányzatok felhasználása során idõrendben a következõ
fõ feladatokat kell végrehajtani:

a) kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése;
b) kötelezettségvállalás;
c) a számla beérkezés utáni felülvizsgálata, ellenõrzése;
d) a teljesítés igazolása;
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e) számla, számfejtési okmány, egyéb számviteli bi-
zonylatok pénzügyi szakmai ellenõrzése, elõirányzat-fe-
dezeti vizsgálata, kezelése, érvényesítése;

f) utalványozás;
g) kifizetés, átutalás.
7.2.4 A híradó-informatikai beszerzéshez kapcsolódó

kötelezettségvállalás vezetõi feladat, amelynek fogalmát
és rendjét az államháztartásról szóló törvény, illetve az an-
nak végrehajtásáról szóló kormányrendelet pontjai tartal-
mazzák.

7.2.5 A pénzügyi ellenjegyzés pénzügyi szakmai fel-
adat, amelynek rendjére a kötelezettségvállalások ellen-
jegyzésérõl és bejelentésének rendjérõl szóló HM utasítás
elõírásait kell alkalmazni.

7.2.6 A kereskedelemben készen kapható, a szállító ré-
szérõl a beszerzést követõen utólagos fejlesztést, telepítést
vagy adaptációt nem igénylõ híradó-informatikai eszköz
vagy szoftver beszerzése során a teljesítésigazolás kiadása
általános logisztikai szakági feladat, amely a számla kifi-
zetése jogosságának megállapítására szolgál. A teljesítés-
igazolást a bevételezést, illetve az átvételt végzõ logiszti-
kai szakági vezetõ állítja ki, és a számla mellékletét ké-
pezi.

7.2.7 Amennyiben híradó-informatikai rendszer, szol-
gáltatás vagy az MH részére fejlesztett, kereskedelemben
készen nem kapható eszköz vagy szoftver beszerzése való-
sul meg, illetve a beszerzett eszközt vagy szoftvert a szállí-
tónak tovább kell fejlesztenie, illetve adaptálnia kell, a tel-
jesítményigazolás kiadásával az érintett rendszergazdának
és az illetékes üzemeltetõ szervezet vezetõjének egyet kell
értenie.

7.2.8 A beszerzett híradó-informatikai rendszerek alkal-
mazásba vétele az aktiválással kezdõdik, amelyet a köz-
ponti ellátó szervezetek végeznek és tartanak nyilván.
Az aktiválás rendjét az érvényben lévõ HM Fejezet Egysé-
ges Számviteli Politikája (a továbbiakban: Számviteli Po-
litika) tartalmazza.

7.2.9 A híradó-informatikai rendszerek, eszközök és
anyagok utalványozását az MH általános utalványozási
rendjének megfelelõen, a számviteli törvény és számviteli
politika elõírásait alkalmazva kell végrehajtani. Az intéz-
ményi gazdálkodás keretében a honvédelmi szervezet ve-
zetõje feladatszabása mellett a szervezet logisztikai veze-
tõje felelõs az utalványozási rend kialakításáért és szakel-
lenõrzéséért. A központi ellátás keretében megvalósuló
beszerzések, fejlesztések és ellátási feladatok tekintetében
a központi utalványozás végrehajtásáért a központi ellátó
szervezet vezetõje a felelõs.

7.3 A gazdálkodás részterületeinek szabályozása

7.3.1 Fejlesztések gazdálkodási rendje
7.3.1.1 A híradó-informatikai fejlesztésekhez kapcsoló-

dó forrásigények elõkészítését a felsõ szintû híradó-infor-

matikai szakmai irányító szerv koordinációja mellett kell
megvalósítani.

7.3.1.2 A híradó-informatikai fejlesztések feladatai be-
szerzési eljárások keretében kerülnek megvalósításra,
amelyek során a fejezet központi és intézményi gazdálko-
dásának rendjérõl, a honvédelmi szervezetek beszerzései-
nek eljárási rendjérõl szóló hatályos HM utasítások, vala-
mint a logisztikai gazdálkodásról szóló intézkedések az
irányadók.

7.3.2 Beszerzések rendje
7.3.2.1 A híradó-informatikai feladatok ellátásához, il-

letve a fenntartáshoz szükséges anyagok, eszközök, szol-
gáltatások beszerzését a szükségleteknek megfelelõen, ér-
tékhatártól, illetve jogosultságoktól függõen a HM, illetve
a megfelelõ háttérintézmények végzik.

7.3.2.2 Minõsített idõszaki beszerzések során a védelmi
igények elsõbbségét, a közbeszerzési alapelvekkel össz-
hangban, minden más igénnyel szemben biztosítani kell.

7.3.2.3 A beszerzések tervezése során a központi logisz-
tikai ellátó szervezetek kiemelt figyelmet fordítanak a szoft-
ver-licencszerzõdésekre, azok lejártára és a felsõ szintû hír-
adó-informatikai szakmai irányító szerv által támasztott
szakmai követelményeknek megfelelõ megújítására.

7.3.3. Szakanyagellátás rendje
7.3.3.1 A Magyar Honvédségben a híradó-informatikai

eszközök és rendszerek mûködésével, üzemeltetésével
kapcsolatos ellátási feladatokat – a honvédelmi szerveze-
tek igénylése alapján – a középszintû logisztikai irányító
szerv a központi ellátó szervezetek útján, az intézmények,
illetve csapatok mûszaki és ellátó szakállománya bevoná-
sával tervezi, szervezi és valósítja meg.

7.3.3.2 A híradó-informatikai ellátás feladatkörébe
az alábbiak tartoznak:

a) a honvédelmi szervezetek ellátása híradó-informati-
kai rendszerekkel, eszközökkel, tartalék alkatrészekkel és
készletekkel;

b) a híradó-informatikai szakszervizek és üzemeltetõ,
illetve szakjavító szervezetek ellátása fenntartási és javító-
anyaggal;

c) rendszer- és alkalmazói programokkal, valamint se-
gédanyagokkal történõ ellátás.

7.3.3.3 A híradó-informatikai ellátás a központi logisz-
tikai ellátás keretében természetben valósul meg, illetve
a honvédelmi szervezetek saját költségvetésük terhére,
a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett, be-
szerzés útján végezhetik.

7.3.3.4 Az ellátás rendje minden esetben igazodik az ér-
vényben lévõ logisztikai utaltsági rendhez.

7.3.3.5 A kiképzési normák és a szakanyagok norma
szerinti ellátását a Magyar Honvédség szervezeteinek hadi
és kiképzési felszereléssel történõ ellátásához és üzemelte-
téséhez kiadott hatályos Normajegyzék tartalmazza.
A normák az alábbi kategóriákba sorolhatók:

a) ellátási normák;

7. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 703



b) üzemeltetési normák;
c) gazdálkodási normák.

7.3.4 Fenntartás rendje
7.3.4.1 A híradó-informatikai rendszerek fenntartása

a Magyar Honvédség javító és fenntartó kapacitásának fel-
használásával, illetve szerzõdések alapján történik.

7.3.4.2 Az MH KCEHH fenntartásának híradó-informa-
tikai szakmai követelményeit az MH KCEHH hálózatgaz-
da iránymutatása alapján az MH központi híradó-informa-
tikai üzemeltetõ szervezet határozza meg.

7.3.4.3 A vállalkozási szerzõdések alapján történõ fenn-
tartási feladatok szervezése a híradó-informatikai szerve-
zetek kezdeményezésével és szakmai felügyeletével a kö-
zépszintû logisztikai irányító szerv megbízása alapján tör-
ténik. A fenntartási feladatok további rendje az általános
beszerzési rendet követi.

7.3.4.4 A híradó-informatikai eszközök és rendszerek
fenntartásának rendjére és végrehajtására a középszintû
logisztikai irányító szerv vezetõje intézkedik.

7.3.5 Tartalékképzés rendje
7.3.5.1 Az eszközök és rendszerek utáni tartalékkészle-

tek képzése az érvényben lévõ normajegyzékeknek és
a rendelkezésre állásuk szintje alapján meghatározott kö-
vetelményeknek megfelelõen, a mindenkori raktárkészle-
tek figyelembevételével történik.

7.4 Híradó-informatikai nyilvántartások

7.4.1 A központi készletben tárolt és az intézményi
vagy csapat szintû eszközök, anyagok és szoftverek anali-
tikus nyilvántartását a HM Egységes Számviteli Politiká-
jának megfelelõen kell végrehajtani.

7.4.2 Az intézményi vagy csapat szintû anyag-, szoft-
ver- és eszköznyilvántartást a központi nyilvántartási
rendszerhez illeszkedõen, az egységes MH-szintû vagyon-
gazdálkodást biztosítva kell megvalósítani.

7.4.3 A honvédelmi tárca híradó-informatikai eszközei-
rõl, szoftvereirõl, licencekrõl és elszámolás köteles anya-
gairól a központi ellátó szervezetek szakmai nyilvántartást
vezetnek, amelynek aktualizálásához az ellátott szerveze-
tek az intézményi szakági nyilvántartásból havonta bizto-
sítanak adatokat.

7.4.4 Az intézményi, csapat szintû híradó-informatikai
anyag-, szoftver- és eszköznyilvántartások vezetése a szer-
vezet vezetõjének felelõssége mellett a gazdasági, logisz-
tikai szakági vezetõ irányításával valósul meg.

7.5 A híradó-informatikai gazdálkodás ellenõrzése

7.5.1 A gazdálkodási ellenõrzés rendszere
7.5.1.1 A belsõ ellenõrzés a híradó-informatikai gazdál-

kodás vonatkozásában kiterjed az adott szervezet minden

híradó-informatikai gazdálkodási tevékenységére, külö-
nösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének,
felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszkö-
zökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

7.5.1.2 A honvédelmi szervezet szintjén belsõ kontroll-
rendszert kell kialakítani, amely biztosítja, hogy:

a) a honvédelmi szervezet valamennyi tevékenysége és
célja összhangban legyen a szabályszerûség, szabályozott-
ság, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredmé-
nyesség követelményeivel;

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban
ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes
felhasználásra;

c) megfelelõ, pontos és naprakész információk álljanak
rendelkezésre a költségvetési szerv mûködésével kapcso-
latosan.

7.5.2 Kockázatkezelés és elemzés
7.5.2.1 A honvédelmi szervezet vezetõje a rendelkezés-

re álló források szabályszerû, gazdaságos, hatékony és
eredményes felhasználása érdekében:

a) intézkedések kiadásával szabályozza és mûködteti
a híradó-informatikai szakmai folyamatokat;

b) elkészítteti és rendszeresen aktualizálja a költségve-
tési szerv híradó-informatikai szakmai tevékenység ellen-
õrzési nyomvonalát;

c) kidolgoztatja a szabálytalanságok kezelésének eljá-
rásrendjét;

d) kockázatkezelési rendszert mûködtet, melynek során
felméri és megállapítja a költségvetési szerv tevékenysé-
gében, gazdálkodásában rejlõ, híradó-informatikai szak-
mai tevékenységgel összefüggõ kockázatokat, valamint
meghatározza az egyes kockázatokkal kapcsolatban szük-
séges intézkedéseket;

e) a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakít ki,
melyek biztosítják a híradó-informatikai szakmai tevé-
kenységgel összefüggõ kockázatok kezelését, hozzájárul-
nak a szervezet céljainak eléréséhez.

VIII. FEJEZET
A HÍRADÓ-INFORMATIKAI RENDSZEREK

BIZTONSÁGA

8.1 Fizikai biztonság

8.1.1 A fizikai biztonság: a fizikai térben megvalósuló
fenyegetések elleni védelem, amelynek fontosabb részei
a természeti csapás elleni védelem, a mechanikai védelem,
az elektronikai jelzõrendszer, az élõerõs védelem, a belép-
tetõ rendszer, a megfigyelõ rendszer, a tápáramellátás,
a sugárzott és vezetett zavarvédelem, klimatizálás és a tûz-
védelem.

8.1.2 Minden olyan híradó-informatikai helyiséget,
épületet, építményt, ahol az adott híradó-informatikai
rendszerhez vagy annak egyes elemeihez csak az arra fel-
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jogosított személyek férhetnek hozzá, fizikai biztonsági
intézkedésekkel kell védeni az arra nem jogosult szemé-
lyek hozzáférése ellen. A rendszeren felhasznált adatok ér-
zékenysége – nyílt, minõsített – alapján a rendszer telepít-
hetõ:

a) zárt körletbe;
b) biztonsági területre.
8.1.3 A fizikai biztonság:
a) külsõ elemei – kerítés, beléptetõ rendszer, biztonsági

világítás, térfigyelõ kamerarendszer, falazat, biztonsági
ajtó, ablakrács – a védendõ terület határait biztosítják;

b) a fizikai biztonság közbensõ elemei – elektronikai
védelem eszközei: nyitás-, mozgás-, üvegtörés-, optikai
füst-, illetve falbontás érzékelõ – észlelik az illetéktelen
behatolást és riasztják a reagáló erõt;

c) a fizikai biztonság belsõ elemei – biztonsági tároló –
a reagáló erõ megérkezéséig késleltetik az illetéktelen be-
hatolót a védendõ eszközökhöz, adatokhoz történõ hozzá-
férésben.

8.1.4 Az érintett szervezet úgy tervezi az híradó-infor-
matikai rendszer elemeinek elhelyezését, hogy a legkisebb
mértékre csökkentse a fizikai és környezeti veszélyekbõl
adódó lehetséges kárt és a jogosulatlan hozzáférés lehetõ-
ségét.

8.1.5 Minõsített adatot nem kezelõ híradó-informatikai
rendszer esetében a konkrét fizikai biztonság megtervezé-
sét az elektronikus információbiztonságról szóló hatályos
jogszabályok vonatkozó elõírásai figyelembevételével
kell végrehajtani.

8.1.6 Amennyiben az adott híradó-informatikai rend-
szeren minõsített adat kezelése is tervezett, úgy már az al-
kalmazásba vétel tervezésénél figyelembe kell venni a mi-
nõsített adatok védelmérõl szóló hatályos jogszabályok
vonatkozó fizikai biztonsági elõírásait.

8.1.7 Zárt körletben minõsített adat felhasználására ter-
vezett rendszer nem telepíthetõ, azt biztonsági területen
kell megvalósítani. A zárt körletre vonatkozó minimum fi-
zikai biztonsági feltételeket az MH Biztonsági Szabályza-
ta tartalmazza. Amennyiben a zárt körletet kijelölõ szerve-
zet vezetõje – parancsnoka – a biztonsági kockázatok
elemzésének eredménye alapján úgy ítéli meg, hogy
az adott esetben szigorúbb fizikai biztonsági feltételek al-
kalmazása szükséges, úgy annak költségvetési többletigé-
nyérõl gondoskodnia kell.

8.2 Személyi biztonság

8.2.1 A személyi biztonság: a híradó-informatikai rend-
szer azon tulajdonsága, hogy a benne tárolt adatot, infor-
mációt csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk
szintje szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve
rendelkezhetnek a felhasználásáról.

8.2.2 A honvédelmi szervezet az érvényes követelmé-
nyek szerint megfogalmazza, dokumentálja és a szerveze-
ten belül kihirdeti a híradó-informatikai rendszerhez hoz-

záférési jogosultságot igénylõ személyekkel, felhaszná-
lókkal szembeni elvárásokat, a rájuk vonatkozó szabályo-
kat, felelõsségüket, az adott rendszerhez kapcsolódó köte-
lezõ vagy tiltott tevékenységet.

8.2.3 A szervezet a híradó-informatikai rendszerhez
való hozzáférés engedélyezése elõtt írásbeli nyilatkozat
megtételére szólítja fel a hozzáférési jogosultságot igénylõ
személyt, felhasználót, aki nyilatkozatával igazolja, hogy
a híradó-informatikai rendszer használatához kapcsolódó,
rá vonatkozó védelmi rendszabályokat és kötelezettsége-
ket megismerte, saját felelõsségére betartja.

8.2.4 Az érintett szervezet meghatározott gyakorisággal
felülvizsgálja és frissíti a híradó-informatikai rendszerhez
hozzáférési jogosultságot igénylõ személyekkel, felhasz-
nálókkal szembeni elvárásokat, a rájuk vonatkozó szabá-
lyokat, felelõsségüket, az adott rendszerhez kapcsolódó
kötelezõ vagy tiltott tevékenységet és viselkedési szabá-
lyokat.

8.2.5 Azokban az esetekben, amikor a híradó-informati-
kai rendszerrel tényleges vagy feltételezhetõ kapcsolatba
kerülõ személy nem az érintett honvédelmi szervezet tag-
ja, a jelen fejezet felé irányuló elvárásait a tevékenység
alapját képezõ jogviszonyt megalapozó szerzõdés, megál-
lapodás, megkötés során kell, mint kötelezettséget érvé-
nyesíteni, ideértve a szabályzatok, eljárásrendek megisme-
résére és betartására irányuló kötelezettségvállalást, titok-
tartási nyilatkozatot.

8.2.6 Minõsített adatot nem kezelõ híradó-informatikai
rendszer esetében a konkrét személyi biztonsági követel-
mények megtervezését az elektronikus információbizton-
ságról szóló hatályos jogszabályok vonatkozó elõírásai fi-
gyelembevételével kell végrehajtani.

8.2.7 Amennyiben az adott híradó-informatikai rend-
szeren minõsített adat felhasználása is tervezett, úgy már
az alkalmazásba vétel tervezésénél figyelembe kell venni
a minõsített adatok védelmérõl szóló hatályos jogszabá-
lyok vonatkozó személyi biztonsági elõírásait azon állo-
mány vonatkozásában, akiknek az adatokhoz való hozzá-
férése tervezett, vagy akiknek az adatokhoz, eszközökhöz
való hozzáférése szükségszerû lehet.

8.3 Adminisztratív biztonság

8.3.1 Az adminisztratív biztonság: a védelem érdekében
hozott szervezési, szabályozási, ellenõrzési intézkedések,
továbbá a védelemre vonatkozó oktatás.

8.3.2 Amennyiben a híradó-informatikai helyiségbe,
épületbe, építménybe csak az arra feljogosított személyek
léphetnek be, illetve az adott híradó-informatikai rend-
szerhez vagy annak egyes elemeihez csak az arra feljogo-
sított személyek férhetnek hozzá, úgy adminisztratív biz-
tonsági intézkedésekkel gondoskodni kell a belépés, illet-
ve hozzáférés nyomon követhetõségérõl, bizalmasságáról
és a rendszer komplex védelmérõl rendelkezõ helyi szabá-
lyozás elkészítésérõl, rendszeres aktualizálásáról.
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8.3.3 Minõsített adatot nem kezelõ híradó-informatikai
rendszer esetében a konkrét adminisztratív biztonsági in-
tézkedések rendszerét az elektronikus információbizton-
ságról szóló hatályos jogszabályok vonatkozó elõírásai fi-
gyelembevételével kell kialakítani.

8.3.4 Amennyiben az adott híradó-informatikai rend-
szeren minõsített adat felhasználása is tervezett, úgy az al-
kalmazásba vétel tervezésénél figyelembe kell venni a mi-
nõsített adatok védelmérõl szóló hatályos jogszabályok
vonatkozó adminisztratív biztonsági elõírásait.

8.4 Elektronikus biztonság

8.4.1 Biztonsági hadmûveleti követelmények
8.4.1.1 Új szolgáltatásokat biztosító híradó-informati-

kai rendszerek kialakítása vagy meglévõ rendszerek vál-
toztatása csak jóváhagyott követelmények alapján tör-
ténhet.

8.4.1.2 A hadmûveleti követelményeknek, felhasználói
igényeknek tartalmaznia kell a biztonsági követelmények
meghatározásához szükséges alapadatokat. A minimálisan
meghatározandó adatok:

a) a felhasználói kör és a szükséges személyi biztonsági
követelmények;

b) a kezelt adatok típusa, formátuma és a szükséges
adatkezelõ szolgáltatások, beleértve a más rendszerek felé
történõ egyoldalú vagy kölcsönös adatcsere igényeket;

c) a kezelt adatok biztonsági osztálya, minõsítési szin-
tek és kezelési utasítások, hozzáférési korlátozások;

d) adatkezelési helyszínek;
e) a szolgáltatások és adatok rendelkezésre állásra vo-

natkozó követelmények és prioritások.
8.4.1.3 A híradó-informatikai rendszerre vonatkozó

hadmûveleti követelmények változtatása, pontosítása so-
rán vizsgálni kell a biztonsági hatásokat, az azonosított
kockázatokat jóvá kell hagyatni.

8.4.2 A biztonság érvényesítése
8.4.2.1 A híradó-informatikai rendszerek tervezésekor

már a kezdeti, elsõ szakaszban meg kell jeleníteni és érvé-
nyesíteni kell a biztonsági szempontokat.

8.4.2.2 A híradó-informatikai rendszerek tervezési, fej-
lesztési, kialakítási és üzemeltetési fázisaiban a szakfel-
adatokért való felelõsségeket azonosítani kell, és úgy kell
összehangolni, hogy a felelõsség pontosan azonosítható
legyen. A biztonsági követelmények, védelmi rendszabá-
lyok bedolgozása érdekében azonosítani kell a biztonsá-
gért felelõs személyt, személyeket. A tervezésért, szerve-
zésért és egyéb szakfeladatokért, a biztonságért felelõs
személyek feladatait meg kell határozni.

8.4.2.3 A tervezés, kialakítás, üzemeltetés során vissza-
térõ jelleggel azonosítani kell a híradó-informatikai rend-
szert érintõ fenyegetettségeket, sebezhetõségeket. A vizs-
gálat alapján meg kell határozni és jóvá kell hagyatni az el-
fogadható mértékû kockázatokat.

8.4.2.4 Az elfogadható mértékû kockázatok figyelem-
bevételével a kialakítás vagy változtatás fázisaihoz igazo-
dó biztonsági követelményeket kell kialakítani és jóváha-
gyatni. A biztonsági követelmények meghatározása a hon-
védelmi tárca információbiztonsági politikája alapján tör-
ténhet. Új, a honvédelmi tárca információbiztonsági politi-
kában nem szereplõ megoldások esetén az elektronikus in-
formációbiztonsági szakmai feladatokért felelõs szakmai
szerv állásfoglalása szerint kell eljárni.

8.4.2.5 A biztonsági követelmény teljesülése érdekében
a híradó-informatikai rendszert biztonsági osztályba kell
sorolni. A biztonsági osztályon belül a védelmi rendszabá-
lyok specializálása, az adatkezelõ funkciókhoz történõ il-
lesztés érdekében csoportok alakíthatók ki. Az adatok bi-
zalmasságának, sértetlenségének vagy rendelkezésre állá-
sának változása vagy az adatok mennyiségének változásá-
ból adódó halmozódási hatásból adódó kockázatokat
a biztonsági osztály- vagy csoportátsorolással kell ellensú-
lyozni.

8.4.2.6 Az adatkezelõ honvédelmi szervezeteket az al-
kalmazott biztonsági osztályok és jogszabályi követel-
ménynek megfelelõen szervezeti biztonsági szintekbe kell
sorolni. A biztonsági osztályokra és a szervezeti biztonsá-
gi szintekre vonatkozó követelményeket, illetve besorolá-
sokat idõszakonként felül kell vizsgálni.

8.4.2.7 A biztonsági követelmények alapján a hír-
adó-informatikai rendszer kialakítási vagy változtatási fá-
zisaihoz igazodóan ki kell dolgozni és jóvá kell hagyatni
a védelmi rendszabályokat tartalmazó biztonsági doku-
mentumokat:

a) üzemeltetés biztonsági szabályzat;
b) elektronikus információbiztonsági szabályzat.
8.4.2.8 Minõsített adatkezelõ rendszerek esetében:
a) NATO és EU minõsített híradó-informatikai rendsze-

rek esetében a rendszerbiztonsági követelmények, vala-
mint az üzemeltetési biztonsági szabályzat vagy biztonsá-
gi dokumentumok kialakítása az aktuális NATO-, EU-sza-
bályzóknak és a jogszabályoknak megfelelõen kell, hogy
történjen.

b) Nemzeti minõsített adatkezelõ rendszer esetében
a biztonsági dokumentumoknak meg kell felelni a vonat-
kozó jogszabályok által meghatározott követelmények-
nek.

c) NATO-struktúrába tartozó nemzeti szervezet vagy
kirendelt erõ esetén a NATO általános szabályozók mellett
a NATO szervezetekre specializált követelményeknek is
meg kell felelni.

d) NATO-, EU-követelmények által vagy jogszabály-
ban meghatározott esetekben a minõsítési szintnek megfe-
lelõ rejtjelzést kell alkalmazni elektronikus adattovábbí-
tás, kezelés esetén. A rejtjelzést a hatósági követelmé-
nyeknek megfelelõen kell kialakítani és alkalmazása az il-
letékes hatóság engedélyezésével történhet.

e) „Bizalmas!” és magasabb minõsítési szint esetén
a minõsítési szintnek megfelelõ, az adatkezelõ eszközökre
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és helyszínekre vonatkozó kompromittáló kisugárzás elle-
ni védelmi rendszabályokat kell kialakítani és fenntartani.

f) Minõsített adatkezelõ rendszer tervezését, fejleszté-
sét, kialakítását, üzemeltetését az akkreditáló hatóság kö-
vetelményeinek figyelembevételével kell végezni.

8.4.2.9 Új híradó-informatikai rendszer alkalmazásba
vétele, vagy a tervezett változtatás utáni alkalmazásba vé-
tel funkcionális és biztonsági ellenõrzés, az üzemeltetési
és biztonsági dokumentumok ellenõrzése, és a szükséges
képzések dokumentált végrehajtása után történhet.

8.4.3 Engedélyezés
8.4.3.1 Új híradó-informatikai rendszer bevezetése

vagy változást követõ alkalmazásba vétele csak a megha-
tározott engedélyezési eljárás sikeres lefolytatása után tör-
ténhet.

8.4.3.2 A rendszerek kialakításakor a NATO-, EU-kö-
vetelményeknek és a jogszabályoknak megfelelõen azo-
nosítani kell az engedélyezési eljárást, az engedélyezésre
feljogosított személyt.

8.4.3.3 A jogszabályban meghatározott információs
rendszerek és a minõsített híradó-informatikai rendszerek
használatba vétele vagy meglévõ rendszeren változások
megtétele a hatósági feladatokat ellátó szervezetek, szervek
követelményei szerint kialakított eljárás lefolytatása és
a szükséges határozat, engedély kiadása alapján történhet.

8.4.3.4 A minõsített adatokat kezelõ híradó-informati-
kai rendszert ideiglenesen más biztonsági környezetben
üzemeltetni vagy más szabályok szerint üzemeltetni csak
az esetre specializált engedéllyel lehet. Az elektronikus
minõsített adatokat kezelõ híradó-informatikai rendszeren
tesztelés csak a tesztelésre kiadott engedély birtokában le-
hetséges. Az elektronikus minõsített adatokat kezelõ rend-
szer azonos vagy eltérõ minõsítésû, illetve eltérõ biztonsá-
gi osztályú adatokat kezelõ rendszerrel vagy nem minõsí-
tett adatokat kezelõ rendszerrel történõ összekapcsolása
csak az azt engedélyezõ akkreditálás után lehetséges.
Az összekapcsolást biztosító rendszerre vonatkozó bizton-
sági szabályozás kialakítása az akkreditálási feltételek
közé tartozik.

8.4.3.5 A híradó-informatikai rendszer üzemeltetési és
biztonsági dokumentumaiban egyértelmûen azonosítani
kell az akkreditálási, auditálási és egyéb engedélyezési jo-
gosultságokkal rendelkezõ hatóságokat és szervezeteket,
az alkalmazásba vételi vagy változásengedélyezési eljá-
rásban hatáskörrel rendelkezõ szerveket, szervezeteket
vagy személyeket, illetve a szükséges eljárásokat.

8.4.4 Az üzemeltetés biztonsági feladatai
8.4.4.1 A híradó-informatikai rendszerek üzemeltetése

csak a jóváhagyott üzemeltetési és biztonsági dokumentu-
mok alapján, az arra felhatalmazott személyek által történ-
het. Az üzemeltetési és védelmi rendszabályok csak a jó-
váhagyó szerv vagy szervezetek engedélyével, a szüksé-
ges dokumentálási és képzési eljárások után változtat-
hatók.

8.4.4.2 Az üzemeltetõ – a biztonsági felelõssel együttmû-
ködve – a felhasználói állományt a biztonsági körülmények
változásáról a rájuk vonatkozó mértékben tájékoztatja.

8.4.4.3 A híradó-informatikai rendszer szabályos üze-
meltetése és használata, valamint az üzemeltetési és biz-
tonsági problémák szabályozókban rögzített módon tör-
ténõ jelentése minden érintett személy feladata.

8.4.4.4 Az üzemeltetésre és biztonságra vonatkozó ada-
tokat a híradó-informatikai rendszer üzemeltetése során
folyamatosan ellenõrizni, elemezni és értékelni kell.

8.4.4.5 A híradó-informatikai rendszert és üzemeltetési
környezetét meghatározott idõszakonként, valamint válto-
zások elõkészítésekor kockázatelemzéssel kell vizsgálni.

8.4.4.6 A híradó-informatikai rendszereket a rendszerre
vonatkozó rendben biztonsági ellenõrzéseknek kell alá-
vetni.

8.4.4.7 Változások csak jóváhagyott terv, kockázat-
elemzés és teszt, valamint tájékoztatás és képzés után vé-
gezhetõ.

8.4.5 A rendszerbõl történõ kivonás biztonsági feladatai
8.4.5.1 A híradó-informatikai rendszer üzemeltetésbõl

történõ kivonása csak az arra jogosult engedélyezõ szerv,
szervezet vagy személy engedélyével történhet.

8.4.5.2 A rendszerbõl történõ kivonást jóváhagyott terv
alapján kell végrehajtani, amelynek tartalmaznia kell
az összes dokumentummal és adattal, valamint a hír-
adó-informatikai rendszer hardver és szoftver elemeivel
kapcsolatos biztonsági követelményeket és védelmi rend-
szabályokat.

8.4.5.3 A rendszerbõl történõ kivonás tervezésekor meg
kell határozni a kezelt adatok biztonsági osztályának meg-
felelõ eljárást az adatok más rendszerbe történõ áttelepíté-
séhez, tárolásához vagy archiválásához.

8.4.5.4 A rendszerbõl történõ kivonáskor meg kell hatá-
rozni a hardver és szoftver elemekre vonatkozó újrahasz-
nosítási, adattörlési, megsemmisítési vagy tiltó rendszabá-
lyokat. A rendszerbõl történõ kivonás szakfeladatait csak
az arra feljogosított személyek végezhetik.

8.4.5.5 Tárolás vagy archiválás esetén meg kell tervezni
és ki kell alakítani a szükséges biztonsági környezetet, és
adatkezelõ infrastruktúrát úgy, hogy bekövetkezõ techni-
kai és eljárási változások esetén is biztosított legyen az
adatok hozzáférése és kezelhetõsége.

IX. FEJEZET
HÍRADÓ-INFORMATIKAI TEVÉKENYSÉGEK

ELLENÕRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE

9.1 Az ellenõrzés és értékelés követelményei

9.1.1 A híradó-informatikai tevékenységek ellenõrzését
és értékelését a honvédelmi szervezetek tevékenységének
egységes rendszerén belül mint önálló szakterület vizsgá-
latát kell végrehajtani.

7. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 707



9.1.2 Az ellenõrzések és értékelések során a jelen Sza-
bályzatban meghatározottakon túlmenõen a honvédelmi
tárcára vonatkozó általános elõírásokat, eljárásokat, mód-
szereket kell alkalmazni.

9.1.3 A híradó-informatikai tevékenységek ellenõrzése
és értékelése során vizsgálni és minõsíteni kell, hogy a hír-
adó-informatikai szolgáltatások milyen mértékben járul-
nak hozzá a szervezet vagy szervezetek mûködésének
eredményességéhez és hatékonyságához.

9.2 Az ellenõrzés tartalma, végrehajtója

9.2.1 Az ellenõrzés végrehajtásának általános elvei
9.2.1.1 Az híradó-informatikai tevékenységek ellenõr-

zése kiterjed valamennyi honvédelmi szervezetre, az MH
valamennyi katonai szervezetére, ezen belül a különbözõ
szintû parancsnokságokra, törzsekre és más katonai szer-
vezetekre.

9.2.1.2 Az alkalmazó honvédelmi szervezetek hír-
adó-informatikai ellenõrzésének célja annak vizsgálata,
hogy az ellenõrzött szervezet milyen eredményességgel és
hatékonysággal hasznosítja a híradó-informatikai szolgál-
tatásokat, valósítja meg a híradó-informatikai alkalmazás
feladatait, valamint milyen mértékben tartja be a hír-
adó-informatikai rendszer és szolgáltatások igénybevéte-
lére vonatkozó elõírásokat.

9.2.1.3 A híradó-informatikai szervezetek, szervezeti
elemek híradó-informatikai ellenõrzésének célja annak
vizsgálata, hogy az ellenõrzött szervezet, szervezeti elem
milyen eredményességgel és hatékonysággal biztosítja
a híradó-informatikai szolgáltatásokat, valósítja meg a hír-
adó-informatikai támogatás feladatait, valamint milyen
mértékben tartja be a híradó-informatikai rendszer és szol-
gáltatások üzemeltetésére vonatkozó elõírásokat.

9.2.1.4 A híradó-informatikai ellenõrzéseket össze kell
hangolni a külön szabályzás szerint végrehajtott elektroni-
kus információvédelmi ellenõrzésekkel.

9.2.1.5 Az alkalmazó honvédelmi szervezetek és a hír-
adó-informatikai szervezetek ellenõrzésének fõ területei:

a) a híradó-informatikai tevékenység vezetésének hely-
zete;

b) az állomány felkészültségének helyzete;
c) a híradó-informatikai tevékenységek végrehajtásá-

nak helyzete.

9.2.2. Alkalmazó szervezetek ellenõrzése
9.2.2.1 A híradó-informatikai tevékenység vezetéséhez

kapcsolódóan ellenõrizni kell:
a) az alapvetõ híradó-informatikai feladatok és tevé-

kenységek SZMSZ-ben vagy ügyrendben történõ megje-
lenését;

b) a szervezet híradó-informatikai tevékenységét szabá-
lyozó parancsnoki híradó-informatikai intézkedés meglé-

tét, tartalmi elõírásoknak való megfelelését, naprakész-
ségét;

c) az egyes beosztásokhoz, munkakörökhöz kapcsolódó
híradó-informatikai feladatok munkaköri leírásokban tör-
ténõ megjelenését;

d) a szabályzatban elõírt híradó-informatikai tervek
meglétét, naprakészségét;

e) a híradó-informatikai feladatok szervezeti munkater-
vekben történõ szerepeltetését;

f) a híradó-informatikai alkalmazói tevékenységek fel-
tételeinek biztosítottságát.

9.2.2.2 Az állomány felkészültségéhez kapcsolódóan
ellenõrizni kell:

a) a parancsnok – vezetõ, törzsfõnök –, vezetõhelyettes,
híradó-informatikai fõnök, – megbízott – híradó-informa-
tikai irányítási felelõssége, feladatai ismeretét, elméleti és
gyakorlati felkészültségét;

b) a szakterületi vezetõk, rendszergazdák, adatgazdák
híradó-informatikai irányítási felelõssége, feladatai isme-
retét, elméleti és gyakorlati felkészültségét;

c) az alkalmazó állomány híradó-informatikai alkalma-
zói feladatainak ismeretét, elméleti és gyakorlati felké-
szültségét;

d) a vezetõ és alkalmazó állomány felkészítésének terv-
szerûségét, szervezettségét.

9.2.2.3 Az alkalmazó szervezetek híradó-informatikai
tevékenységekhez kapcsolódóan ellenõrizni kell:

a) a híradó-informatikai alkalmazás, a híradó-informati-
kai szolgáltatások igénybevételének eredményességét és
hatékonyságát;

b) a híradó-informatikai szolgáltatások fejlesztéséhez
kapcsolódó alkalmazói fe ladatok megvalósítását, elõírá-
soknak történõ megfelelését;

c) a híradó-informatikai szolgáltatások igénybe vételé-
nek szabályszerûségét;

d) a híradó-informatikai üzemeltetéshez kapcsolódó al-
kalmazói feladatok megvalósítását, elõírásoknak történõ
megfelelését.

9.2.2.4 Egy alkalmazó honvédelmi szervezet híradó-in-
formatikai ellenõrzésére jogosult a szervezet parancsnoka
– vezetõje, törzsfõnöke – vezetõhelyettese, valamint a szer-
vezet szolgálati és híradó-informatikai szakmai elöljárója.

9.2.3 Híradó-informatikai szervezetek ellenõrzése
9.2.3.1 A híradó-informatikai tevékenység vezetéséhez

kapcsolódóan ellenõrizni kell:
a) a szervezet, szervezeti elem mûködését és feladatait

meghatározó szabályozók, belsõ rendelkezésekben elõírt
vezetési dokumentumok, tervek és szakmai dokumentu-
mok meglétét, tartalmi elõírásoknak való megfelelését,
naprakészségét;

b) a híradó-informatikai szaktevékenységek szabályo-
zottságát, tervszerûségét, szervezettségét, ellenõrzöttségét.
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9.2.3.2 Az állomány felkészültségéhez kapcsolódóan
ellenõrizni kell:

a) a vezetõ állomány híradó-informatikai irányítási fele-
lõssége, feladatai ismeretét, elméleti és gyakorlati felké-
szültségét;

b) a szakállomány híradó-informatikai támogatási, fej-
lesztési, üzemeltetési feladatainak ismeretét, elméleti és
gyakorlati felkészültségét;

c) a vezetõ és szakállomány felkészítésének tervszerû-
ségét, szervezettségét.

9.2.3.3 A híradó-informatikai tevékenységekhez kap-
csolódóan ellenõrizni kell:

a) a híradó-informatikai támogatás, a híradó-informati-
kai szolgáltatások nyújtásának eredményességét és haté-
konyságát, az elõírt, egyeztetett szolgáltatási szinteknek
történõ megfelelését, rendelkezésre állását;

b) a híradó-informatikai üzemeltetési feladatok meg-
valósítása elõírásoknak történõ megfelelését, eredményes-
ségét, hatékonyságát és gazdaságosságát;

c) a híradó-informatikai szolgáltatások fejlesztéséhez
kapcsolódó feladatok megvalósításának elõírásoknak tör-
ténõ megfelelését, eredményességét, hatékonyságát és
gazdaságosságát.

9.2.3.4 Egy híradó-informatikai szervezet híradó-infor-
matikai ellenõrzésére jogosult a szervezet parancsnoka
– vezetõje –, valamint szolgálati és híradó-informatikai
szakmai elöljárója.

9.2.3.5 Egy híradó-informatikai szervezeti elem hír-
adó-informatikai ellenõrzésére jogosult a szervezeti elem
vezetõje, híradó-informatikai szakmai elöljárója, valamint
a szervezeti elemet magában foglaló szervezet parancsno-
ka – vezetõje, törzsfõnöke – vezetõhelyettese.

9.3 Az ellenõrzések rendszeressége, módszere

9.3.1 Az ellenõrzésre jogosultnak átfogó híradó-infor-
matikai szakmai ellenõrzést kell végrehajtania:

a) a saját szervezeténél kétévenként;
b) a szolgálatilag alárendelt szervezetnél, szervezeti

elemnél háromévenként;
c) a szakmailag alárendelt szervezeteknél, szervezeti

elemeknél szükség szerint, de legalább ötévenként.
9.3.2 Az ellenõrzésre jogosult személy híradó-informa-

tikai témavizsgálatot vagy célellenõrzést illetékességi kö-
rében bármikor elrendelhet.

9.3.3 Szakmai elöljárói híradó-informatikai ellenõrzés
esetén az ellenõrzést elrendelõ vezetõ tájékoztatja az el-

lenõrzés alá vont szervezet szolgálati elöljáróját, és kéri
képviselõjének abban való közremûködését.

9.3.4 Szolgálati elöljárói híradó-informatikai ellenõrzés
esetén az ellenõrzést elrendelõ vezetõ tájékoztatja az el-
lenõrzés alá vont szervezet híradó-informatikai szakmai
elöljáróját, és kéri képviselõjének abban való közremûkö-
dését.

9.4 A híradó-informatikai tevékenységek értékelése

9.4.1 Alkalmazó honvédelmi szervezetek és híradó-in-
formatikai szervezetek, szervezeti elemek híradó-informa-
tikai ellenõrzése során az ellenõrzött területek, részterüle-
tek eredményességét értékelni kell.

9.4.2 Alkalmazó honvédelmi szervezetek híradó-infor-
matikai ellenõrzése során a fõ területek értékelése:

a) a tevékenység vezetése, valamint az állomány felké-
szültsége esetében „megfelelõ”, illetve „nem megfelelõ”
minõsítésû;

b) a híradó-informatikai tevékenységek esetében „ki-
váló”, „jó”, „megfelelõ” vagy „nem megfelelõ” minõsíté-
sû lehet.

9.4.3 Alkalmazó honvédelmi szervezet összegzett hír-
adó-informatikai értékelése „megfelelõ”, illetve „nem
megfelelõ” minõsítésû lehet. Az összegzett értékelés meg-
felelõ, ha mindhárom fõ terület minõsítése külön-külön
legalább megfelelõ.

9.4.4 Híradó-informatikai szervezetek, szervezeti ele-
mek híradó informatikai ellenõrzése során a fõ területek
értékelése:

a) a tevékenység vezetése esetében „megfelelõ”, illetve
„nem megfelelõ” minõsítésû lehet;

b) az állomány felkészültsége és a híradó-informatikai
tevékenységek esetében „kiváló”, „jó”, „megfelelõ” vagy
„nem megfelelõ” minõsítés adható.

9.4.5 A híradó-informatikai szervezet összegzett hír-
adó-informatikai értékelésének minõsítése „kiváló”, „jó”,
„megfelelõ”, illetve „nem megfelelõ” lehet. „Megfelelõ”
minõsítési fokozat akkor ítélhetõ meg, ha mindhárom fõ
terület értékelése legalább „megfelelõ”.

9.4.6 Híradó-informatikai értékelés során fõ ellenõrzési
területen akkor kell „nem megfelelõ” minõsítést adni, ha
a területre vonatkozó tevékenységek végrehajtásában
alapvetõ mulasztások jelentkeznek, vagy a mûködés ered-
ményessége a szervezet – szervezeti elem – alaprendelte-
tés szerinti követelményeinek nem felel meg.
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A honvédelmi miniszter
40/2014. (VI. 5.) HM

utasítása
a Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával

és a Magyar Honvédség kiképzési és doktrinális
feladatokat ellátó központi szervezetének

megalakításával összefüggõ feladatokról szóló
8/2014. (II. 12.) 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 Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Ma-
gyar Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó
központi szervezetének megalakításával összefüggõ felada-
tokról szóló 8/2014. (II. 12.) HM utasítás (a továbbiakban:
utasítás) 4. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A HVK Felderítõ Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK FCSF), mint önálló HM szerv 2014. május
31-ei hatállyal, jogutódlással megszûnik. A megszûnõ
HM szerv feladatai és az azok ellátásához szükséges sze-
mélyi állomány átadására a 6. § (6) és (7) bekezdése sze-
rint kerül sor.”

2. §

Az utasítás 6. §-a a következõ (6)–(8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) A HVK FCSF feladatai és az azok ellátásához szük-
séges személyi állomány a katonai földmérési és térképé-
szeti tevékenység irányításával, az MH hadmûveleti és
harcászati felderítés, valamint az elektronikai hadviselés
szakmai irányításával összefüggõ feladatai kivételével át-
adásra kerülnek a miniszter közvetlen irányítása alá tarto-
zó szervezet részére.

(7) A (6) bekezdés szerinti szervezet ellátja a katonai
földmérési és térképészeti tevékenység irányításával,
az MH hadmûveleti és harcászati felderítés, valamint
a HVKF elektronikai hadviselés szakmai irányítási felada-
taival összefüggõ tervezési, véleményezési és szakmai
elõkészítõ tevékenységet.

(8) A katonai földmérési és térképészeti tevékenység
irányítását, az MH hadmûveleti és harcászati felderítés,
valamint elektronikai hadviselés szakmai irányítási fel-
adatait a (6) bekezdés szerinti szervezet javaslatainak fi-
gyelembevételével a HVKF irányítja.”

3. §

Az utasítás 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A HM feladatrendszerének módosítása, a 6. § (6) és

(7) bekezdés szerinti új szervezeti rend szerinti mûködésé-
nek kezdõnapja: 2014. június 1.”

4. §

Az utasítás 9. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A HM munkaköri jegyzék – a 4. § (6) bekezdésé-

vel, valamint a 6. § (6) és (7) bekezdésével összefüggõ –
helyesbítése során a munkaköri jegyzékekrõl, az állo-
mánytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014.
(II. 14.) HM utasítás 12. § (1) bekezdését kell alkalmazni.”

5. §

Az utasítás 12. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) Az utasítás 4. § (6) bekezdésében, valamint a 6. §
(6) és (7) bekezdésében meghatározott feladatok végrehaj-
tását HM KÁT-HVKF együttes intézkedés szabályozza,
amelynek tervezetét a HM TKF fõosztályvezetõje a Hon-
véd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Magyar Hon-
védség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó központi
szervezetének megalakításával összefüggõ feladatokról
szóló 8/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról szóló
40/2014. (VI. 5.) HM utasítás hatálybalépését követõ ti-
zennegyedik napig készíti elõ.”

6. §

Az utasítás 13. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) Az utasítás 4. § (6) bekezdésében, valamint a 6. §
(6) és (7) bekezdésében meghatározott feladatokkal össz-
hangban az illetékes szakmai szervek és szervezetek veze-
tõi 2014. június 30-ig felülvizsgálják a feladatátadások-
hoz, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szakfeladatokra
vonatkozó szabályozókat.

(5) A miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szerve-
zet vezetõje az utasítás 6. § (8) bekezdése szerinti irányítá-
si feladatokra tekintettel elõkészíti az utasítás 6. § (6) be-
kezdése szerint átvett feladatokat ellátó szervezeti elem
felépítésére és mûködés rendjére vonatkozó szabályozást
és alapokmányt, valamint azoknak az átvett feladatokkal
összefüggõ szervezeti és mûködési szabályzat és állo-
mánytábla módosításait, melyeket a munkaköri jegyzé-
kekrõl, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról
szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás 3. § (6) bekezdés
a) pontjától, illetve a honvédelmi szervezetek alapításá-
ról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011.
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(VII. 29.) HM utasítás 12. § (4) bekezdés a) pontjától elté-
rõen a HVKF egyetértésével terjeszt fel jóváhagyásra
a miniszter részére.”

7. §

Az utasítás
a) 1. §-ában a „közvetlen alárendeltségébe” szövegrész

helyébe a „közvetlen irányítása alá és közvetlen aláren-
deltségébe”,

b) 2. § (1) bekezdésében a „3. § szerinti” szövegrész he-
lyébe a „3. és 4. § szerinti” és a „legfeljebb 511 fõ” szöveg-
rész helyébe a „legfeljebb 491 fõ”,

c) 2. § (2) bekezdésében a „legfeljebb 31 fõ” szövegrész
helyébe a „legfeljebb 30 fõ”, a „legfeljebb 52 fõ” szöveg-
rész helyébe a „legfeljebb 53 fõ”, és a „legfeljebb 214 fõ”
szövegrész helyébe a „legfeljebb 194 fõ”,

d) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „2014. augusztus
31.” szövegrész helyébe a „2014. november 30.”,

e) 11. § (1) bekezdésében a „4. §-ban” szövegrész he-
lyébe a „4. § (1)–(5) bekezdésében”,

f) 11. § (3) bekezdésében a „HVK KIKCSF, a HVK
HDMCSF” szövegrész helyébe a „HVK KIKCSF, a HVK
FCSF, a HVK HDMCSF”
szöveg lép.

8. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
41/2014. (VI. 13.) HM

utasítása
egyes légiközlekedési tárgyú HM utasítások

módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. Az Egységes Európai Égbolt létrehozásával
összefüggõ feladatokról szóló

38/2012. (VI. 8.) HM utasítás módosítása

1. §

Az Egységes Európai Égbolt létrehozásával összefüggõ
feladatokról szóló 38/2012. (VI. 8.) HM utasítás (a továb-
biakban: Ut.1) 2. § d) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(A Program, valamint a Koncepció megvalósítása érde-
kében a honvédelmi tárcát érintõen az alábbi fõbb felada-
tokat kell ellátni:)

„d) a NATO, az Európai Unió, az Európai Védelmi
Ügynökség, az Európai Szervezet a Légiközlekedés Biz-
tonságáért (a továbbiakban: EUROCONTROL), valamint
a SESAR JU Programmal és a Koncepcióval kapcsolatos
ajánlásainak, szakanyagainak elemzése és lehetõség sze-
rinti honosítása a hazai rendszerben;”

2. §

Az Ut.1 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A Bizottság:)
„d) tagjai:
da) a HM HH KLI;
db) a HM Jogi Fõosztály;
dc) a HM Védelempolitikai Fõosztály;
dd) a HM Védelmi Tervezési Fõosztály;
de) a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály;
df) a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosztály;
dg) a HVK Vezérkari Iroda;
dh) a HVK Személyzeti Csoportfõnökség;
di) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség;
dj) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség;
dk) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség;
dl) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség;
dm) a HM Védelemgazdasági Hivatal;
dn) az MH Logisztikai Központ;
do) az MH Geoinformációs Szolgálat;
dp) az MH Egészségügyi Központ;
dq) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság és érintett

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

3. §

Az Ut.1
a) 3. § (1) bekezdésben a „HM Tervezési és Koordiná-

ciós Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF)” szövegrész
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helyébe a „HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM
HH)”,

b) 3. § (2) bekezdésben a „HM tervezési és koordinációs
fõosztályvezetõje” szövegrész helyébe a „HM HH katonai
légügyi igazgatója”,

c) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „HM TKF fõosztály-
vezetõ” szövegrész helyébe a „HM HH katonai légügyi
igazgató”,

d) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „HM TKF” szöveg-
rész helyébe a „HM HH”,

e) 6. § (1) bekezdésében a „HM TKF fõosztályvezetõ-
jét” szövegrész helyébe a „HM HH katonai légügyi igaz-
gatóját”
szöveg lép.

2. A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének
korszerûsítési programjával kapcsolatos feladatokról

szóló 85/2008. (HK 17.) HM utasítás módosítása

4. §

(1) A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésé-
nek korszerûsítési programjával kapcsolatos feladatokról
szóló 85/2008. (HK 17.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut.2) 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) Az Irányító Szakcsoport
a) vezetõje: a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban:

HM HH) katonai légügyi igazgató;
b) vezetõhelyettese: a HVK Hadmûveleti Csoportfõ-

nökség csoportfõnök-helyettes;
c) titkára: a HM HH állományából kijelölt személy;
d) tagjai:
da) a HM HH,
db) a HVK Személyzeti Csoportfõnökség,
dc) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
dd) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
de) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség,
df) a HM Védelmi Tervezési Fõosztály,
dg) a HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Fõosz-

tály,
dh) a HM Védelemgazdasági Hivatal,
di) az MH Kiképzési és Doktrinális Központ,
dj) az MH Geoinformációs Szolgálat,
dk) az MH Altiszti Akadémia,
dl) az MH Logisztikai Központ és
dm) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság és érintett

alárendeltjei
állományából kijelölt személyek, illetve akadályoztatásuk
esetén állásfoglalásra, illetve nyilatkozattételre jogosult
képviselõik.”

(2) Az Ut.2 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtu-
dományi és Honvédtisztképzõ karának dékánját, hogy az

irányító Szakcsoportban képviselõjének jelenlétét biztosí-
tani szíveskedjen.”

5. §

Az Ut.2 6. § (1) bekezdésében a „HM tervezési és koor-
dinációs fõosztályvezetõjét” szövegrész helyébe a „HM
HH katonai légügyi igazgatóját” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
42/2014. (VI. 20.) HM

utasítása
a nemzeti rendezvények kidolgozásával

és megvalósításával összefüggõ szervezeti
korszerûsítés egyes feladatairól

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

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó
központi hivatalokra, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgá-
latra, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvé-
delmi szervezetek) terjed ki.

2. Szervezési feladatok

2. §

A Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 78. §-ában meghatáro-
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zott nemzeti rendezvények koncepciójának kidolgozásá-
val és megvalósításával kapcsolatos feladatok végrehajtá-
sára a HM társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes ál-
lamtitkár (a továbbiakban: HM TKHÁT) közvetlen irányí-
tása alatt, új HM szervezetként 2014. június 17-ei hatállyal
létrehozásra kerül a HM Nemzeti Rendezvényszervezõ
Hivatal (a továbbiakban: HM NRH).

3. §

(1) A szervezési tevékenység:
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követõ nap,
b) befejezése: 2014. december 15.
(2) A HM NRH új szervezeti rend szerinti mûködésének

kezdõnapja: 2014. június 17.

3. Mûködési alapokmányok elõkészítése

4. §

Az újonnan megalakításra kerülõ HM NRH – a megala-
kításért felelõs vezetõ javaslata alapján összeállított – ala-
pító okiratának elõkészítése során a honvédelmi szerveze-
tek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló
80/2011. (VII. 29.) HM utasítás 6/A. §-át a következõ elté-
résekkel kell alkalmazni:

a) a HM NRH alapító okiratára vonatkozó javaslat ki-
dolgozása és a javaslat HM Tervezési és Koordinációs Fõ-
osztály (a továbbiakban: HM TKF) részére történõ meg-
küldése az utasítás hatálybalépését követõ második napig,

b) a HM NRH alapító okirat-tervezetének véleményez-
tetése, pontosítása és jóváhagyásra történõ felterjesztése
az utasítás hatálybalépését követõ ötödik napig.

5. §

A HM NRH – HM TKHÁT javaslata alapján összeállí-
tott – munkaköri jegyzékének elõkészítése során a munka-
köri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és a létszámgaz-
dálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás 12. § (1) be-
kezdését a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a HM NRH munkaköri jegyzékére vonatkozó javaslat
összeállítása és megküldése a HM TKF részére az utasítás
hatálybalépését követõ második napig,

b) a HM NRH munkaköri jegyzék-tervezetének egyez-
tetése, véglegesítése és jóváhagyásra történõ felterjesztése
az utasítás hatálybalépését követõ ötödik napig.

6. §

(1) A HM NRH feladatai átadás-átvételének elõkészíté-
se, koordinálása és végrehajtása érdekében a HM közigaz-
gatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) a HM
TKHÁT vezetésével munkacsoportot hoz létre.

(2) A feladatátadásban érintett fejezetek közötti elõ-
irányzat-átcsoportosításról szóló kormány-elõterjesztést a
HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály állítja
össze.

4. Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatály-
ba és rendelkezéseit 2014. június 17-tõl kell alkalmazni.

(2) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtá-
sát a Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Ma-
gyar Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó
központi szervezetének megalakításával összefüggõ fel-
adatok végrehajtásáról szóló 11/2014. (HK 4.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban: Intéz-
kedés1) és a nemzeti rendezvények kidolgozásával és
megvalósításával összefüggõ szervezeti korszerûsítéssel
kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról szóló HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban: Intéz-
kedés2) szabályozza. Az Intézkedés1 módosításának és az
Intézkedés2 tervezetét a HM TKF fõosztályvezetõje az
utasítás hatálybalépését követõ kilencedik napig készíti
elõ.

8. §

(1) Az utasításban meghatározott feladatokkal össz-
hangban az illetékes szakmai szervek és szervezetek veze-
tõi 2014. július 19-ig felülvizsgálják az utasítás szerinti
feladatátadásokhoz kapcsolódó egyéb szakfeladatokra vo-
natkozó szabályozókat.

(2) Az utasítás végrehajtásával összefüggõ feladatok át-
adása következtében szükségessé váló jogszabály-, és
közjogi szervezetszabályozó eszköz-módosítások terveze-
teit az azok kidolgozásáért felelõs honvédelmi szervezetek
készítik elõ és küldik meg a HM Jogi Fõosztály részére.

9. §

A Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Ma-
gyar Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó
központi szervezetének megalakításával összefüggõ fel-
adatokról szóló 8/2014. (II. 12.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: Utasítás1) 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkereten
belül a HM kabinetfõnök (a továbbiakban: HM KF) köz-
vetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes
létszáma legfeljebb 27 fõ. A HM parlamenti államtitkár
(a továbbiakban: HM PÁT) közvetlen irányítása alá tarto-
zó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 4 fõ.
A HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM
KÁT) közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány
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együttes létszáma legfeljebb 164 fõ. A HM védelempoliti-
káért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár
közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együt-
tes létszáma legfeljebb 53 fõ. A HM védelemgazdaságért
felelõs helyettes államtitkár közvetlen irányítása alá tarto-
zó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 43 fõ.
A HM társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes állam-
titkár (a továbbiakban: HM TKHÁT) közvetlen irányítása
alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb
25 fõ. A Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF) közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány
együttes létszáma legfeljebb 194 fõ.”

10. §

Az Utasítás1 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A HM Miniszteri Kabinet feladatrendszere kiegé-
szül a Parlamenti Iroda feladataival, feladatrendszerébõl
kikerül a Honvédelmi Kötelék Programiroda, és a Tarta-
lomszolgáltató Osztály feladatrendszere racionalizálásra
kerül, megnevezése Média Osztályra változik.”

11. §

Az Utasítás1 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A HM parlamenti államtitkár közvetlen irányítása
alá tartozó HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Ke-
gyeleti Fõosztály létszáma módosul, feladatrendszere ki-
egészül a Honvédelmi Kötelék Programiroda feladataival,
és a HM TKHÁT közvetlen irányítása alá kerül.”

12. §

Az Utasítás1 3. §-a a következõ (5)–(7) bekezdésekkel
egészül ki:

„(5) A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság feladat-
rendszere racionalizálásra kerül, létszáma csökken, szer-
vezetébõl kikerül a Parlamenti Iroda.

(6) A HM jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes
államtitkár feladatrendszere beépül a HM KÁT feladat-
rendszerébe, a HM Jogi Fõosztály és a HM Igazgatási és
Jogi Képviseleti Fõosztály – feladatrendszerük és létszá-
muk módosításával egyidejûleg – a HM KÁT közvetlen
irányítása alá kerül.

(7) A HM TKHÁT vezetõi tevékenységét a közvetlen
alárendeltségébe tartozó személyi állomány biztosítja.”

13. §

Az Utasítás1 7. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A HM nemzeti rendezvények kidolgozásával és

megvalósításával összefüggõ szervezeti korszerûsítés egyes

feladatairól szóló HM utasítással módosított új szervezeti
rend szerinti mûködésének kezdõnapja: 2014. június 17.”

14. §

Az Utasítás1
a) 2. § (1) bekezdésében a „491” szövegrész helyébe az

„511”,
b) 9. § (3) bekezdésében az „– a 4. § (6) bekezdésével”

szövegrész helyébe az „– a 3. §-ával, a 4. § (6) bekezdésével”
szöveg lép.

15. §

Ez az utasítás 2014. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
43/2014. (VI. 20.) HM

utasítása
a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos

szabályokról szóló
47/2013. (VIII. 23.) 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. §

(1) A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcso-
latos szabályokról szóló 47/2013. (VIII. 23.) HM utasítás
(a továbbiakban: Utasítás) 2. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.

(2) Az Utasítás 3. melléklete a 2. melléklet szerint mó-
dosul.

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba
és rendelkezéseit 2014. június 17-tõl kell alkalmazni.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 43/2014. (VI. 20.) HM utasításhoz

1. Az Utasítás 2. melléklet C) pont II. táblázat 7. és 8. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

7. alezredes

kiemelt tábori lelkész (Budapest);
kiemelt tábori lelkész (Debrecen);
kiemelt tábori lelkész (Kaposvár);
kiemelt tábori lelkész (Veszprém);
kiemelt fõtiszt (püspöki titkár)

8. õrnagy

tábori lelkész (Budapest);
tábori lelkész (Debrecen);
tábori lelkész (Hódmezõvásárhely);
tábori lelkész (Kecskemét);
tábori lelkész (Pápa);
tábori lelkész (Szentendre);
tábori lelkész (Szolnok);
tábori lelkész (Tata)

”
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2. melléklet a 43/2014. (VI. 20.) HM utasításhoz

1. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 1. pont I. táblázat 4. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

4. vezérõrnagy

MH ÖHP:
légierõ haderõnem fõnöke (pkh.) (V) (K);
szárazföldi haderõnem fõnöke (pkh.) (V) (K);
törzsfõnök (V) (K);
MH KKH (Brüsszel):
katonai képviselõ (V) (K);
MH KDK:
vezetõ fõtanácsadó fõnök (V) (K)

”

2. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 1. pont II. táblázat 7. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

7. alezredes

MH KKH:
kiemelt gazdálkodási fõtiszt;
kiemelt partnerségi és tervezõ fõtiszt;
kiemelt EU hadmûveleti és
koncepciófejlesztési fõtiszt;
kiemelt EU képességfejlesztési fõtiszt;
kiemelt hadmûveleti és kiképzési fõtiszt;
kiemelt hírszerzõ fõtiszt;
kiemelt légierõ és légvédelmi fõtiszt;
kiemelt logisztikai és szabványügyi fõtiszt;
MH KDK:
kiemelt fõtiszt (MH fõtestnevelõ);
MH LK:
kiemelt fõmérnök fõtiszt

”
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3. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 2. pont I. táblázat 9. és 10. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

9. százados

alközpontparancsnok (V);
állomásparancsnok (V);
alosztályparancsnok (V);
beosztott tiszt (alov.h.) (V);
beosztott tiszt (fõnökh.) (V);
beosztott tiszt (kp.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (V);
csoportparancsnok (szdpk.h.) (V);
csoportparancsnok (V);
ellenõr tiszt (rlg.vez.h.) (V);
felügyeletparancsnok (V);
központparancsnok (V);
mûhelyparancsnok (V);
mûhelyparancsnok (szdpk.h.) (V);
részlegparancsnok (V);
századparancsnok (V);
ütegparancsnok (V);
váltásparancsnok (V);
Dandár vezetõ szervek:
részlegvezetõ-helyettes (V);
Beosztott zászlóalj:
részlegvezetõ-helyettes (V) – csak a felderítõ,
a mûszaki, a harcoló és a harctámogató
zászlóaljaknál;
MH 5. B.I. l.dd.:
nevelõ tiszt (rlg.vez.h.) (V)

informatikai tiszt (rlg.vez.h.) (V);
jogász tiszt (rlg.vez.h.) (V);
karmesterhelyettes (V);
környezetvédelmi tiszt (alov.h.) (V);
munkavédelmi tiszt (alov.h.) (V);
tûvédelmi tiszt (alov.h.) (V);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.) (V);
Katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (V);
MH 5. K.GY. l.dd.:
Informatikai Központ:
központparancsnok (V);
MH 5. B.I. l.dd.:
belsõ ellenõr tiszt (alov.h.) (V);
MH 59. SZD RB:
információvédelmi tiszt (rlg.vez.h.) (V);
mérnök tiszt (pkh.) (V);
Ejtõernyõs kiszolgáló csoport:
csoportparancsnok (V);
MH 86. SZHB:
protokoll tiszt (alov.h.);
MH BHD:
informatikai tiszt (alkp.pk.h.) (V);
informatikai tiszt (kp.pk.h.) (V);
munkavédelmi tiszt (alov.h.) (V);
rendszer tervezõ-szervezõ tiszt (rlg.vez.h.);
rendszermérnök (kp.pk.h.) (V);
rendszermérnök (pkh.) (V);
rendszermérnök (rlg.vez.h.) (V);
tervezõ tiszt (rlg.vez.h.) (V);
testnevelõ tiszt (rlg.vez.h.) (V);
Koronaõr Csoport:
csoportparancsnok (V);
Palotaõr Csoport:
csoportparancsnok (V);
MH AA:
kiképzõ tiszt (alov.h.) (V);
testnevelõ tiszt (rlg.vez.h.) (V)

7. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 717



10. fõhadnagy

beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V) (P);
csoportparancsnok (V);
csoportparancsnok (V) (P);
csoportparancsnok-helyettes (V);
csoportparancsnok-helyettes (V) (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
századparancsnok-helyettes (V);
ütegparancsnok-helyettes (V);
MH 5. B.I. l.dd.:
bázisparancsnok (V) (P);
beosztott tiszt (pkh.) (V);
beosztott tiszt (kp.pk.h.) (V) (P);
központparancsnok (V);
MH 59. SZD RB:
mûhelyparancsnok (V) (P);
MH 86. SZHB:
szakaszparancsnok (pkh.) (V);
üzemeltetõ mérnök (pkh.) (V);
MH BHD:
alközpontparancsnok-helyettes (V) (P);
beosztott tiszt (alkp.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (rlg.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (V);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (V) (P);
rendszerbiztonsági tiszt (alkp.pk.h.) (V);
Informatikai Alközpont:
informatikai tiszt (rlg.vez.h.) (V) (P);
Központ, alközpont beosztott részlegek:
részlegvezetõ (V) (P);
részlegvezetõ (alkp.pk.h.) (V)

MH 5. B.I. l.dd., Elektronikai Harcszázad:
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
MH 59. SZD RB:
üzemeltetõ mérnök (pkh.) (V);
üzemeltetõ mérnök (szdpk.h.) (V);
Tûzoltó szakasz:
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
MH 86. SZHB:
üzemeltetõ mérnök (pkh.) (V);
Speciális ejtõernyõs kiképzõ csoport:
csoportparancsnok-helyettes (V);
Vegyivédelmi szakasz:
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
MH BHD:
rendszerbiztonsági tiszt (alkp.pk.h.) (V)

”
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4. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 2. pont III. táblázat 5. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

5. fõtörzsõrmester

állomásparancsnok;
beosztott altiszt;
diszpécser altiszt;
étkezdevezetõ altiszt;
felderítõ-adatértékelõ altiszt;
járatfogadó altiszt;
harcjármûparancsnok;
harckocsiparancsnok;
központ beosztott altiszt;
központparancsnok;
laboratóriumvezetõ altiszt;
lövegparancsnok;
mestertechnikus altiszt;
rajparancsnok;
rendész altiszt;
szakasz altiszt;
vezetésipont parancsnok;
Elektronikai Harcszázad:
állomásparancsnok;
HUMINT:
részlegparancsnok;
MH 59. SZD RB:
híradó ügyeletes altiszt;
ügyeletes altiszt;
MH BHD:
mestertechnikus altiszt;
rendész altiszt

adattáros altiszt;
ejtõernyõs altiszt;
észlelõ altiszt;
fõtechnikus altiszt;
gépkocsivezetõ altiszt – I/VII. és magasabb
beosztású vezetõk gépkocsivezetõje;
kiképzõ altiszt;
kutató-mentõ altiszt;
mechanikus altiszt;
mesteroperátor altiszt;
pénzügyi altiszt;
raktárvezetõ altiszt;
repülésbejelentõ altiszt;
repülést kiszolgáló altiszt;
segélyhelyparancsnok;
technikus altiszt;
tûzoltó rajparancsnok;
tûzszerész altiszt;
ügykezelõ-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
századok:
személyügyi altiszt;
MH 5. B. I. l.dd.:
Értékelõ-elemzõ központ:
beosztott altiszt;
MH BHD:
baleseti helyszínelõ altiszt;
mentõ gépkocsivezetõ altiszt;
NATO futár altiszt;
NATO futárkísérõ altiszt;
tervezõ-szervezõ altiszt;
Honvéd Koronaõrség:
koronaõr altiszt;
MH AA:
kezelõ altiszt

”
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5. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 2. pont III. táblázat 8. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

8. szakaszvezetõ

állomás ügyeletes;
ápoló;
bemérõ;
csapatpostás;
ellátó;
ellenõr;
esztergályos;
felderítõ;
felszolgáló;
fényképész;
forgalomszabályzó;
futárkísérõ;
gépkezelõ;
gépkocsivezetõ;
géppuska irányzó;
gépszerelõ;
hajtogató;
harcjármûirányzó;
harcjármûvezetõ;
harckocsivezetõ;
hevederezõ;
irányzó;
írnok-rajzoló;
írnok-raktáros;
kezelõ;
kidolgozó;
kiképzendõ;
komendáns;
kötözõ;
kútkezelõ;
laboráns;
lõszeres;
lövész;
megfigyelõ;
mentesítõ;
mesterlövész;
mélységi felderítõ;
mozigépész;
mûszaki mentõ;
mûszerész;
nyilvántartó;
nyomdász;
õr;
õrkutya kiképzõ;
õrkutya vezetõ;
palotaõr;
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pénztáros;
raktáros;
rendész;
szakács;
szakmunkás;
szerelõ;
targoncavezetõ;
távbeszélõ;
távírász;
töltõkút ügyeletes;
tûzmegfigyelõ;
tûzoltó;
tûzszerész;
utász;
üzemeltetõ;
vegyi-sugárfelderítõ;
vontatóvezetõ

”

6. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 3. pont I. táblázat 10. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

10. fõhadnagy

beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V) (P);
csoportparancsnok (V);
csoportparancsnok (V) (P);
csoportparancsnok-helyettes (V);
csoportparancsnok-helyettes (V) (P);
központparancsnok (V) (P);
részlegvezetõ-helyettes (V);
részlegvezetõ-helyettes (V) (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
szakaszparancsnok (V) (P);
századparancsnok-helyettes (V);
ütegparancsnok-helyettes (V);
MH 43. hír. és vt.e.:
alközpontparancsnok-helyettes (V);
felügyeletparancsnok-helyettes (V);
részlegvezetõ (V) (P);
üzemeltetõ mérnök (alkp.pk.h.) (V);
MH LVIK:
beosztott tiszt (pkh.) (V);
részlegparancsnok (V);
MH 54. RE:
üzemeltetõ mérnök (pkh.) (V);
MH KKK:
csoportparancsnok (rlg.vez.h.) (V);
MH ARB:
üzemeltetõ mérnök (rlg.vez.h.) (V)

MH 43. hír. és vt.e.:
üzemeltetõ mérnök (alkp.pk.h.) (V);
MH 54. RE:
üzemeltetõ mérnök (pkh.) (V)

”
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7. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 3. pont II. táblázat 8. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

8. õrnagy

belsõ ellenõr fõtiszt;
fõtechnológus fõtiszt;
meteorológus fõtiszt;
pénzügyi referens fõtiszt;
térképész fõtiszt;
MH HKNYP:
Toborzó és Érdekvédelmi Osztály:
koordinációs fõtiszt

”

8. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 3. pont III. táblázat 6. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

6. törzsõrmester

állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
állomásparancsnok-helyettes;
állomásparancsnok-helyettes (P);
beosztott altiszt (P);
étkezdevezetõ altiszt;
feldolgozó altiszt (P);
fõkezelõ altiszt (P);
fõszakács altiszt (P);
fõszakács (rajpk.h.) (P);
fõszerelõ altiszt (P);
gépkocsivezetõ altiszt (P);
harcjármûvezetõ altiszt (P);
harcjármûirányzó altiszt (P);
harckocsiparancsnok;
irányzó altiszt (P);
központparancsnok;
központparancsnok (P);
rajparancsnok-helyettes (P);
rajparancsnok;
raktáros altiszt (P);
részlegparancsnok (P);
technikus altiszt (P);
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok-helyettes (P);
fõtechnikus altiszt;
MH KKK:
õrparancsnok;
õrparancsnok-helyettes (P);
MH LVIK:
útvonalkövetõ altiszt (TKM) (P);
MH ARB:
raktáros altiszt (P)

”
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9. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 3. pont III. táblázat 8. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

8. szakaszvezetõ

aknász;
aknakutató;
anyagmozgató;
bemérõ;
búvár;
csapatpostás;
diszpécser;
ellátó;
felderítõ;
felszolgáló;
forgalomszabályzó;
fõgépész;
gépész;
gépkezelõ;
gépkocsivezetõ;
gépparancsnok;
géppuska irányzó;
harcjármûirányzó;
harcjármûvezetõ;
harckocsivezetõ;
hídépítõ;
irányzó;
írnok-rajzoló;
írnok-raktáros;
kezelõ;
komendáns;
kormányos;
kútkezelõ;
légvédelmi lövész;
lövész;
mesterlövész;
motorcsónak vezetõ;
munkabúvár;
mûszaki mentõ;
mûszerész;
nyilvántartó;
õr;
rajzoló;
raktáros;
RHP kezelõ;
sugáradag ellenõrzõ;
szakács;
szakmunkás;
szerelõ;
targoncavezetõ;
távbeszélõ;
távírász;
tûzoltó;
tûzszerész;
vegyi-sugárfelderítõ;
vontatóvezetõ;
zártelepítõ

”
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10. Az Utasítás 3. melléklet B) pont 1. pont I. táblázat 6. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

6. ezredes

hivatalvezetõ (pkh.) (V);
igazságügyi szakértõ osztályvezetõ fõorvos (V);
intézetvezetõ fõorvos (V);
intézetvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos) (V);
intézetvezetõ fõorvos (MH repülõ
fõszakorvos) (V);
intézetvezetõ fõorvos (MH tiszti fõorvos) (V);
intézetvezetõ fõmérnök (V);
osztályvezetõ (MH fõszakorvos) (V);
osztályvezetõ fõorvos (MH fõbelgyógyász) (V);
osztályvezetõ fõorvos (MH fõsebész) (V);
osztályvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos) (V);
osztályvezetõ fõorvos (MH repülõ
fõszakorvos) (V);
parancsnok gazdasági helyettes (V);
rendelõintézet igazgató (V);
rendelõvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos) (V);
Gazdasági Igazgatóság:
igazgatóhelyettes (V);
Rehabilitációs Intézetek:
részlegvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos) (V);
Tervezési és Szervezési Osztály:
osztályvezetõ (V);
Személyügyi és Munkaügyi Osztály:
osztályvezetõ (V);
Védelem-egészségügyi Stratégiai Tervezõ és
Szervezõ Osztály:
osztályvezetõ (V);
Csapategészségügyi és Gyógyító Osztály:
osztályvezetõ (V);
Hadmûveleti és Kiképzési Osztály:
osztályvezetõ (V);
Egészségügyi Szervezési Osztály:
osztályvezetõ (V)

”

11. Az Utasítás 3. melléklet B) pont 1. pont III. táblázat 3. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

3. törzszászlós

beosztott zászlós;
nyilvántartó zászlós;
raktárvezetõ zászlós;
szakápoló zászlós;
vezetõ asszisztens zászlós;
vezetõ ápoló zászlós;
vezetõ fõmûtõs zászlós;
vezetõ szakápoló zászlós;
vezetõ szakasszisztens zászlós;
vezetõ szülész zászlós;
vezetõ ügykezelõ zászlós
Ügyviteli Részlegek:
részlegvezetõ zászlós

beosztott zászlós;
dokumentumkezelõ zászlós;
fõtechnikus zászlós;
kidolgozó zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
segítõ zászlós;
szakápoló zászlós;
szakasszisztens zászlós;
szülész zászlós;
ügykezelõ zászlós;
vezetõ asszisztens zászlós

”
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12. Az Utasítás 3. melléklet B) pont 1. pont III. táblázat 5. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

5. fõtörzsõrmester

beosztott altiszt;
mentõ gépkocsivezetõ altiszt;
szakasszisztens altiszt;
szakápoló altiszt;
technikus altiszt

adminisztrátor altiszt;
anyagkezelõ altiszt;
ápoló altiszt;
asszisztens altiszt;
boncmester altiszt;
diszpécser altiszt;
egészségügyi statisztikus altiszt;
étkezdevezetõ altiszt;
fertõtlenítõ altiszt;
gázmester altiszt;
gépkocsivezetõ altiszt;
gyógymasszõr altiszt;
laboráns altiszt;
laborasszisztens altiszt;
mûtõs altiszt;
pénztáros altiszt;
szakasszisztens altiszt;
számviteli altiszt;
szülész altiszt;
technikus altiszt;
ügykezelõ altiszt;
ügykezelõ-gépíró altiszt;
üzemeltetõ technikus altiszt

”

13. Az Utasítás 3. melléklet B) pont 2. pont I. táblázat 8. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

8. õrnagy

központparancsnok-helyettes (V);
szakorvos (fõnökh.) (V);
részlegvezetõ (pkh.) (V);
MH PBRT:
egészségügyi központparancsnok (V);
MH 12. ALRE:
vezetõ orvos (kp.pk.h.) (V);
MH 1. HTHE:
részlegvezetõ (kp.pk.h.) (V)

szakpszichológus (kp.pk.h.) (V);
Dandár beosztott zászlóaljak és önálló
zászlóalj Egészségügyi Központok:
központparancsnok (V);
Foglalkozás Egészségügyi Részleg:
részlegvezetõ fõtiszt (V)

”
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A honvédelmi miniszter
44/2014. (VI. 30.) 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. §

A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány
részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. §-a a következõ (4) és
(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ezen utasításnak a béketámogató mûveletekben
részt vevõ állomány részletes kategóriába sorolásáról
szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról szóló
44/2014. (VI. 30.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.) 2. §
(2) bekezdés a) és (3) bekezdés a) pontjával megállapított
rendelkezéseit 2014. április 29-tõl kell alkalmazni.

(5) Ezen utasításnak az Ut1. 2. § (2) bekezdés e) és
(4) bekezdés c) pontjával megállapított rendelkezéseit
az Ut1. hatálybalépését követõen elrendelt külföldi szol-
gálatok esetén kell alkalmazni.”

2. §

(1)Az Ut. 1. § (2) bekezdésében a „36. § (2) bekezdése”
szövegrész helyébe a „36. § (2) és (2a) bekezdése” szöveg
lép.

(2)Az Ut. 1. melléklet 1. A béketámogató mûveletekben
részt vevõ állomány besorolása a külföldi szolgálatot telje-
sítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM
rendelet 5. melléklet II. táblázat 1. pontja szerinti
biztonsági körülmények szempontjából címû táblázat

a) A oszlop 3. sora az „Active Fence mûveletben Török-
országban részt vevõ állomány” szövegrésszel egészül ki;

b) F oszlop 2. sorában szereplõ „Afganisztánban egyéni
beosztást betöltõ állomány” szövegrész helyébe az „Afga-

nisztánban egyéni beosztást betöltõ állomány az egyéni,
mentorálási feladatok ellátására létrehozott beosztást be-
töltõ állomány kivételével” szöveg lép;

c) G oszlop 2. sora az „MH CSS Logisztikai Iskola
Magyar Mentorcsoport” szövegrésszel egészül ki;

d) G oszlop 3. sora az „EUTM Szomália mûveletben
Szomáliában részt vevõ állomány” szövegrésszel egé-
szül ki;

e) G oszlop 4. sora az „MH Mûveleti Tanácsadó Cso-
port” szövegrésszel egészül ki;

f) G oszlop 5. sora az „Afganisztánban egyéni, mentor-
álási feladatok ellátására létrehozott beosztást betöltõ állo-
mány” szövegrésszel egészül ki.

(3)Az Ut. 1. melléklet 2. A béketámogató mûveletekben
részt vevõ állomány besorolása a külföldi szolgálatot telje-
sítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM
rendelet 5. melléklet II. táblázat 2. pontja szerinti éghajlati
viszonyok szempontjából címû táblázat

a) A oszlop 5. sora az „Active Fence mûveletben Török-
országban részt vevõ állomány” szövegrésszel egészül ki;

b) C oszlop 2. sorában szereplõ „Afganisztánban egyéni
beosztást betöltõ állomány” szövegrész helyébe az „Afga-
nisztánban egyéni beosztást betöltõ állomány az egyéni,
mentorálási feladatok ellátására létrehozott beosztást be-
töltõ állomány kivételével” szöveg lép;

c) C oszlop 8. sora az „Afganisztánban egyéni, mentor-
álási feladatok ellátására létrehozott beosztást betöltõ állo-
mány” szövegrésszel egészül ki.

(4) Hatályát veszti az Ut. 1. melléklet 1. 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 1. pontja sze-
rinti biztonsági körülmények szempontjából címû táblázat

a) F oszlop 4. sorában az „MH CSS Logisztikai Iskola
Magyar Mentorcsoport” szövegrész;

b) F oszlop 7. sorában az „EUTM Szomália mûveletben
Szomáliában részt vevõ állomány” szövegrész;

c) H oszlop 4. sorában az „MH Mûveleti Tanácsadó
Csoport” szövegrész.

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

726 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 7. szám



ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
41/2014. (HK 7.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a különleges jogrendre vonatkozó szervezeti
és mûködési renddel, az arra való átállással
összefüggõ feladatokról, az MH mûveletei

tervezésének és vezetésének rendjérõl, valamint
ezen tevékenységek biztosításának szabályozásáról
szóló HM utasítás, továbbá az MH Törzsszolgálati

Szabályzatának kidolgozásáról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
42/2014. (HK 7.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar
szervezeteinél található létszám feletti számítógépek

racionalizálása érdekében végrehajtandó
feladatokról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

43/2014. (HK 7.) HM KÁT
intézkedése

a közigazgatási államtitkár egyes munkáltatói
jogköreinek gyakorlása szabadság miatti távollét

idején*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
44/2014. (HK 7.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a NATO Irodaautomatizálási Rendszer átalakításával

összefüggõ feladatokról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
46/2014. (HK 7.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójának

második ütemével összefüggõ szervezési feladatok
végrehajtásáról*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

47/2014. (HK 7.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése

a Magyar Honvédség közvetlen légi támogatási
képességének kialakítása és a V4 EU Harccsoportba
történõ felajánlása érdekében szükséges feladatok

végrehajtásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes

államtitkárának
15/2014. (HK 7.) HM VGHÁT

szakutasítása a tiszti és altiszti állomány ruházati
illetménygazdálkodásának egyes szabályairól szóló

8/2012. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A tiszti és altiszti állomány ruházati illetménygazdál-
kodásának egyes szabályairól szóló 8/2012. (HK 6.) HM
VGHÁT szakutasítás (a továbbiakban: Szakutasítás)
34. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az igényjogosult próbaidejére ruházati utalványfüzet
nem adható ki, helyette az ellátó katonai szervezet csapat-
készletébõl próbaidõs alapfelszerelést kell természetben
biztosítani. A próbaidõ lejártát követõen részére alapfel-
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szerelési ruházati utalványfüzetet kell kiadni. Az utal-
ványfüzet keretösszegét az ellátónak a próbaidõ idõtarta-
ma alatt természetben biztosított ruházati anyagok egység-
áraival kell csökkentenie. Az illetménycsökkentés során
az éves ruházati gazdálkodási árjegyzékben meghatározott
általános forgalmi adóval növelt ár 50%-át kell alkalmaz-
ni. Az alapfelszerelésre való jogosultság idõpontja meg-
egyezik a próbaidõ megkezdésének idõpontjával. Az utal-
ványfüzet biztosítását követõen a próbaidõ tartama alatt
természetben biztosított alapfelszerelés az igényjogosult
tulajdonába kerül.”

2. A Szakutasítás 37. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„Az éves utánpótlási illetmény összege indokolt esetben
elõrehozható, megelõlegezhetõ. Az elõrehozást a honvé-
delmi szervezet parancsnoka, vezetõje engedélyezheti.
Elõrehozni csak az éves utánpótlási illetmény teljes össze-
gét lehet. Az elõrehozás a következõ évre vonatkozó érvé-
nyesített utánpótlási ruházati utalványfüzet kiadásával tör-
ténik. Az elõrehozott ruházati utalványfüzet keretösszeg
nyilvántartásába a normában 1 évre meghatározott után-
pótlási illetményt kell bevezetni. A tárgyévet követõ illet-
mény növekedés különbözetét az elõrehozott utalványfü-
zetben az ellátónak jóvá kell írnia. Amennyiben a tárgy-
évet követõ utánpótlási illetmény nem változik, az elõre-
hozott évben keretösszegen felül készpénz kifizetés csak
keretösszeg terhére engedélyezhetõ. Ha az igényjogosult
nem rendelkezik a kifizetéshez szükséges fedezettel, szá-
mára csak a keretmaradvány összege fizethetõ ki. Az elõ-
rehozással a jogosultat a következõ évre ruházati illet-
ménnyel ellátottnak kell tekinteni. A KNBSZ tekintetében
az éves utánpótlási illetmény elõrehozását és kifizetését a
KNBSZ fõigazgató saját hatáskörben szabályozza.”

3. A Szakutasítás)
a) 21. pont d) alpontjában az „MH Logisztikai Ellátó

Központnak (a továbbiakban: MH LEK)” szövegrész he-
lyébe az „MH Anyagellátó Raktárbázisnak (a továbbiak-
ban: MH ARB)”;

b) 21. pont e)-g) alpontjában, 24. pontjában, 27. pont a),
aa), ab) és c) alpontjában, 38.,39. pontjában, 8., 10. és 12.
mellékletében az „MH LEK” szövegrész helyébe az „MH
ARB”;

c) 25. pontjában, 27. pont a) alpontjában és 39. pontjá-
ban az „MH LEK-nek szövegrész helyébe az „MH
ARB-nek;

d) 27. pont a) alpontjában a „HM Fegyverzeti és Had-
biztosi Hivatal Haditechnikai Intézet (a továbbiakban: HM
FHH HTI)” szövegrész helyébe a „HM Védelemgazdasági
Hivatal Kutatás-Fejlesztési, Minõségbiztosítási és Bizton-
sági Beruházási Igazgatóság (a továbbiakban: HM VGH
KMBBI)” és a „HM FHH HTI” szövegrész helyébe a „HM
VGH KMBBI”;

e) 28. és 35. pontjában az „MH LEK-tõl szövegrész he-
lyébe az „MH ARB-tõl;

f) 38. és 52. pontjában a „HM FHH HFI hadtáp osztály-
vezetõ” szövegrész helyébe az „MH Logisztikai Központ
Logisztikai Igazgatóság hadtápfõnök”;

g) 50. pontjában a „33. és 34. pontjai” szövegrész helyé-
be a „34. pontja”
szöveg lép.

4. Ez a szakutasítás az aláírást követõ napon lép hatály-
ba*, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

5. Hatályát veszti a Szakutasítás 11., 33., 41–44. és
51. pontja, valamint 6. és 7. melléklete.

Dr. Borbíró Zoltán s. k,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja 2014. május 27.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

16/2014. (HK 7.) HM KÁT
szakutasítása

a képrögzítésre alkalmas elektronikus
megfigyelõrendszerek alkalmazásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 16. pontja alapján a következõ

szakutasítást

adom ki.

1. A szakutasítás hatálya a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 2. § 13. pontja szerinti honvédségi
szervezetek (a továbbiakban: honvédségi szervezetek) a
honvédségi adatkezelésrõl, az egyes honvédelmi kötele-
zettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási fel-
adatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény (a továbbiak-
ban: Haktv.) 22. §-ában meghatározott, képrögzítésre al-
kalmas elektronikus megfigyelõrendszer alkalmazásával
összefüggõ feladatokat ellátó személyi állományára terjed ki.

2. A Haktv. 22. §-a alapján elrendelt képrögzítésre al-
kalmas elektronikus megfigyelõrendszer alkalmazása ese-
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tén a honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló objek-
tum parancsnoka, vezetõje köteles intézkedni:

a) az 1. mellékletnek megfelelõ adatvédelmi tájékoztató
és piktogram (a továbbiakban: tábla) átlagos szemmagas-
ságban, jól látható helyen történõ kihelyezésére

aa) a honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló ob-
jektum személyi és gépjármû belépésre szolgáló kapuján,
az objektum sarokpontjain, valamint,

ab) a két sarokpont között telepített képrögzítésre alkal-
mas kamerák (a továbbiakban: kamerák) esetén a kamerák
közötti távolságon belül egy helyen,

b) a megrongálódott, elhasználódott tábla a belsõ vagy
helyi adatvédelmi felelõs – 4. pont szerinti – jelentése
alapján történõ cseréjére,

c) az élet- és vagyonbiztonság, valamint a minõsített
adatok védelmének sérelme, vagy annak gyanúja esetén
– a felelõsség megállapításának elõsegítése érdekében – az
általa, továbbá a Haktv. 22. § (6) bekezdésében meghatá-
rozott hatóságok, szervek, szolgálatok (a továbbiakban
együtt: hatóságok) adatkérése esetén a hatóságok által
meghatározott körben a képfelvételek – törvényben meg-
határozottaknak megfelelõen történõ – megtekintésére,
azok adathordozóra történõ kiírására, továbbítására,

d) a c) pontban meghatározott feladatok végrehajtása
érdekében az állományába tartozó személy kijelölésére,
aki – a belsõ, vagy helyi adatvédelmi felelõs felügyelete
mellett – a felvételek adathordozóra történõ kiírását, to-
vábbítását, valamint az adatkezeléssel összefüggõ tevé-
kenységek jegyzõkönyvezését végzi,

e) az általa kijelölt személynél egy, a honvédségi szer-
vezetek személyi állománya számára megtekinthetõ tájé-
koztató kiadvány elhelyezésére, mely tartalmazza az ob-
jektumban telepített – a minõsített adat védelmét biztosító
fizikai biztonsági rendszer részét képezõ kamerák kivéte-
lével – valamennyi kamera telepítésének célját, helyét, lá-
tószögét.

3. A 2. d) alpontban meghatározott jegyzõkönyv tartal-
mazza az adatok megismerésének okát és idejét, a rögzített
felvétel rövid leírását, továbbá az illetékes hatóságok felé
történõ adattovábbításra, valamint a szükséges eljárások
lefolytatására vonatkozó esetleges javaslatot, valamint a
kijelölt személyek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a
feladat végrehajtása során megismert adatokat illetéktelen
személyek, szervezetek részére nem teszik hozzáférhetõ-
vé. A nemzetbiztonsági szolgálatok részére teljesített adat-
továbbítások esetén a jegyzõkönyvnek csak az adattováb-
bítás tényét kell tartalmaznia, és az adatkezelés során a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény vonatkozó
rendelkezései szerint kell eljárni.

4. A belsõ vagy helyi adatvédelmi felelõs, ennek hiá-
nyában a honvédségi szervezet elhelyezésére szolgáló ob-
jektum parancsnoka, vezetõje által kijelölt személy köteles

havonta legalább egy alkalommal ellenõrizni az adatvé-
delmi tájékoztató és piktogram sértetlenségét, elhelyezé-
sét, az olvashatóság követelményének szempontjaira te-
kintettel. Amennyiben ezekben hiányosságot tapasztal
– vagy errõl tudomást szerez – azonnal köteles azt jelente-
ni a honvédségi objektum parancsnokának, vezetõjének.

5. Ez a szakutasítás az aláírását követõ 60. napon lép ha-
tályba*.

Dr. Dankó István s. k.,
közigazgatási államtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja 2014. június 13.

1. melléklet
a 16/2014. (HK 7.) HM KÁT szakutasításhoz

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatgyûjtés ténye: a honvédségi adatkezelésrõl, az
egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcso-
latos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi
XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 22. § (1) bekez-
désére tekintettel, a honvédségi szervezet elhelyezésére
szolgáló objektumban képfelvétel rögzítésére alkalmas
elektronikus megfigyelõrendszer mûködik.
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2. Az érintettek köre: a honvédségi szervezet elhelyezé-
sére szolgáló objektumban, illetve annak közvetlen kör-
nyezetében tartózkodó személyek.

3. Az adatkezelés célja: az élet- és vagyonbiztonság, va-
lamint a minõsített adatok védelme.

4. Az adatkezelés jogalapja: a Haktv. 22. § (1) és (3) be-
kezdése.

5. Az adatkezelés idõtartama: a rögzítéstõl számított
legfeljebb 60 nap.

6. Az adatkezelõ személye: a honvédségi szervezet el-
helyezésére szolgáló objektum parancsnoka, vezetõje.

7. Jogorvoslat: az érintettek az adatkezelés teljes idõtar-
tama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról
és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény-
ben biztosított jogukkal, továbbá jogsérelem esetén bíró-
sághoz, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és In-
formációszabadság Hatósághoz is fordulhatnak.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
45/2014. (HK 7.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs
Rendszer ügyfélszolgálati rendszerrel történõ

funkcionális bõvítésérõl

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 Honvédelmi Minisztérium fejezet költségve-
tés gazdálkodási információs rendszer felépítésérõl, mû-
ködési rendjérõl, üzemeltetésérõl és továbbfejlesztésérõl
szóló 97/2007. (HK 17.) HM utasítás rendelkezéseire, az
alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi minisz-
ter közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatalokra és
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, vala-
mint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai

szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédségi szerve-
zetek) terjed ki.

2. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát,
valamint a Gábor Dénes Elektronikai Mûszaki Szakközép-
iskola igazgatóját, hogy szervezete vonatkozásában az in-
tézkedés végrehajtását tegye lehetõvé.

3. A HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rend-
szer (a továbbiakban: HM KGIR) egyes alrendszerei fej-
lesztése érdekében, a személyügyi intézményrendszer
szervezetfejlesztésével összhangban, valamint a személyi
állomány ellátásával összefüggõ illetményszámfejtés és
pénzügyi járandóságok alrendszer szintû fejlesztése érde-
kében Ügyfélszolgálati Rendszer (a továbbiakban: HM
KGIR ÜSZR) kerül bevezetésre. Az HM KGIR ÜSZR be-
vezetéséhez kapcsolódó meglévõ HM KGIR üzemeltetési
szerzõdések módosítása, kiegészítõ megállapodások elõ-
készítése, az alkalmazás éles üzembe állításához szüksé-
ges felsõvezetõi döntések elõkészítése, továbbá a rendszer
bevezetéséhez és üzemeltetéséhez szükséges tervezési,
fejlesztési, szervezési, koordinációs és ellenõrzési felada-
tok irányítására Projekt Koordináló Munkacsoportot (a to-
vábbiakban: PKMCS) hozunk létre.

4. A PKMCS alakuló ülését jelen együttes intézkedés
aláírásától számított 15. napig meg kell tartani.

5. A PKMCS feladatait a HM KGIR ÜSZR funkcionális
tesztjének eredményes befejezéséig, de legkésõbb 2015.
április 1-ig látja el.

6. A PKMCS vezetõje a HM védelemgazdaságért fele-
lõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VGHÁT).

7. A PKMCS titkára a HM Védelemgazdasági Hivatal
(a továbbiakban: HM VGH), Központi Illetményszámfej-
tõ és Rendszerüzemeltetõ Igazgatóság igazgatója.

8. A PKMCS állandó tagjai:
a) a HM VGH kijelölt képviselõje,
b) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Személy-

zeti Csoportfõnökség kijelölt képviselõje és
c) az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Pa-

rancsnokság kijelölt képviselõje.

9. A PKMCS munkájában eseti meghívottként – a
PKMCS által megküldött napirendben szereplõ témák
függvényében – a HM Kontrolling Fõosztály, a HM Ter-
vezési és Koordinációs Fõosztály, a HM Igazgatási és Jogi
Képviseleti Fõosztály, a HM Humánpolitikai Fõosztály, a
HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoport-
fõnökség, a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség és a
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HM Hatósági Hivatal kijelölt képviselõje is részt vehet, il-
letve meghívhatja a HM Elektronikai, Logisztikai és Va-
gyonkezelõ Zrt. képviselõjét is.

10. A PKMCS munkájában eseti jelleggel a PKMCS ve-
zetõjének döntése alapján más, a 9. pontban fel nem sorolt
szervezet képviselõje is részt vehet, amennyiben jelenléte
elõsegíti a PKMCS munkájának eredményességét.

11. A PKMCS 8. pont a) alpontjában meghatározott tag-
ját a HM VGH fõigazgatója, a 8. pont b) és c) alpontjaiban
meghatározott tagjait a HVK Törzsigazgató jelöli ki.

12. A PKMCS vezetõje a projekt hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtására, a felsõvezetõi szintû döntések
elõkészítése érdekében megfelelõ számú szakmai munka-
csoportot hoz létre. A munkacsoportok vezetõit, valamint
a munkacsoportok állandó tagjait a PKMCS vezetõje jelöli
ki. A szakmai munka végrehajtása érdekében a munkacso-
portokba a munkacsoportok vezetõje eseti jelleggel, meg-
hívott szakmai képviselõ részvételére intézkedhetnek.

13. A HM KGIR ÜSZR fejlesztésével párhuzamosan a
személyügyi, az illetményszámfejtés vonatkozásában a
pénzügyi alrendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok és
döntések elõkészítését is a PKMCS irányításával kell vég-
rehajtani oly módon, hogy a rendszer funkcionális tesztjé-
nek befejezésekor megkezdõdjön az új intézményrendszer
mûködése.

14. Tekintettel a személyügyi, az illetményszámfejtés
vonatkozásában a pénzügyi alrendszer integrált, ügyfél-
szolgálati megoldásokkal történõ támogatására – valamint
az ezen célkitûzés elérése érdekében megfogalmazott
szervezetfejlesztési elvárásokra – a PKMCS vezetõje in-
tézkedjen a személyügyi adminisztrációval és a személyi
állomány személyi, pénzügyi járandóságaival összefüg-
gésben a 12. pontban meghatározott munkacsoportok mel-
lett egy komplex, azok tevékenységét koordináló munka-
csoport létrehozására.

15. A PKMCS vezetõje a projekt végrehajtása során a
feladatkörében érintett összes honvédségi szervezet veze-
tõjénél közremûködést kezdeményezhet a szolgálati elöl-
járó, illetve hivatali felettes egyidejû tájékoztatása mellett,
figyelemmel a PKMCS, illetve a munkacsoportok állandó
és eseti jelleggel meghívott tagjainak szolgálati határidõs
elfoglaltságára. Az érintett szervek, szervezetek vezetõi a
PKMCS vezetõjének megkeresésére a feladatkörük sze-
rint kötelesek együttmûködni.

16. A PKMCS szakmai mûködése során végrehajtásra
kerülõ feladatainak meghatározására, tagjai és a PKMCS
vezetõje által létrehozott munkacsoport résztvevõinek fel-

adat és hatáskörének szabályozására, a honvédségi szerve-
zetekkel és az érintett egyéb szervezetekkel létesíthetõ
kapcsolattartás, külsõ és belsõ kommunikáció kialakításá-
ra, ülések rendjére a PKMCS ügyrendjét és mûködését
szabályzó dokumentumot készít elõ. A PKMCS ügyrend-
jére és mûködésére vonatkozó dokumentumot a PKMCS
vezetõje hagyja jóvá.

17. A PKMCS titkára a projekt helyzetérõl, a feladat
végrehajtását befolyásoló információkról az érintett szer-
vezeteket, valamint a szükséges intézkedések meghozata-
la, és a vezetõi döntések elõkészítése érdekében a PKMCS
vezetõjét rendszeresen tájékoztatja.

18. A PKMCS munkájában való részvételért díjazás
nem adható.

19. A belföldi kiküldetési költségeket az érintett tag te-
kintetében az állományilletékes szervezet viseli.

20. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ napon
lép hatályba*.

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

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2014. június 16.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
49/2014. (HK 7.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Magyar Honvédség nyilvánosnak minõsülõ

adatairól szóló 78/2013. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 16. pontja és 11. § (1) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-
sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 38. § (7) és (8) be-

7. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 731



kezdésére, valamint 40. § (1) és (1a) bekezdésére – a kö-
vetkezõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. A Magyar Honvédség nyilvánosnak minõsülõ adatai-
ról szóló 78/2013. (HK 11.) HM KÁT-HVKF együttes in-
tézkedés a következõ 11a. ponttal egészül ki:

„11a. A Honvéd Vezérkar fõnöke a Hvt. 38. § (7) és
(8) bekezdése, valamint 40. § (1) és (1a) bekezdése szerinti
adatokra vonatkozó, nem közérdekû adatigénylés esetén
engedélyezi a kért adatok kiadását

a) a magyar állami szervek részére „Nem nyilvános” ke-
zelési jelzés alkalmazásával, ha az adatszolgáltatás jogsza-
bály alapján kötelezõ,

b) más országok állami szervei részére „Nem nyilvá-
nos” kezelési jelzés alkalmazásával, ha honvédelmi vagy
nemzetbiztonsági érdeket nem sért,

c) „Nem nyilvános” kezelési jelzés alkalmazása nélkül
nemzetközi szerzõdésen alapuló, vagy nemzetközi szerve-
zetben viselt tagságunkból eredõ adatszolgáltatási kötele-
zettség esetén.”

2. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*.

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

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2014. június 23.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
181/2014. (HK 7.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor

Budapest Helyõrség Dandár parancsnoki beosztás
és a Budapest Helyõrség helyõrség-parancsnoki

teendõk átadás-átvételérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
183/2014. (HK 7.) HVKF

parancsa
Rögtönzött Robbanószerkezetek Elleni Tevékenység

Felsõvezetõi Szeminárium elõkészítésérõl és
végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
186/2014. (HK 7.) HVKF

parancsa
a NATO Egészségügyi Haderõvédelmi Konferencia

magyarországi ülése elõkészítésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
173/2014. (HK 7.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség vezetõ állomány gyalogsági

fegyverekkel végrehajtandó lövészetének
és 6 km-es menet foglalkozásának a megszervezésérõl

és végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/3/2014. (HK 7.) HVKF

intézkedése
a Nemzeti Légvédelmi Készenléti Szolgálat

egyes elemeinek alkalmazásával és a rádiólokációs
lefedettség eseti biztosításával kapcsolatos egyes

feladatokról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
185/2014. (HK 7.) HVKF

intézkedése
a Ludovika Gyûrû adományozásának rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2001. évi CXIII. törvény 52. § (l) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2001 évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. Korm. rendelet 11. § (3) be-
kezdése alapján a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj
(továbbiakban: MH LZ) végzõs honvéd tisztjelöltjei, vala-
mint a katonai felsõoktatásban tevékenykedõ oktatók elis-
merése érdekében a Ludovika Gyûrû Alapítvány által ala-
pított Ludovika Gyûrû adományozásának rendjérõl a kö-
vetkezõ

intézkedést

adom ki.

1. Az intézkedés hatálya a Ludovika Gyûrû adományo-
zásában érintett szervezetekre terjed ki.

2. A Ludovika Gyûrû Alapítvány minden évben az MH
LZ állományába tartozó két fõ végzõs honvéd tisztjelölt
részére – 1 férfi és 1 nõ – a tanulmányai során tanúsított
példás magatartásáért, kiemelkedõ tanulmányi eredmé-
nyéért, helytállásáért és bátorságáért Ludovika Gyûrût
adományoz.

3. A Ludovika Gyûrû Alapítvány a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar (to-
vábbiakban NKE HHK) oktatói közül minden évben egy
fõ – a katonai felsõoktatásban tevékenykedõ – oktató ré-
szére, aki kiemelkedõ munkájával hozzájárult a katonai
képzésben, továbbképzésben, valamint felsõoktatásban
résztvevõ honvéd tiszt jelöltek tehetségének kibontakozta-
tásához, huzamosabb idõn át segítette a tudományos diák-
kör munkáját és magas színvonalú oktatói és kutatói tevé-
kenységévei, emberi magatartásával jelentõs mértékben
hozzájárult a katonai felsõoktatás jó hírnevének kialakítá-
sához, megõrzéséhez és növeléséhez Ludovika Gyûrût
adományoz.

4. Az elismerésben részesülõ honvéd tiszt jelöltek az
alábbi szempontrendszer szerint kerülnek kiválasztásra:

a) objektíven mérhetõ értékelési mutatók: tanulmányi
eredmény (négy év tanulmányi eredményének figye-
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lembevétele); általános katonai kiképzettség – súlyozottan
figyelembe véve a lõ- és dobógyakorlatok eredményeit,
valamint az egyéni normafeladatokat –; alakiasság, mun-
kavégzés minõsége; fizikai állóképesség (fizikai állapot-
felméréseken elért pontszám figyelembe vétele); munka-
végzés minõsége; szolgálatellátás színvonala; katonai
sportbajnokságon elért eredmények, Intézményi Tudomá-
nyos Diákköri Konferencián való részvétel; tudományos
tevékenység, publikálás; kiképzési foglalkozásokon nyúj-
tott kiemelkedõ gyakorlati teljesítmény.

b) egzakt módon nem mérhetõ személyiségjegyek alap-
ján: szervezõkészség, vezetõi-parancsnoki hajlam, kom-
munikációs készség, ismeretelsajátítás alapossága, koope-
rációs képesség, feladatközpontúság, konfliktuskezelés,
motiváltság, alkalmazkodó képesség, megbízhatóság, ön-
állóság, ismeretek alkalmazási képessége, kreativitás, lé-
lekjelenlét, mentális terhelhetõség.

5. A 4. pont a)-b) alpontjában foglalt egyes kompeten-
ciák l–5-ig kerülnek értékelésre, és a Ludovika Gyûrû az
ilyen módon összeszámított pontszámok alapján a két leg-
magasabb pontszámot elért végzõs honvéd tisztjelölt ré-
szére kerül adományozásra. A tisztjelölt hallgatók értéke-
lését az MH LZ parancsnoka által, valamint az NKE HHK
dékánja által kijelölt közös bizottság végzi és tesz javasla-
tot a Ludovika Gyûrû Alapítvány kuratóriumának a hon-
véd tiszt jelöltekre vonatkozólag. A kijelölt közös bizott-
ság tesz javaslatot az elismerésre kerülõ NKE HHK oktató
vonatkozásában is.

6. A kijelölt bizottság tagjai: NKE HHK oktatási dékán-
helyettes, tudományos . dékánhelyettes, a hallgatói önkor-
mányzat képviselõi, a doktori önkormányzat képviselõi
valamint az MH LZ parancsnokhelyettes, az MH LZ törzs-
fõnök.

7. Az elismerési javaslatokat – a bizottság értékelése
alapján – a legmagasabb pontszámot elért 3-3 fõ honvéd
tisztjelölt vonatkozásában az MH LZ parancsnoka, az
NKE I-II-IK oktatói közül 3 fõ vonatkozásában az NKE
HHK dékánja terjeszti elõ. A javaslatokat minden évben
az utolsó záróvizsgát követõ 1 héten belül elektronikusan
meg kell küldeni a Ludovika Gyûrû Alapítvány kuratóriu-
mi elnökének.

A beérkezett javaslatok alapján az elismerés adományo-
zásáról az alapítvány kuratóriuma dönt.

8. A Ludovika Gyûrû minden évben a honvéd tiszt jelöl-
tek oklevél átadó ünnepségén kerül átadásra. Az elisme-
rést a Honvéd Vezérkar fõnöke adja át.

9. A Ludovika Gyûrû Alapítvány elhelyezését, a kurató-
riumi tagok és tisztségviselõk részére a beléptetést, továb-
bá a kuratórium döntéseinek az intézményen belüli faliúj-

ságon történõ elhelyezését az NKE I-U-IK dékánja bizto-
sítja.

10. Jelen intézkedés az aláírása napján lép hatályba*,
amellyel egyidejûleg a Honvéd Vezérkar fõnökének
527/2011. (HK 12.) HVKF intézkedése hatályát veszti.

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2014. június 17.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
193/2014. (HK 7.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség Informatikai Szabályzata

(Ált/210) címû szolgálati könyv
hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadvá-
nyok kiadásának rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM
utasítás 15. §-ára a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Hatályát veszti a Magyar Honvédség Informatikai
Szabályzatának kiadásáról szóló 136/1992. (HK 3/1993.)
HVKF intézkedéssel hatályba léptetett Ált/210 cikkszámú
szolgálati könyv.

2. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép hatály-
ba*.

Budapest, 2014. június 20.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az intézkedés aláírásának napja 2014. június 20.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
196/2014. (HK 7.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülõtér készenléti
szolgálatainak szervezésérõl és mûködtetésérõl szóló
101/2009. (HK 13.) HM HVKF intézkedés hatályon

kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2001. évi CXIII. törvény 52. § (l) bekezdése, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2001 évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 290/2011. Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése
alapján a következõ

intézkedést

adom ki.

1. Hatályát veszti a Magyar Honvédség Pápa Bázisre-
pülõtér készenléti szolgálatainak szervezésérõl és mû-
ködtetésérõl szóló 101/2009. (HK 13.) HM HVKF in-
tézkedés.

2. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
36/2014. (HK 7.) HVKFH

szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények nemzeti

elfogadásáról és hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel az egységesítési, szabványosítási tevékeny-
ségrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgo-
zásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdés c) és d) pontjára, a következõ

szakutasítást

adom ki.

1 – A szakutasítás hatálya a Honvéd Vezérkarra (a to-
vábbiakban: HVK) és a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2 – STANAG 2606 (EDITION 2 RATIFICATION
DRAFT 2) GUIDANCE FOR THE CONDUCT OF
TACTICAL STABILITY ACTIVITIES AND TASKS –
ATP-3.2.1.1 / Útmutatás a stabilizációs mûveletek harcá-
szati szintû vezetéséhez és feladatok végrehajtásához címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra ke-
rül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP
b) A bevezetés idõpontja: A NATO kihirdetést követõ 6

hónapon belül
c) A bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

3 – STANAG 2149 (EDITION 7) (RATIFICATION
DRAFT 1) REQUEST FOR INFORMATION – AIntP-8
EDITION A / Felderítési adatigény címû NATO egysége-
sítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk
szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP
b) A bevezetés idõpontja: A NATO kihirdetést követõ 6

hónapon belül
c) A bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

4 – STANAG 2292 (EDITION 1) NATO ASSET
VISIBILITY – AJP-4.11 / NATO eszközök számon tart-
hatósága Szövetséges Összhaderõnemi Doktrína –
AJP-4.11 címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoport-
fõnökség

b) A bevezetés idõpontja: A NATO kihirdetést követõ 6
hónapon belül

c) A bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

5 – STANAG 2580 (EDITION 1) (RATIFICATION
DRAFT 1) ALLIED JOINT DOCTRINE FOR
RECEPTION, STAGING, ONWARD MOVEMENT
(RSOM) PROCEDURES – AJPP-3.13.1 / Telepítés és
Visszatelepítés, Fogadás, Állomásoztatás és Elõrevonás
Szövetséges Összhaderõnemi Doktrína címû NATO egy-
ségesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a követ-
kezõk szerint:

a) Témafelelõs: Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoport-
fõnökség
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b) A bevezetés idõpontja: A NATO kihirdetést követõ 6
hónapon belül

c) A bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

6 – STANAG 7149 IERH (EDITION 5) NATO
MESSAGE CATALOGUE – APP-11(C) CHANGE 1 /
NATO Üzenetformátum Katalógus címû NATO egysége-
sítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk
szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP
b) A bevezetés idõpontja: jövõbeni bevezetés
c) A bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

7 – STANAG 2190 JINT (EDITION 2) (RATIFICATION
DRAFT 1) – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR
INTELLIGENCE, COUNTER-INTELLIGENCE AND
SECURITY – AJP-2 EDITION A / Felderítés, felderítés
elleni tevékenység és biztonság Szövetséges Összhaderõ-
nemi Doktrína címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: Honvéd Vezérkar Felderítõ Csoportfõ-
nökség

b) A bevezetés idõpontja: A NATO kihirdetést követõ 6
hónapon belül

c) A bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

8 – STANAG 2399 (EDITION 2) (RATIFICATION
DRAFT 1) – RECOVERY AND EQUIPMENT
EVACUATION OPERATIONS, ATP–83 EDITION A /
Harctéri mûszaki mentés rendszere címû NATO egysége-
sítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk
szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP
b) A bevezetés idõpontja: jövõbeni bevezetés
c) A bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre.

9 – STANAG 2592 (Ed1 Rd1) NATO Geospatial Infor-
mation Framework (NGIF) / NATO térképészeti informá-
ciós keretrendszer címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat
b) A bevezetés idõpontja: A NATO kihirdetést követõ 6

hónapon belül

c) A bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

10 – STANAG 2519 IERH (EDITION 1) NATO
INFORMATION EXCHANGE REQUIREMENTS
SPECIFICATION PROCESS – APP-15 EDITION A
VERSION 1 / A NATO Információcsere követelmények
meghatározott eljárásrendje címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti hatályba léptetésre kerül a követke-
zõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP
b) Témakezelõ: MH ÖHP Híradó, Informatikai és Infor-

mációvédelmi Fõnökség
c) A bevezetés idõpontja: 2014. május 01.
d) A bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) A NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre.
db) Az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP

parancsnoki intézkedésben történjen, valamint teljes terje-
delemben, eredetiben angol nyelven kerüljön kiadásra.

11 – STANAG 2281 (EDITION 1) COALITION
OPERATIONS HANDBOOK – APP-13 EDITION 1 /
Koalíciós Mûveletek Kézikönyv 1. kiadás címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti hatályba léptetésre ke-
rül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP
b) Témakezelõ: MH ÖHP Szárazföldi Hadmûveleti és

Kiképzési Fõnökség
c) A bevezetés idõpontja: 2014. május 19.
d) A bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) A NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre.
db) Az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP

parancsnoki intézkedésben történjen, valamint teljes terje-
delemben, eredetiben angol nyelven kerüljön kiadásra.

12 – STANAG 3297 (EDITION 6) NATO STANDARD
AERODROME AND HELIPORT ATS PROCEDURES /
NATO Szabványos repülõtéri és helikopter leszállóhely
légiforgalmi eljárások címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti hatályba léptetésre kerül a következõk sze-
rint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP
b) Témakezelõ: MH ÖHP Légi Vezetési és Irányítási

Központ
c) A bevezetés idõpontja: 2014. május 01.
d) A bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) A NATO egységesítési egyezmény a légierõnél ke-

rüljön bevezetésre.
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db) Az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP
parancsnoki intézkedésben történjen, valamint teljes terje-
delemben, eredetiben angol nyelven kerüljön kiadásra.

13 – STANAG 3759 (EDITION 9) NATO
SUPPLEMENT TO ICAO DOC 8168-OPS/611,
VOLUME II, FOR THE PREPARATION OF
INSTRUMENT APPROACH AND DEPARTURE
PROCEDURES – AATCP-1(D) / NATO kiegészítés az
ICAO DOC. 8168-OPS/611, II. kötethez: A mûszeres
megközelítési és indulási eljárások tervezéséhez címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti hatályba lépte-
tésre kerül a következõk szerint:

a) Témafelelõs: MH ÖHP

b) Témakezelõ: MH ÖHP Légi Vezetési és Irányítási
Központ

c) A bevezetés idõpontja: 2014. május 01.
d) A bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) A NATO egységesítési egyezmény a légierõnél ke-

rüljön bevezetésre.
db) Az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP

parancsnoki intézkedésben történjen, valamint teljes terje-
delemben, eredetiben angol nyelven kerüljön kiadásra.

14 – Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép
hatályba.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

294/2014. (HK 7.) HVK SZCSF
szakutasítása

egyes személyügyi feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a Honvéd Vezérkar fõnökének az MH
2. Honvédelmi dandár megalakításának feladatairól szóló
360/2013. HVKF intézkedése 7. c) pontjában foglaltak
végrehajtására a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. A Honvéd Vezérkar fõnökének az MH 2. Honvédel-
mi dandár megalakításának feladatairól szóló 360/2013.
HVKF intézkedése (a továbbiakban: HVKF intézkedés)
alapján az MH 2. Honvédelmi Dandár (a továbbiakban:
MH 2. HD) személyi állományát az MH teljes önkéntes
védelmi tartalékos (a továbbiakban: ÖVT) állománya és
hadköteles állomány biztosítja, ezért az MH 2. HD, mint
önálló hadrendi elem és hadi állománytáblájának létreho-
zását követõen az ÖVT állomány szerzõdésmódosítását
végre kell hajtani.

3. A HVKF döntése alapján az MH 2. HD megalakítá-
sért felelõs állományilletékes parancsnoki jogkörét – az
MH 2. HD megalakításáig – az MH Hadkiegészítõ és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH
HKNYP) parancsnoka látja el.

4. A szerzõdésmódosítás végrehajtása érdekében az át-
adásra tervezett ÖVT személyi állomány vonatkozásában
az átadó katonai szervezet parancsnoka az állománytábla
hatálybalépését követõ 60 napon belül elõkészíti az ÖVT
átadását. Ennek során:

a) intézkedik a személyügyi alapnyilvántartások és ok-
mányok (dokumentumok és elektronikus nyilvántartás)
naprakészsége ellenõrzésére, lezárására;

b) pontosítja az ÖVT állomány adatait, szükség szerint
egyeztet az ÖVT állomány tagjával;

c) az MH HKNYP illetékes katonai igazgatási szakem-
berével egyeztetve – a szerzõdésmódosítás elõkészítése
érdekében – pontosítja az ÖVT állomány MH 2. HD hadi
állománytábláján betöltendõ beosztással kapcsolatos el-
gondolást.

5. Az átadó parancsnok a szerzõdésmódosításkor tájé-
koztatja az állomány tagját ÖVT jogviszonyával összefüg-
gõ változásokról, az új katonai szervezetérõl, illetve ÖVT
jogviszonya tekintetében állományilletékes parancsnoká-
nak, azaz az MH HKNYP parancsnokának személyérõl.
Tájékoztatja továbbá, hogy ÖVT jogviszonyát érintõ vál-
tozások nem érintik az Ei Zrt-nél továbbiakban is fennálló
munkaviszonyával összefüggõ körülményeket.

6. A szerzõdésmódosítás során elsõdlegesen olyan ÖVT
adható át, akinek egészségi alkalmassága vizsgálata lezá-
rult és megfelel a hatályos jogszabályi követelményeknek.
Ha a létszámhiány indokolttá teszi, átadásra kerülhet olyan
állomány is, aki csapat orvosi alkalmassági vizsgálattal
rendelkezik és a szerzõdésmódosítás hatálybalépéséig az
alkalmasság vizsgálata folyamatban van, illetve annak
kezdeményezése megtörtént.

7. A szerzõdésmódosítást a mellékletben rögzített minta
szerint kell alkalmazni és végrehajtani.

8. A szerzõdésmódosítás végrehajtását követõen az át-
adó katonai szervezet parancsnoka tájékoztatja az ÖVT
munkáltatóját (HM Ei Zrt.) és ezzel egyidejûleg a tájékoz-
tató egy példányát megküldi az MH HKNYP parancsnoka
részére.

9. A szerzõdésmódosítás során a felek együttmûködnek
a kölcsönös tájékoztatásban és az esetleges nyitott kérdé-
sek lezárásában. A fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó
kérdések megoldása az átadó-, a szerzõdésmódosításhoz
kapcsolódó beosztással kapcsolatos kérdések az átvevõ
katonai szervezet parancsnokának felelõsségi körébe tar-
tozik.

10. Az átadó honvédségi szervek a személyügyi eljárás
során keletkezõ adatok egységes rendben történõ feldolgo-
zása érdekében gondoskodnak arról, hogy a szerzõdésmó-
dosítás egy példánya – legkésõbb annak aláírását követõ
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30 napon belül – megküldésre kerüljön az MH HKNYP ré-
szére.

11. A szerzõdésmódosítás aláírását követõen, annak ha-
tálybalépése elõtt az átadó katonai szervezet személyügyi
szerve intézkedik a személyügyi dokumentumok átadására
az érintett részére.

12. A szerzõdésmódosítás végrehajtását jelen intézke-
désben leírtak szerint legkésõbb 2014. október 31-ig végre
kell hajtani.

13. A szerzõdésmódosítás hatálybalépésének dátuma
2014. november 30.

14. Ez a szakutasítás az aláírást követõ nap lép hatály-
ba* és 2014. december 31-én hatályát veszti.

Erdélyi Lajos dandártábornok s. k.,
csoportfõnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2014. június 18.
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1. számú melléklet a 294/2014. (HK 7) HVK SZCSF szakutasításhoz

KATONAI SZERVEZET
Nyt. szám:

SZERZÕDÉSMÓDOSÍTÁS
határozatlan idejû önkéntes védelmi tartalékos katonai szolgálati viszony módosításáról

Amely létrejött

egyrészrõl a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) képviseletében együttesen eljáró

jelenlegi katonai szervezet megnevezése:
székhelye:
parancsnoka:

továbbá a szerzõdésmódosítás hatálybalépését követõ

katonai szervezet megnevezése:
székhelye:
parancsnoka:
másrészrõl
név:
személyügyi azonosító száma:
a továbbiakban: tartalékos

között (a továbbiakban együtt: felek).

Felek kijelentik, hogy a közöttük ….-kor, …nyilvántartási számon az önkéntes védelmi tartalékos katonai szolgálat
tárgyában létrejött szerzõdést az alábbiakban szerint módosítják:

1. A Honvédség képviseletében eljáró …parancsnok a tartalékos részére felajánlja a …helyõrségben …rendfokozattal
rendszeresített …beosztást, amelyet jelen szerzõdés módosítás aláírásával a tartalékos elfogad.

2. A fentiekben meghatározott beosztás elfogadásával a tartalékos vonatkozásában a Magyar Honvédséget képviselõ
parancsnok, mint szerzõdõ fél helyébe a …parancsnok lép a szerzõdésmódosítás hatálybalépésével egyidejûleg.

3. Egyebekben a felek között önkéntes védelmi tartalékos katonai szolgálat tárgyában létrejött fentiekben hivatkozott
szerzõdés tartalma nem változik.

4. Jelen szerzõdésmódosítás 2014. november 30-án lép hatályba.

Kelt:

…………………………… …………………………. …………………………..
együttesen eljáró parancsnokok tartalékos
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A HVK felderítõ csoportfõnök
5/2014. (HK. 7.) HVK FCSF

szakutasítása
fõnökségi kiadvány kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII törvény 52. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A Magyar Honvédség mélységi-, és csapatfelderítõ
katonáinak és alegységeinek szakmai felkészítésének ér-
dekében kiadom a „Kiképzési Program a csapat-, és mély-
ségi felderítõ katonák és alegységek részére” címû fõnök-
ségi kiadványt.

2. A Kiadvány hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra, a Honvédelmi Minisztérium háttérintézményeire, a
Magyar Honvédség katonai szervezeteire és intézményeire.

3. A Kiadvány egy elektronikus példányát az MH Ki-
képzési és Doktrinális Központ feltöltheti az MH Központi
Doktrinális Adatbázis állományába.

4. Jelen intézkedés közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg a 11/612 nyt. számú „Kiképzési
program a felderítõ katonák és alegységek részére” hatá-
lyát veszti.

Csepregi László ezredes s. k.,
mb. csoportfõnök

A Honvéd Vezérkar híradó, informatikai
és információvédelmi

csoportfõnökének
17/2014 (HK 7.) HVK HIICSF

szakutasítása
a rejtjeltevékenység területén alkalmazandó

terminológiai szótár kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján

– figyelemmel a ,,Magyar Honvédség Rejtjelszabályzat”
kiadásáról szóló 75/2013. (XII. 5.) HM utasítás 9. §-ára – a
következõ

szakutasítást

adom ki:

1. §

A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §

A rejtjeltevékenység területén alkalmazandó terminoló-
giai szótár (a továbbiakban: terminológiai szótár) célja az
egységes szakmai kommunikáció és a szakterülethez kap-
csolódó szakmai kifejezések egységes értelmezésének
megteremtése. Az MH Központi Rejtjelfelügyelet illeté-
kességi területén a terminológiai szótárban meghatározott
kifejezéseket kell használni.

3. §

A szakutasítás 1. mellékleteként kiadom a rejtjeltevé-
kenység területén alkalmazandó terminológiai szótárt.

4. §

A szakutasítás mellékletét a honvédelmi szervezetek
külön elosztó szerint kapják meg.

5. §

A szakutasítás a közzétételt követõ napon lép hatályba.

Vass Sándor dandártábornok s. k.,
csoportfõnök
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatása

szolgálati igazolványok érvénytelenítésérõl

Igazolvány szám

H 044270

H 025735

H 046166

H 039915

H 043434

H 035563

H 014947

H 041560

H 041596

H 030181

S 044727

S 031862

S 046091

S 026395

S 035692

N 018347

N 018256

N 018877

N 012398

N 027362

N 016531

N 021925

N 017529

N 024490

K 023014

K 023657

K 019127
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) adó szá ma: .............................................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

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


