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Jogszabályok

11/2015. (IX. 28.)
HM rendelet

A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes
szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet
módosításáról 805

Határozat

422/2015. (X. 19.)
KE határozat

Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 807

Miniszteri utasítások

52/2015. (X. 9.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi
gazdálkodásának rendjérõl szóló 24/2015. (VI. 15.) HM uta-
sítás módosításáról 808

53/2015. (X. 15.)
HM utasítás

Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete és az Európai Unió
stratégiai szintû válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi
ágazatot érintõ feladatai elõkészítésérõl és végrehajtásáról 808

54/2015. (X. 21.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség doktrinális, szabványosítási és termi-
nológiai tevékenységérõl 811

55/2015. (X. 21.)
HM utasítás

A hazai képzésen történõ részvételrõl és a tanulmányi támo-
gatások megtérítési kötelezettségérõl 812

56/2015. (X. 21.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ eszkö-
zök selejtezésérõl és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról 817

57/2015. (X. 21.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készen-
léti szolgálatok mûködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.) HM uta-
sítás módosításáról 821

58/2015. (X. 21.)
HM utasítás

Az Európai Unió 2014–2020-as programozási idõszak forrá-
sainak tárca szintû tervezésével és felhasználásával kapcsola-
tos feladatok végrehajtásáról szóló 24/2014. (III. 31.) HM
utasítás módosításáról 821

Államtitkári intézkedések

10/2015. (HK 10.)
HM VGHÁT szakutasítás

Az egyes anyagi NATO egységesítési egyezmények nemzeti
témafelelõseirõl 824
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31/2015. (HK 10.)
HM KÁT szakutasítás

A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer 2016. évi mûkö-
désének célkitûzéseirõl, annak fõ irányairól, és a rendelkezés-
re álló költségvetési célelõirányzatok felhasználásáról 842

68/2015. (HK 10.)
HM KÁT intézkedés

A HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fõosz-
tály fõosztályvezetõi feladatok átadás-átvételével összefüggõ
feladatokról 842

70/2015. (HK 10.)
HM KÁT intézkedés

A 2015. október 23-i nemzeti ünnep és november 4-i Nemzeti
Gyásznap állami rendezvények egyes rendezvénybiztosítási
feladatainak biztosításáról 842

72/2015. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a „HATÁROZOTT
FELLÉPÉS 2015” gyakorlattal, valamint a tömeges migráció
okozta válsághelyzet kezelésével és az arra történõ felkészü-
léssel összefüggõ minisztériumi ügyeleti szolgálatok létesíté-
sérõl szóló 58/2015. (HK 9.) HM KÁT–HVKF együttes intéz-
kedés módosításáról 843

74/2015. (HK 10.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium és az MVM Paksi Atomerõmû
Zrt. közötti szállítási együttmûködéssel kapcsolatos felada-
tokról szóló 60/2014. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes in-
tézkedés módosításáról 843

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

259/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

A 2015. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellá-
tásáról 844

264/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válság-
helyzetben való közremûködése keretében végrehajtandó
stratégiai vezetési feladatokról, a feladatok végrehajtásának
rendjérõl és a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer stra-
tégiai vezetésérõl 844

266/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válság-
helyzetben való közremûködése keretében végrehajtandó fel-
adatokról szóló 238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedésben
meghatározott katonai tevékenységek stratégiai szintû veze-
tése érdekében a Stratégiai Mûveletvezetõ Központ részleges
aktivizálására, valamint a feladatok ellátásának rendjérõl
szóló 245/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról 844

273/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai
Mûvelet Vezetési Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív
Törzsben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló 200/2015.
(HK 8.) HVKF parancs módosításáról 844

276/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

A 2015. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellá-
tásáról szóló 259/2015. (HK 10.) HVKF parancs módosítá-
sáról 844

278/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia
Központ parancsnoki beosztás és a Balatonakarattya Helyõr-
ség helyõrség-parancsnoki teendõk átadás-átvételérõl 844

280/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válság-
helyzetben való közremûködése keretében végrehajtandó fel-
adatokról szóló 238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedésben
meghatározott katonai tevékenységek stratégiai szintû veze-
tése érdekében a Stratégiai Mûveletvezetõ Központ részleges
aktivizálására, valamint a feladatok ellátásának rendjérõl
szóló 245/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról 844
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284/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

Az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladat és a „HATÁRO-
ZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlat stratégiai szintû vezetése
érdekében a Stratégiai Mûveletvezetõ Központ részleges akti-
vizálásáról, valamint feladat ellátás rendjérõl szóló 222/2015.
(HK 9.) HVKF parancs módosításáról 844

285/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ szolgálatvezénylésérõl 845

286/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ szolgálatvezénylésérõl 845

287/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ szolgálatvezénylésérõl 845

289/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2015. október hó-
napban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatve-
zénylésérõl 845

291/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

A 2015. október 23-ai Nemzeti Ünnep megünneplésével, va-
lamint a Halottak Napi koszorúzások és Kegyeleti Gyertya-
gyújtás végrehajtásával összefüggõ feladatokról 845

296/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási csoportban 2015. november hó-
napban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatve-
zénylésérõl 845

279/2015. (HK 10.)
HVKF parancs

A 2016. évi Különleges Mûveleti Alapképzés elõkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 845

M/2/2015. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 2016. évi váltásá-
ba felajánlott erõk NATO vezetési rendjérõl, felépítésérõl, ké-
szenléti besorolásáról, jelentési és riasztási értesítési rendjé-
rõl, valamint szolgálatba léptetésérõl 847

263/2015. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos
feladatokra kijelölt váltás készenléti szolgálat” elrendelésérõl 847

265/2015. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A KÖZÖS AKARAT feladat tapasztalat-feldolgozó rendsze-
re mûködtetésének szabályozásáról 847

268/2015. (HK 10.)
HVKF intézkedés

Az Ideiglenes Biztonsági Határzár és a Közös Akarat feladat
logisztikai támogatásának rendjérõl 847

272/2015. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség az Európai Uniónak a Földközi-tengeri
térség déli középsõ részén folytatott katonai mûveletében (EU
NAVFOR MED) történõ részvételének elõkészítésérõl és
végrehajtásáról szóló 159/2015. (HK 7.) HVKF intézkedés
módosításáról 847

275/2015. (HK 10.)
HVKF intézkedés

„A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos
feladatokra kijelölt váltás készenléti szolgálat”megszünteté-
sérõl 848

282/2015. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A 2015/2016. évi influenza szezonra történõ felkészülésrõl 848

288/2015. (HK 10.)
HVKF intézkedés

Egyes ügyeleti és készenléti szolgálatok felállításáról és mû-
ködtetésérõl 851

290/2015. (HK 10.)
HVKF intézkedés

A helyõrségek kategóriába sorolásáról és a helyõrség-pa-
rancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbízási díjáról
szóló 730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézkedés módosítá-
sáról 852

293/2015. (HK 10.)
HVKF intézkedés

Az elsõfokú pályaalkalmassági vizsgálatok tárgykörben tar-
tandó egyeztetõ értekezlet végrehajtásáról 853

260/2015. (HK 10.)
HVKF szakutasítás

A Környezetvédelmi Doktrína 1. kiadás kiadásáról 855
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269/2015. (HK 10.)
HVKF szakutasítás

Az alaki kiképzés oktatásának módszertana kiadásáról 856

283/2015. (HK 10.)
HVKF szakutasítás

A Hadtáp Szabályzat a térképészeti szakanyagellátó szakterü-
let részére címû szolgálati könyv kiadásáról 856

18/2015. (HK 10.)
HVKFH szakutasítás

NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetésérõl 857

19/2015. (HK 10.)
HVKFH szakutasítás

NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról 857

Fõnöki rendelkezések

1191/2015. (HK 10.)
HVK SZCSF szakutasítás

A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válság-
helyzetben való közremûködésével kapcsolatos személyügyi
szakfeladatok végrehajtásáról szóló 1150/2015. (HK 9.) szak-
utasítás módosításáról 858

55/2015. (HK 10.)
HVK HDMCSF intézkedés

A STANAG 2528 2. kiadás végrehajtásáról szóló 36/2015.
(HK 7.) HVK HDMCSF intézkedés módosításáról 858

14/2015. (HK 10.)
HVK LOGCSF szakutasítás

Az élelmiszer-adományok átvételének részletes szabályairól
859

639/2015. (HK 10.)
MH 5. BILDD intézkedés

A Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium csa-
patkarjelzésének, csapatjelvényének rendszeresítésérõl 860

Szervezeti hírek

MH HKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése 863
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A honvédelmi miniszter
11/2015. (IX. 28.) HM

rendelete
a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó

egyes szociális feladatokról szóló
7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 26. pontjában, a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrend-
ben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában és a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont
ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatköröm-
ben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó
egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következõ
(9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A minõsítésre jogosult parancsnok és a honvédelmi
szervezetek vezetõje honvéd, közalkalmazott és kormány-
tisztviselõ elhalálozása esetén temetéskor és évfordulós
koszorúzások alkalmával koszorút és sírcsokrot vásárol-
hat, illetve az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó ré-
szére gyásztáviratot küldhet.”

2. §

A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A 3. § (2) bekezdése szerint minõsítettek esetén
a katonai tiszteletadással történõ temetési szertartás nem
alkalmazható. Az ettõl való eltérést különös méltánylást
érdemlõ esetben, figyelemmel az elhunyt pályafutása so-
rán kifejtett érdemeire, valamint a haláleset körülményei-
re, a Honvéd Vezérkar fõnöke engedélyezheti.”

3. §

A Rendelet 8. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

(Kegyeleti költségnek minõsül)
,,b) a temetõn belüli szolgáltatások, így különösen az el-

hunyt hûtésének, ravatalozásának, a temetõben erre a célra

rendszeresített szállító jármûvön történõ szállításának, to-
vábbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történõ
szórásának, az urnaelhelyezésnek, a sírásásnak, a sírhely-
nyitásnak, a sírba helyezésnek, a visszahantolásnak és
– a „Hõsi halottá” nyilvánított elhunytak esetén – a temetõ
felszámolása vagy a környezet a minõsített elhunythoz
méltatlanná válása miatti exhumálásnak és újratemetésnek
költsége,

c) a temetési kellékek, így különösen a koporsó, a szem-
fedél, a fejfa, valamint az elhunyt temetésre történõ elõké-
szítésének, búcsúztatásnak költsége,”

4. §

A Rendelet 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,9. § (1) A Honvédség viseli
a) a „Hõsi halottá” nyilvánított elhunytak esetén a 8. §

(2) bekezdés c) és e) pontja szerinti költségeket legfeljebb
a központi költségvetésrõl szóló törvényben a közszolgá-
lati tisztviselõkre meghatározott illetményalap (a továb-
biakban: illetményalap) tizenötszöröséig, valamint a 8. §
(2) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségnek a ténylege-
sen felmerült és a honvédelmi szervezet részére kiállított,
számlával igazolt összegét,

b) a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított el-
hunytak esetén a 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontja szerin-
ti költségeket legfeljebb az illetményalap húszszorosáig,

c) a „Katonai szolgálat halottjává” nyilvánított elhuny-
tak esetén a 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti
költségeket legfeljebb az illetményalap hétszereséig, az-
zal, hogy a budapesti temetõkben történõ temetésnél ezt
az összeget 25%-kal növelni kell,

d) a „Hõsi halottá” és a „Magyar Honvédség halottjává”
nyilvánított elhunytak emlékmûvének, emléktáblájának és
sírjelének vagy síremlékének költségeit

da) a „Hõsi halottá” nyilvánított elhunytak esetén leg-
feljebb az illetményalap tizennyolcszorosáig, valamint ha
a 4. § (5) bekezdése szerint emléktábla, kopjafa állítására
kerül sor, annak további költségeit legfeljebb az illetmény-
alap háromszorosáig,

db) a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított el-
hunytak esetén legfeljebb az illetményalap tízszereséig,
valamint ha a 4. § (5) bekezdése szerint emléktábla, kopja-
fa állítására kerül sor, annak további költségeit legfeljebb
az illetményalap háromszorosáig,

e) az elhunyt holttestének vagy hamvainak belföldön,
a temetõn kívüli helyi és helyközi szállítása miatt indokol-
tan felmerülõ, a honvédelmi szervezet nevére kiállított
– szállítási viszonylatot tartalmazó – számlával igazolt
költségeit,
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f) a külföldön szolgálatot teljesítõ honvéd külföldön tör-
ténõ elhalálozása esetén a hazaszállítás honvédelmi szer-
vezet nevére kiállított számlával igazolt költségeit és

g) az elhunytak temetési helyének gondozása, sírjele,
síremléke karbantartásának éves költségeként

ga) a „Hõsi halottá” nyilvánított elhunytak esetében
az illetményalap 25%-át, amely összeg év végi maradvá-
nya a következõ évre átvihetõ,

gb) a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánított el-
hunytak esetén az illetményalap 15%-át, amely összeg év
végi maradványa a következõ évre átvihetõ.

(2) A 4. § (3) és (4) bekezdése szerinti temetéskor vagy
egyéb megemlékezéskor a koszorú költsége a honvédelmi
szervezet költségvetése terhére a honvédelmi szervezet
nevére kiállított számla alapján számolható el.

(3) Az állományilletékes parancsnok a hivatásos és
szerzõdéses katona (a továbbiakban együtt: az állomány
tagja), a honvéd tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt, a kor-
mánytisztviselõ, illetve a közalkalmazott házastársa, élet-
társa, szülõje vagy gyermeke halála esetén egy koszorú
költségének elszámolását engedélyezheti.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti koszorú költségeként
az illetményalap 0,2-szerese, sírcsokorra az illetményalap
0,1-szerese számolható el. A koszorú és sírcsokor költsé-
geként elszámolható összeget október 15. és március
15. között 25%-kal kell növelni. A miniszter, a Honvédel-
mi Minisztérium (a továbbiakban: HM) parlamenti állam-
titkára, a HM közigazgatási államtitkára, valamint a Hon-
véd Vezérkar fõnöke nevében elhelyezett koszorú költsé-
geként az illetményalap 0,4-szerese számolható el.

(5) A „Hõsi halottá” nyilvánított elhunytak sírhelyét,
urnafülkéjét és a temetési helye feletti rendelkezési jogot
határozatlan idõre kell megváltani vagy meghosszabbíta-
ni. A „Magyar Honvédség halottjává” vagy a „Katonai
szolgálat halottjává” nyilvánított elhunyt temetési helye
feletti rendelkezési jog egy alkalommal, legfeljebb 25
évre váltható meg, amelytõl eltérni csak akkor lehet, ha
a temetõt üzemeltetõ önkormányzat rendeletében a 25
éves idõtartamnál hosszabb egyszeri megváltási idõt ha-
tároz meg.

(6) A 3. § (2) bekezdése szerint minõsítettek eltemetésé-
vel összefüggõ költségekhez való hozzájárulást a minõsí-
tésre jogosult parancsnok munkáltatói döntésben engedé-
lyezheti. A hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg

az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti összeghatárok
50%-át.”

5. §

(1) A Rendelet 13. § (5) és (6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(5) A „Közszolgálat halottjává”, illetve a „Honvédelmi
szervezet saját halottjává” történõ nyilvánítás esetén a 8. §
(2) bekezdés a)–e) és j) pontjában meghatározott kegyeleti
költségek és a 9. § (1) bekezdés f) pontja szerinti költségek
vállalhatók át. A költségek megtérítésére és elszámolására
a „Katonai szolgálat halottjára” vonatkozó rendelkezések
az irányadóak, a (7) és (8) bekezdés szerinti eltérésekkel.

(6) A kormánytisztviselõkre és közalkalmazottakra
a 4. § (3) bekezdését és a 10–12. §-t, a nyugdíjas közalkal-
mazottakra és nyugdíjas kormánytisztviselõkre a 4. §
(3) bekezdését alkalmazni kell.”

(2) A Rendelet 13. §-a a következõ (7) és (8) bekezdés-
sel egészül ki:

„(7) Az a közalkalmazott vagy kormánytisztviselõ, aki
a halálát szándékosan maga okozta, vagy a halála önhibá-
jából eredõ ittas vagy bódult állapota következménye,
csak különös méltánylást érdemlõ esetben – figyelemmel
az elhunyt pályafutása során kifejtett érdemeire, valamint
a haláleset körülményeire – nyilvánítható a „Honvédelmi
szervezet saját halottjává”, illetve a „Közszolgálat halott-
jává”.

(8) A (7) bekezdés alapján minõsítettek eltemetésével
összefüggõ költségekhez való hozzájárulást a munkáltatói
jogkört gyakorló munkáltatói döntésben engedélyezheti.
A hozzájárulás mértéke ez esetben nem haladhatja meg
a 9. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti összeghatárok
50%-át.”

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
422/2015. (X. 19.) KE

határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
c) pontja, 59. § (2) bekezdés b) pontja és 62. § (2) bekezdés f) pontja alapján – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére –
Szûcs András dandártábornok hivatásos szolgálati viszonyát 2016. május 31-ei hatállyal felmentéssel megszüntetem.

Budapest, 2015. október 7.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. október 13.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05067-4/2015.
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UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
52/2015. (X. 9.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi

és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
24/2015. (VI. 15.) 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 Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intéz-
ményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 24/2015. (VI. 15.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 9. §-a helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„9. § (1) A honvédelmi szervezetek gazdálkodásuk so-
rán pénzbeli vagy természetbeni támogatást, illetve aján-
dékot – a (4) bekezdés szerinti honvédelmi szervezetek ki-
vételével – csak a miniszter engedélyével fogadhatnak el.

(2) A honvédelmi szervezetek a részükre felajánlott és
az (1), valamint (4) bekezdés szerint elfogadott ajándékról
vagy támogatásról az adományozóval ajándékozási vagy
támogatási szerzõdést kötnek. Természetbeni támogatás
esetén a szerzõdés tartalmazza annak piaci értékét is,
amely nem lehet „0” Ft.

(3) A támogatásként átvett eszközt a honvédelmi szer-
vezet a támogatási szerzõdésben feltüntetett értéken veszi
nyilvántartásba.

(4) A miniszter külön engedélye nem szükséges
a) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum részére,
b) az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban:

MH EK) részére és
c) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-

mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint 36. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti feladat végrehajtásában részt vevõ hon-
védelmi szervezetek részére, kizárólag e közremûködõi
feladatukra tekintettel

ca) a 100 000 Ft értéket meg nem haladó vagy
cb) állami szerv, illetve önkormányzat által
felajánlott pénzbeli vagy természetbeni támogatás, illet-

ve ajándék elfogadásához.”

2. §

Az Ut. 30. §-ában a „honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény” szöveg-
rész helyébe a „Hvt.” szöveg lép.

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
53/2015. (X. 15.) HM

utasítása
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete

és az Európai Unió stratégiai szintû válságkezelési
gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintõ feladatai

elõkészítésérõl és végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (2) bekezdés 8. pontja és 17. §-a alapján, figyelemmel
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete és az Európai Unió
által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok nemzeti
feladatainak végrehajtásáról szóló 1149/2015. (III. 17.)
Korm. határozatban foglaltakra, a következõ

utasítást

adom ki:

1. Az utasítás hatálya

1. §

Ezen utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), valamint a feladat-végrehajtásban
érintett, a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szerve-
zetekre, a miniszter irányítása alá tartozó központi hivata-
lokra, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, valamint
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szer-
vezeteire terjed ki.
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2. Általános rendelkezések

2. §

Ezen utasítás alkalmazásában:
a) gyakorlat: az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete

(a továbbiakban: NATO) vagy az Európai Unió (a további-
akban: EU), illetve a két nemzetközi szervezet által együt-
tesen levezetett stratégiai szintû nemzetközi válságkeze-
lési gyakorlat, melyben a szervezet és a tagállamok felsõ
szintû politikai, katonai döntéshozói és döntés-elõkészítõ
szervei gyakorolnak,

b) Nemzetközi Tervezõi Rendezvény: a gyakorlatok elõ-
készítése érdekében a NATO vagy az EU szervek által ve-
zetett és a tagállamok szakértõi részvételével megtartott
tervezõi konferencia vagy értekezlet.

3. A gyakorlatok elõkészítéséért és végrehajtásáért
felelõs vezetõk feladatai

3. §

(1) A gyakorlat nemzeti igazgatója a HM közigazgatási
államtitkár vagy az általa kijelölt vezetõ.

(2) A gyakorlat nemzeti igazgatója
a) felelõs a gyakorlatok elõkészítésének és levezetésé-

nek általános irányításért,
b) jóváhagyja a gyakorlat végrehajtására kidolgozott le-

vezetési tervet, részére felterjesztett javaslatokat és a gya-
korlattal kapcsolatos jelentéseket, valamint

c) felkéri az érintett központi államigazgatási szervek
felsõszintû vezetõit a társigazgatói feladatok ellátására.

(3) A Honvéd Vezérkar fõnöke
a) felelõs a gyakorlat elõkészítése és levezetése során

jelentkezõ katonai feladatok végrehajtásáért,
b) felelõs a NATO és EU katonai hatóságaival történõ

kapcsolattartásért, valamint
c) kijelöli a gyakorlat katonai szakmai igazgatóját.
(4) A HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért fe-

lelõs helyettes államtitkára
a) ellátja a gyakorlat védelempolitikai szakmai igazga-

tói feladatait,
b) irányítja a gyakorlat tervezése és végrehajtása során

jelentkezõ biztonság- és védelempolitikai feladatokat, va-
lamint

c) felelõs a NATO és az EU felsõszintû, védelempoliti-
kai kérdésekkel foglalkozó bizottságaival való kapcsolat-
tartásért.

(5) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továb-
biakban: KNBSZ) fõigazgatója kijelöli a gyakorlatok elõ-
készítése és levezetése során jelentkezõ nemzetbiztonsági
feladatok szakmai irányításáért felelõs személyt.

(6) A gyakorlatok tervezésével, szervezésével és végre-
hajtásával kapcsolatos általános feladatok tárcán belüli
koordinálásáért, valamint a központi államigazgatási

szervekkel való kapcsolattartásért a HM Védelmi Hivatal
(a továbbiakban: HM VH) fõigazgatója felelõs.

(7) A gyakorlatvezetõség összetételét és feladatait, a
gyakorlat végrehajtásának részleteit a gyakorlat levezetési
tervében kell meghatározni.

4. A gyakorlatok elõkészítése

4. §

(1) A gyakorlatok általános megtervezése érdekében
Központi Tervezõ Csoportot (a továbbiakban: KTCS) kell
megalakítani.

(2) A KTCS vezetõje a HM VH fõigazgatója.
(3) A KTCS vezetõje
a) legkésõbb két héttel az elsõ Nemzetközi Tervezõi

Rendezvényt megelõzõen összehívja a KTCS-t,
b) javaslatot tesz a nemzeti igazgatónak a Nemzetközi

Tervezõi Rendezvényen részt vevõ delegáció összetéte-
lére,

c) felelõs a gyakorlat elõkészítése során kidolgozott
mandátumok, jelentések, a gyakorlat levezetési tervének,
továbbá a végrehajtásról szóló jelentések és értékelések
összeállításáért és a nemzeti igazgató részére történõ fel-
terjesztéséért, valamint

d) felelõs a KTCS tevékenységének vezetéséért.
(4) A KTCS tagjai
a) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály képvi-

selõje,
b) a HM Védelempolitikai Fõosztály (a továbbiakban:

HM VPF) képviselõje,
c) a HM VH képviselõje,
d) a HM Miniszteri Kabinet képviselõje,
e) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Vezér-

kari Iroda (a továbbiakban: HVK VKI) képviselõje,
f) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség képviselõje,
g) a Honvéd Vezérkar Haderõtervezési Csoportfõnök-

ség (a továbbiakban: HVK HTCSF) képviselõje,
h) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség képviselõje,
i) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség képviselõje,
j) a KNBSZ képviselõje,
k) az MH Kiképzési és Doktrinális Központ (a további-

akban: MH KDK) képviselõje,
l) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség

Dandár (a továbbiakban: MH BHD) valamennyi érintett
szakmai képviselõje, valamint

m) a KTCS vezetõje által szükség szerint felkért szerve-
zetek képviselõi.

(5) A KTCS feladata
a) a gyakorlat nemzeti célkitûzéseinek meghatározása,
b) a gyakorlat végrehajtására elgondolás kialakítása,
c) a felkészülés menetrendjének kidolgozása,
d) a gyakorlat levezetési tervének kidolgozása,
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e) a gyakorlat biztonsági tervének kidolgozása,
f) szükség szerint szakmai tervezõ részlegek megalakí-

tása, azok fõbb feladatainak és mûködési rendjének meg-
határozása,

g) javaslattétel a Nemzetközi Tervezõi Rendezvényekre
kijelölt delegáció összetételére, valamint a képviselendõ
nemzeti álláspontra,

h) az együttmûködés megszervezése a központi állam-
igazgatási szervek és más országok illetékes tervezõ és le-
vezetõ csoportjaival,

i) a gyakorlat végrehajtásáról szóló értékelések, jelenté-
sek elkészítése, valamint

j) a gyakorlat tervezése és végrehajtása során keletke-
zett nemzeti megfigyelések és azonosított tapasztalatok
feldolgozása.

(6) A KTCS üléseit a KTCS vezetõje hívja össze, szük-
ség esetén bármely tag kezdeményezheti a KTCS össze-
hívását.

(7) A tervezéssel kapcsolatos szakmai feladatok végre-
hajtására, koordinálására a KTCS vezetõje felkérheti az
érintett szakterületek tárcán kívüli szervezeteinek képvi-
selõit.

5. §

(1) A Nemzetközi Tervezõi Rendezvényen részt vevõ
delegáció

a) képviseli a nemzeti igazgató által jóváhagyott nem-
zeti álláspontot, valamint

b) részt vesz a gyakorlat nemzetközi tervezésében.
(2) A Nemzetközi Tervezõi Rendezvényt követõen a

delegáció vezetõje tájékoztatja a KTCS-t az elvégzett fel-
adatokról és a vonatkozó információkról.

(3) A KTCS vezetõje a Nemzetközi Tervezõi Rendez-
vényt követõen jelentést terjeszt fel a gyakorlat szakmai
igazgatói útján a gyakorlat nemzeti igazgatójának.

6. §

Magyarország Állandó NATO Képviseletének Véde-
lempolitikai Részlege a KTCS HM VPF által delegált tag-
ja útján folyamatosan tájékoztatja a KTCS vezetõjét és
tagjait a NATO és az EU bizottságaiban a gyakorlat tár-
gyában született döntésekrõl és javaslatokról, a gyakorlat
tervezésével kapcsolatos folyamatban lévõ ügyekrõl.

7. §

Az MH Katonai Képviselõ Hivatala, az MH Nem-
zeti Katonai Képviselet és az MH Nemzeti Összekötõ
Képviselet a HVK VKI által delegált KTCS tag útján

folyamatosan tájékoztatja a KTCS vezetõjét és tagjait a
NATO és az EU Katonai Bizottságában, valamint a NATO
Fõparancsnokságain a gyakorlat tárgyában született dön-
tésekrõl és javaslatokról, valamint a gyakorlat tervezésé-
vel kapcsolatos folyamatban lévõ ügyekrõl.

5. A gyakorlatok levezetésének általános rendje

8. §

(1) A gyakorlat nemzeti szervezeti elemei
a) a Gyakorlatvezetõség,
b) a Gyakorlatvezetõ Törzs, valamint
c) a Gyakorló Csoportok.
(2) A Gyakorlatvezetõség vezetõje a gyakorlat nemzeti

igazgatója, tagjai a nemzeti igazgató által felkért társigaz-
gatók, a szakmai igazgatók és a KTCS vezetõje, továbbá
a nemzeti igazgató által felkért vagy kijelölt vezetõk.
Ha a gyakorlat jellege ezt indokolttá teszi, a nemzeti igaz-
gató a Gyakorlatvezetõség összetételét eltérõ módon is
meghatározhatja.

(3) A Gyakorlatvezetõség rendeltetése a gyakorlat során
a nemzeti döntések meghozatala és a gyakorlat végrehajtá-
sának irányítása.

(4) A Gyakorlatvezetõség feladata
a) a Gyakorló Csoportok javaslatainak figyelembevéte-

lével dönteni a NATO vagy az EU vezetõ szerveiben kép-
viselendõ nemzeti álláspontról,

b) a kialakult helyzettõl függõen dönteni a nemzeti vál-
ságkezelési feladatokról,

c) megvitatni a NATO vagy az EU vezetõ szervei által
meghozott döntésekrõl elkészített nemzeti elemzéseket,

d) jóváhagyni a gyakorlat keretében készült jelentése-
ket, valamint

e) meghozni a gyakorlatra vonatkozóan a NATO Vál-
ságreagálási Intézkedések nemzeti bevezetésérõl szóló
döntéseket, szükség szerint nemzeti intézkedéseket beve-
zetni, felfüggeszteni, visszavonni vagy a NATO-nál vál-
ságreagálási intézkedések bevezetését kezdeményezni.

(5) A Gyakorlatvezetõ Törzs felépítését, feladatait és
mûködési rendjét a gyakorlat levezetési terve szabályozza.

(6) A Gyakorló Csoportok összetétele és mûködésük
rendje a gyakorlat levezetési tervében kerül rögzítésre.

(7) A gyakorlat végrehajtási fázisában, a honvédelmi
tárcát érintõ valós híradó, informatikai, információvédel-
mi, ügyviteli és logisztikai támogatási feladatok – az érin-
tett szakmai csoportfõnökségek hadmûveleti követel-
ménytámasztása szerinti – végrehajtásáért az MH BHD fe-
lelõs.

(8) Az érintett szervezetek között a gyakorlaton meg-
valósuló kapcsolattartás rendjét a levezetési terv határozza
meg.
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6. A gyakorlatok finanszírozása

9. §

A gyakorlatok tervezésének és végrehajtásának teljes
körû, az összes szakmai terület és felmerülõ igényeket
érintõ finanszírozását – az MH VH felterjesztése alapján –
az MH KDK az MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvé-
nyek Programjában éves nemzetközi kiképzési feladatként
tervezi.

10. §

A gyakorlatok költségvetési tervének összeállításáért és
a költségek elszámolásáért az MH BHD felelõs.

7. Záró rendelkezések

11. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

12. §

Hatályát veszti a válságkezelési gyakorlatok tervezésé-
nek, szervezésének és végrehajtásának szabályozásáról
szóló 27/2006. (HK 8.) HM utasítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
54/2015. (X. 21.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség doktrinális, szabványosítási

és terminológiai tevékenységérõl

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

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter

(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a miniszter irányítása alá tartozó
központi hivatalokra, valamint a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) katonai szervezeteire és a Katonai Nem-
zetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban együtt: honvéd-
ségi szervezet) terjed ki.

(2) Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rekto-
rát, hogy szakterületén biztosítsa az utasításban meghatá-
rozott rendelkezések érvényesülését.

2. §

Az MH doktrinális, szabványosítási és terminológiai
feladatok végrehajtása érdekében az alábbi doktrinális
szervezeti elemek mûködnek:

a) az MH Szabványosítási és Doktrinális Tanács (a to-
vábbiakban: MH SZDT) mint az MH Mûveleti Szabvá-
nyosítási és Doktrinális Bizottság jogutódja,

b) az MH Terminológiai Harmonizációs Testület (a to-
vábbiakban: MH THT) és

c) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH ÖHP) Szabványosítási és Doktrinális Bizottsága
(a továbbiakban: MH ÖHP SZDB).

3. §

(1) Az MH SZDT az MH véleményezõ szerve.
(2) Az MH SZDT elnöke dönt az MH SZDT feladatkö-

rébe tartozó kérdésekben.
(3) Az MH SZDT fõ feladatai:
a) a NATO egységesítési egyezmények (a továbbiak-

ban: STANAG) MH-n belüli feldolgozása és az ezzel kap-
csolatos feladatok koordinálása,

b) az MH Doktrína Hierarchia és az MH Doktrína Fej-
lesztési Terv okmányokban elõírt feladatok felsõ szintû
irányításával kapcsolatos tevékenységek végzése,

c) a hatályba léptetés elõtt a nemzeti katonai doktrínák
véleményezése és

d) a magyar katonai szakkifejezések véleményezése és
elfogadása.

(4) Az MH SZDT a feladatkörébe tartozó ügyekben
együttmûködik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtu-
dományi és Honvédtisztképzõ Kar Doktrinális Tanácsával
(a továbbiakban: NKE HHK DT).

(5) Az MH SZDT alárendeltségében mûködõ szervezet
az MH THT, melynek fõ feladata az MH terminológiai
harmonizáció felsõ szintû irányításával kapcsolatos fel-
adatok végrehajtása.

4. §

(1) Az MH ÖHP SZDB fõ feladata a STANAG-ek MH
ÖHP-n belüli feldolgozását szolgáló feladatok koordinálása.
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(2) Az MH ÖHP SZDB feladatkörébe tartozó ügyekben
együttmûködik a NKE HHK DT-vel.

5. §

Az utasítás alkalmazásában a HM Védelmi Hivatal mint
a közigazgatási államtitkár által felügyelt szervezet fõ fel-
adata az együttmûködés az MH SZDT-vel különösen
a válságkezeléshez, befogadó nemzeti támogatáshoz, kri-
tikus infrastruktúra-védelemhez és a polgári veszélyhely-
zeti tervezéshez tartozó területeken.

6. §

Az utasítás alkalmazásában az MH Kiképzési és Doktri-
nális Központ (a továbbiakban: MH KDK) mint a Honvéd
Vezérkar fõnöke közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozó szervezet fõ feladatai a doktrína- és koncepciófej-
lesztéssel, szabványosítással és terminológiaharmonizá-
cióval kapcsolatos stratégiai szintû feladatok végrehajtá-
sának koordinálása, valamint a STANAG-ek feldolgozá-
sának összehangolása.

7. §

Az utasítás alkalmazásában az MH Katonai Képviselõ
Hivatal mint a Honvéd Vezérkar fõnöke közvetlen szolgá-
lati alárendeltségébe tartozó szervezet fõ feladatai az MH
képviselete a NATO meghatározott szabványosítási szer-
veiben, valamint kapcsolattartás a NATO szabványügyi
szervekkel, a HM Védelemgazdasági Hivatallal (a továb-
biakban: HM VGH), valamint az MH KDK-val.

8. §

Az utasítás alkalmazásában a HM VGH mint a véde-
lemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár által felügyelt
szervezet fõ feladata az anyagi STANAG-ek tárcaszintû
feldolgozásának összehangolása.

9. §

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

(2) Az utasítás hatálybalépését követõ 90 napon belül
a HM közigazgatási államtitkár és a Honvéd Vezérkar fõ-
nöke együttes intézkedést ad ki a Magyar Honvédség
doktrinális, szabványosítási és terminológiai tevékenysé-
gérõl.

(3) Hatályát veszti az egységesítési, szabványosítási te-
vékenységrõl és a NATO szabványosítási dokumentumok

feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasítás és a Magyar Honvédség doktrinális
és szabályzó okmányok fejlesztési folyamatában a megha-
tározott tervezési okmányok tartalmáról szóló 101/2001.
(HK 12.) HVK hadmûveleti csoportfõnöki intézkedés.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
55/2015. (X. 21.) HM

utasítása
a hazai képzésen történõ részvételrõl és a tanulmányi

támogatások megtérítési kötelezettségérõl

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

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a miniszter irányítása alá tartozó
központi hivatalokra, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgá-
latra (a továbbiakban: KNBSZ), a miniszter fenntartói irá-
nyítása alá tartozó köznevelési intézményre, valamint a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerve-
zeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek)
terjed ki.

(2) Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a to-
vábbiakban: NKE) rektorát, hogy biztosítsa az utasításban
meghatározott feladatok végrehajtását.

2. §

Ezen utasítás alkalmazásában
1. HM képzési katalógus: a HM Költségvetés Gazdálko-

dási Információs Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR)
képzéstervezési modulban található, a miniszter által jóvá-
hagyott központi hazai beiskolázási tervben szereplõ, to-
vábbá az MH központi személyügyi szerve vezetõje által
engedélyezett képzés, tanfolyam;

2. katonai képzést is folytató intézmények: az NKE Had-
tudományi és Honvédtisztképzõ Kar (a továbbiakban:
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NKE HHK) és az MH Altiszti Akadémia (a továbbiakban:
MH AA);

3. képzõ intézmény: a központi hazai beiskolázási terv-
ben szereplõ intézmény vagy képzés helyszíne;

4. MH központi személyügyi szerve: a Honvéd Vezérkar
Személyzeti Csoportfõnökség;

5. munkáltatói jogkört gyakorló: a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: Rendelet) 1. melléklet 33–42. és 107–120. sora szerinti
elöljáró;

6. szakmacsoport: a tiszti, altiszti és legénységi foko-
zati vizsgák elõkészítésérõl, valamint a tananyagtarta-
lom kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásá-
ról szóló HM utasítás 1. mellékletében meghatározottak
alapján a munkakörcsaládok fokozati vizsga szerinti
felosztása;

7. szakmai felelõs szervezet: a munkakör-gazdálkodással
kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasí-
tásban ekként meghatározott honvédelmi szervezetek;

8. személyügyi év: szeptember 1-tõl augusztus 31-ig ter-
jedõ idõtartam;

9. tandíj számlával igazolt összege: a honvédelmi szer-
vezet részére képzésre vonatkozóan kiállított számla vagy
a HM képzési katalógusban a képzés leírásához rendelt
belsõ vagy külsõ ár.

2. A képzésre vezénylésekre és a tanulmányi
szerzõdésekre vonatkozó közös szabályok

3. §

(1) A HM képzési katalógus összeállításáért és kezelé-
séért az MH központi személyügyi szerve a felelõs.

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló a HM képzési kata-
lógusban megjelent képzések közül választja ki az állo-
mány tagjára vonatkozó képzési igényeit.

(3) Ha a Rendelet 108. § (2) bekezdés b) és c) pontja
szerinti képzési igény a HM képzési katalógusban nem
szerepel, az állományilletékes parancsnok a képzési igé-
nyét papíron és a képzés leírását elektronikusan felterjeszti
az MH központi személyügyi szerve vezetõjének.

(4) A (3) bekezdés szerint felterjesztett iratokat az
MH központi személyügyi szervének vezetõje vélemé-
nyezés céljából megküldi a szakmai felelõs szervezetek
részére.

(5) A (3) bekezdés szerinti képzési igény a HM képzési
katalógusba akkor vehetõ fel, ha azzal a szakmai felelõs
szervezet egyetért.

4. §

(1) A honvédelmi szervezet személyügyi szerve a tárgy-
évet követõ személyügyi évre a 3. § (2) és (3) bekezdése

alapján állítja össze az egyes hazai képzési formára történõ
névre szóló, indokolással ellátott képzési igényt. A honvé-
delmi szervezet személyügyi szerve az állomány tagjára
vonatkozó összesített igényt a HM KGIR képzéstervezési
modulon évente március 15-ig az MH központi személy-
ügyi szerve részére elektronikusan terjeszti fel.

(2) Az (1) bekezdés szerint felterjesztett összesített kép-
zési igények alapján a központi hazai beiskolázási tervet
az MH központi személyügyi szerve állítja össze, amelyet
véleményezés céljából megküld a szakmai felelõsök, vala-
mint az NKE rektora és az MH AA részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti beiskolázási tervet a vélemé-
nyezést követõen az MH központi személyügyi szerve az
adott tanévet megelõzõ év július 15-ig terjeszti fel jóváha-
gyásra a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF) és a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiak-
ban: HM KÁT) útján a miniszterhez.

(4) Az MH központi személyügyi szerve a jóváhagyott
beiskolázási tervet elektronikus formában megküldi tájé-
koztatás céljából a honvédelmi szervezetek, valamint a
tervben szereplõ képzésekre vonatkozó idõpontok megha-
tározása céljából a katonai képzést is folytató intézmények
részére.

(5) A (4) bekezdés szerinti idõpontok figyelembevételé-
vel az MH központi személyügyi szerve a tervben szereplõ
képzéseket kiajánlja a honvédelmi szervezet személyügyi
szerve részére, aki regisztrálja a képzésre tervezett állo-
mányt. A regisztrálás MH központi személyügyi szerve ál-
tali elfogadását követõen a munkáltatói jogkört gyakorló
intézkedik a vezénylésrõl vagy a tanulmányi szerzõdés
megkötésérõl.

5. §

(1) A vezénylésre vonatkozó munkáltatói döntés és a ta-
nulmányi szerzõdés írásbeli kérelemre módosítható. A ké-
relemnek tartalmazni kell a képzésre vonatkozó adatokon
túl különösen a módosítás szükségességének indokolását,
valamint a képzésben bekövetkezett változásokat.

(2) Ha a tanulmányi szerzõdést a költségviselõ keret-
gazda jóváhagyásával kötötték meg, a tanulmányi szerzõ-
dés módosításhoz is szükséges a keretgazda elõzetes hoz-
zájárulása.

3. Képzésre történõ vezénylés

6. §

(1) A honvédelmi szervezet személyügyi szerve tájé-
koztatja az állomány tagját az általa igénybe vehetõ tanul-
mányi támogatások formájáról. A tájékoztatás megtörtén-
térõl és a választásáról az állomány tagja nyilatkozik.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján a hon-
védelmi szervezet személyügyi szerve elkészíti a vezény-
lésre vonatkozó munkáltatói döntést.

7. §

(1) A Rendelet 108. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ka-
tonai mesterképzésre történõ vezénylés a (2)–(8) bekezdés
szerint, a tanévre vonatkozó Felsõoktatási Felvételi Tájé-
koztatóban (a továbbiakban: FFT) az adott szakra vonat-
kozó bemeneti követelmények figyelembevételével tör-
ténik.

(2) A Rendelet 108. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ka-
tonai mesterképzést a központi hazai beiskolázási tervben
szereplõ létszámok alapján az MH központi személyügyi
szervének központi nyilvántartó szerve (a továbbiakban:
KNYSZ) a képzés indulását megelõzõ év december 10-ig
ajánlja ki a honvédelmi szervezetek személyügyi szerve
részére, az állomány képzésre tervezett tagjának regisztrá-
lása céljából.

(3) A honvédelmi szervezetek személyügyi szerve
évente január 10-ig hajtja végre a (2) bekezdés szerinti re-
gisztrálást. A regisztrálás során a HM KGIR képzésterve-
zési modul „Indokolás” részében a bemeneti feltételként
meghatározott közigazgatási alapvizsgára történõ köz-
ponti regisztrálás érdekében az e-mail cím megadása kö-
telezõ.

(4) A KNYSZ a regisztrált állományról névjegyzéket
készít, amelyet felterjeszt a HVKF részére jóváhagyásra.
A képzésen történõ részvételre kizárólag a HVKF jóváha-
gyását követõen kerülhet sor.

(5) A KNYSZ a képzésen történõ részvételre jóváha-
gyott állományra vonatkozó döntésrõl értesíti az NKE
HHK-t, valamint a honvédelmi szervezetet a KGIR „kép-
zés kiajánlása megjelenítés” felületén évente január 31-ig.
Az érintett állomány tagja tájékoztatásáért a honvédelmi
szervezet személyügyi szerve felel.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást követõen az
FFT-ben meghatározottak szerinti jelentkezés az állomány
tagjának felelõssége. A közigazgatási alapvizsga díjára a
közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsga ismétlõ-, ha-
lasztott és javítóvizsga díjának térítési rendjérõl szóló
67/2013. (X. 31.) HM utasítás az irányadó.

(7) A munkáltatói jogkört gyakorló a vezénylésre vonat-
kozó döntését csak a közigazgatási alapvizsga és a pozitív
felvételi eljárási döntést követõen hozza meg.

(8) Az NKE HHK a felvételi eljárás befejezését követõ-
en a felvettekrõl szóló névjegyzéket minden év augusztus
10-ig megküldi az MH központi személyügyi szerve ré-
szére. A KNYSZ a névjegyzék alapján véglegesíti a re-
gisztrálást a HM KGIR-ben, majd ez alapján a honvédelmi
szervezet személyügyi szervezete elkészíti a vezénylésre
vonatkozó munkáltatói döntést.

8. §

(1) Az állományilletékes parancsnok a Rendelet 108. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti vezénylésre vonatkozó sze-
mélyi javaslati lapot közvetlenül az MH központi sze-
mélyügyi szerve részére küldi meg.

(2) Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-
biakban: MH ÖHP), valamint az MH Logisztikai Központ
(a továbbiakban: MH LK) alárendeltségébe tartozó kato-
nai szervezetek alezredes vagy annál magasabb rendfoko-
zatot viselõ állományára az (1) bekezdést azzal az eltérés-
sel kell alkalmazni, hogy a felterjesztést megelõzõen a
képzési javaslatot az MH ÖHP, illetve az MH LK parancs-
nokával elõzetesen egyeztetni kell. Az egyeztetés tényét és
a javaslatot a személyi javaslati lapon rögzíteni kell.

(3) A Rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározotta-
kon túl a személyi javaslati lap tartalmazza az állomány
képzésben részt vevõ tagjának a közigazgatási alapvizsgá-
ra történõ központi regisztrálás érdekében az e-mail, vala-
mint a másodlagos e-mail címét.

(4) A munkáltatói döntésrõl a vezénylési határozatot,
parancsot az MH központi személyügyi szerve készíti el.

9. §

Ha a Rendelet 108. § (1) bekezdése szerinti képzés nap-
pali és intenzív jellegû, akkor a munkáltatói jogkört gya-
korló a képzés idejére – ide nem értve a képzõ intézmény
által elrendelt iskolai szüneteket – mentesíti az állomány
tagját a szolgálati beosztással járó szolgálatteljesítési köte-
lezettség alól.

10. §

A Rendelet 108. § (1) bekezdése szerinti képzéseken
túl, az állomány tagja vezényléssel vesz részt azon szak-
mai továbbképzésen, amely az érintett

a) beosztás ellátásának feltétele, vagy
b) tervezett elõmenetelhez kapcsolódik,

feltéve hogy azt jogszabály, közjogi szervezetszabályozó
eszköz vagy belsõ rendelkezés írja elõ.

4. Képzésen történõ részvétel tanulmányi szerzõdéssel

11. §

(1) A Rendelet 108. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
doktori képzés esetén a szakmai felelõsök által támogatás-
ra javasolt kutatási témákat az MH Kiképzési és Doktriná-
lis Központ (a továbbiakban: MH KDK) elõterjesztésében
a HVKF hagyja jóvá minden év negyedik negyedévében.
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(2) A jóváhagyott kutatási témákat az MH KDK felter-
jeszti a HM kabinetfõnök részére. A jóváhagyott kutatási
témák honlapon történõ megjelentetéséért az NKE felelõs.

(3) A jóváhagyott kutatási témákra a Rendelet 108. §
(3) bekezdése szerinti pályázatot az állomány tagja a mi-
niszternek címezve az állományilletékes parancsnok, az
MH központi személyügyi szervének vezetõje és a HVKF
útján nyújthatja be. A pályázathoz az állomány tagja csa-
tolja szakmai önéletrajzát.

(4) Az állományilletékes parancsnok a részvételre vo-
natkozó személyi javaslati lapot a (3) bekezdés szerinti ira-
tokkal együtt évente június 30-ig terjeszti fel az MH köz-
ponti személyügyi szerve részére. A személyi javaslati la-
pon a Rendelet 8. § (1) bekezdésében meghatározottakon
túl az állomány tagjának a választott kutatási témáját, vala-
mint a megpályázott képzési formát is fel kell tüntetni.

(5) Az NKE HHK által megküldött felvételt nyert állo-
mányról az MH központi személyügyi szerve – az MH
KDK-val történõ egyeztetést követõen, az MH KDK állás-
pontja szerint támogatásra javasolt és nem javasolt bontás-
ban – névjegyzéket készít, amelyet a HVKF és a HM KÁT
útján felterjeszt a miniszterhez. A felvételt nyert pályázók
központi támogatását, ideértve a fokozatszerzési díj meg-
térítését, a miniszter hagyja jóvá.

(6) A pályázatot nyert személlyel az MH központi sze-
mélyügyi szervének vezetõje tanulmányi szerzõdést köt.

(7) A Rendelet 112. § (3) bekezdésére figyelemmel mó-
dosítani kell a tanulmányi szerzõdést, ha a fokozatszerzési
díj megtérítésérõl a miniszter a (6) bekezdés szerinti felter-
jesztést követõen dönt.

12. §

(1) A Rendelet 108. § (2) bekezdés b) és c) pontja sze-
rinti képzésen történõ részvétel esetén a munkáltatói jog-
kört gyakorló tanulmányi szerzõdést köt a képzésben részt
vevõvel.

(2) A tanulmányi szerzõdést annak megkötése elõtt a ta-
nulmányi szerzõdés megkötésére jogosult munkáltatói
jogkört gyakorló személyügyi szerve jóváhagyás céljából,
elektronikus úton megküldi a költségviselõ keretgazda ré-
szére, ha a tandíj számlával igazolt összege nem a honvé-
delmi szervezet költségvetési keretébõl kerül biztosításra.

13. §

(1) A munkáltatói jogkört gyakorló a Rendelet 110. §
(1) bekezdés b) pontja és 111. § (1) bekezdése alapján be-
nyújtott kérelmen dönt a tanulmányi szerzõdés megkötésé-
nek lehetõségérõl azzal, hogy tanulmányi szerzõdés csak
a Rendelet 111. § (1) bekezdése szerinti, az adott szakma-
csoporton belüli képzésekre alkalmazható.

(2) A Rendelet 110. § (2) bekezdése esetén a közvetlen
szolgálati elöljáró vagy a közvetlen hivatali felettes gon-
doskodik a mentesítés idõtartamának megfelelõ szolgálat-
teljesítés – mentesítést követõ harminc napon, de legké-
sõbb hat hónapon belüli – végrehajtásáról, amelyrõl nyil-
vántartást vezet.

14. §

(1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.) 90. § (4) és (5) bekezdése al-
kalmazása során a szolgálatteljesítési kötelezettség alóli
mentesítés a vizsga napjára és az azt megelõzõ, az állo-
mány tagja által megjelölt munkanapokra állapítható meg.

(2) Ismételt vizsgára mentesítés nem állapítható meg.

5. A jogi szakvizsgára vonatkozó szabályok

15. §

A jogi szakvizsga esetén a munkáltatói jogkört gyakorló
a) az elsõ részvizsga írásbeli és szóbeli vizsgájára össze-

sen 14 munkanapra;
b) a további két szóbeli részvizsgára összesen 10-10 mun-

kanapra
mentesíti az állomány tagját a szolgálatteljesítési kötele-
zettsége alól.

6. Hazai képzésen történõ részvétel utáni kötelezõen
szolgálati viszonyban töltendõ idõ megállapítása

16. §

(1) A Hjt. 2. § 19. pontja szerinti kötelezõen szolgálati
viszonyban töltendõ idõt – a Hjt. 89. § (2) bekezdésére fi-
gyelemmel – a tandíj számlával igazolt összege függvé-
nyében

a) 1 000 001 Ft alatti összeg esetében 1 évig,
b) 1 000 001 Ft és 2 000 000 Ft közötti összeg esetében

2 évig,
c) 2 000 001 Ft és 3 000 000 Ft közötti összeg esetében

3 évig,
d) 3 000 001 Ft és 4 000 000 Ft közötti összeg esetében

évig,
e) 4 000 001 Ft és 5 000 000 Ft közötti összeg esetében

5 évig,
f) 5 000 001 Ft és 6 000 000 Ft közötti összeg esetében

6 évig,
g) 6 000 001 Ft és 7 000 000 Ft közötti összeg esetében

7 évig,
h) 7 000 001 Ft és 8 000 000 Ft közötti összeg esetében

8 évig,
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i) 8 000 001 Ft és 9 000 000 Ft közötti összeg esetében
9 évig,

j) 9 000 001 Ft-ot meghaladó összeg esetében 10 évig
kell fenntartani.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint kötelezõen szolgálati vi-
szonyban töltendõ idõ tartama eltér a Hjt. 88. § (2) bekez-
dése szerint meghatározott idõtartamtól, a tanulmányi
szerzõdésben a magasabb kötelezõ szolgálati viszonyban
töltendõ idõt kell megállapítani.

(3) Több, ugyanazon személlyel kötött, egyidejûleg ha-
tályos tanulmányi szerzõdés esetén a legtovább tartó, köte-
lezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõre vonatkozó ta-
nulmányi szerzõdést kell figyelembe venni.

(4) Ha a kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõ
tartama meghaladja a szerzõdéses állomány tagjának szer-
zõdésben vállalt szolgálati idejét, a tanulmányi szerzõdés
akkor köthetõ meg, ha a szerzõdést – a Rendelet 47. §-ára
figyelemmel – legalább a kötelezõen szolgálati viszony-
ban töltendõ idõ lejártáig meghosszabbítják.

7. A tanulmányi támogatások nyilvántartása,
azok megtérítési kötelezettsége

17. §

(1) A Rendelet 113. §-a szerinti nyilvántartást a honvé-
delmi szervezet pénzügyi szerve – a honvédelmi szervezet
személyügyi szerve által nyilvántartott tanulmányokat
folytató állományról szóló névjegyzék alapján – a HM
KGIR-ben vezeti.

(2) A Rendelet 113. § (1) bekezdése szerinti élelmezési
ellátással kapcsolatos költséget a honvédelmi szervezet
pénzügyi szerve tartja nyilván. Az állomány képzésben
részt vevõ tagja természetbeni ellátására vonatkozó nyil-
vántartást a honvédelmi szervezet pénzügyi szerve a kato-
nai képzést is folytató intézmények által hivatalból kiadott
adatai alapján vezeti. Természetbeni élelmezési ellátás hiá-
nyában az állomány képzésben részt vevõ tagja részére a
norma értékében élelmiszer-utalvánnyal történõ ellátás ki-
zárólag az ellátás hiányáról szóló igazolás alapján történhet.

(3) A visszakövetelés esedékessé válása napján több,
ugyanazon személlyel kötött, egyidejûleg hatályos tanul-
mányi szerzõdés esetén valamennyi tanulmányi szerzõ-
désben biztosított tanulmányi támogatás idõarányos része
megtérítési kötelezettség alá esik.

8. Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Az utasítás 5. §-át, 9. §-át, 14. §-át és 17. §-át az uta-
sítás hatálybalépését megelõzõen megkötött tanulmányi

szerzõdésekre és folyamatban lévõ vezénylésekre is alkal-
mazni kell.

19. §

A KNBSZ által saját költségvetésébõl finanszírozott
képzések tekintetében a KNBSZ fõigazgatója munkáltatói
jogköre gyakorlásával összefüggõ feladatokat a KNBSZ
személyügyi szerve végzi.

20. §

Az ezen utasításban meghatározott eljárásrendet érintõ
formanyomtatványokat, segédleteket és mintaokmányokat
a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség cso-
portfõnöke az utasítás hatálybalépését követõ 60. napig
adja ki.

21. §

A honvédelmi szervezetek által nyújtandó, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt-
képzõ Kara mûködését biztosító egyes szolgáltatások eljá-
rási rendjérõl és szabályairól szóló 81/2011. (HK 1/2012.)
HM KÁT–HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban:
81/2011. HM KÁT–HVKF együttes intézkedés) 11. pont-
jában a „HVK SZCSF” szövegrész helyébe a „Honvéd Ve-
zérkar Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK SZCSF)” szöveg lép.

22. §

Hatályát veszti
a) a személyi állomány át- és továbbképzésének terve-

zésével, megszervezésével összefüggõ egyes feladatok
és hatáskörök meghatározásáról szóló 64/2003. (HK 17.)
HM utasítás;

b) a tanulmányi szerzõdések megkötésérõl szóló 2/2004.
(HK 2.) HM utasítás 2–4. §-a és 1. számú melléklete;

c) az ösztöndíjszerzõdések megszûnésébõl eredõ, a
honvédelmi tárcát megilletõ igény érvényesítésének rend-
jérõl szóló 60/2009. (VII. 17.) HM utasítás;

d) a hivatásos és szerzõdéses katonák át- és továbbkép-
zésének megszervezésérõl és végrehajtásáról szóló
17/2003. (HK 7.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés és

e) a 81/2011. HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
8. pontja.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
56/2015. (X. 21.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ

eszközök selejtezésérõl
és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról

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

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Ezen utasítás hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),

a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hi-
vatalokra és közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a további-
akban: KNBSZ), a miniszter fenntartói irányítása alá tarto-
zó köznevelési intézményre, valamint a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továb-
biakban együtt: honvédelmi szervezetek) és

b) a HM vagyonkezelésében lévõ immateriális javakra –
az ingatlanok és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni ér-
tékû jogok kivételével –, a tárgyi eszközökre, valamint a
készletekre (a továbbiakban együtt: eszközök)
terjed ki.

(2) A KNBSZ a speciális kezelésû, valamint a saját be-
szerzésû intézményi gazdálkodási körbe tartozó vagyon-
tárgyak selejtezését saját hatáskörben hajtja végre az aláb-
biak szerint:

a) a saját hatáskörû selejtezés engedélyezésének jogkö-
rét, a végrehajtás menetének részletes szabályait a KNBSZ
fõigazgatója intézkedésben szabályozza, és

b) a KNBSZ az intézményi gazdálkodási körrõl a selej-
tezést követõ év február 15-ig mérleg szerinti megoszlás
alapján összesített adatszolgáltatást küld a HM Vagyonfel-
ügyeleti Fõosztály részére.

2. §

Ezen utasítás alkalmazásában:
1. immateriális javak: a számvitelrõl szóló 2000. évi

C. törvény 25. § (6) és (7) bekezdése szerinti vagyoni érté-
kû jogok és szellemi termékek,

2. információvédelmi eszközök: a rejtjelezõ, valamint
rejtjelzõ elszámolású és a minõsített adatkezelést megva-
lósító informatikai eszköz, így különösen a számítógép,
hálózati aktív eszköz, hordozható eszközök, valamint
adattárolást végzõ tartozékai, így különösen a panel, rész-
egység, továbbá azok speciális szoftverei,

3. készlet: az államháztartás számvitelérõl szóló 4/2013.
(I. 11.) Korm. rendelet 12. § (3)–(9) bekezdése szerinti vá-
sárolt készletek, befejezetlen termelés, félkész termékek,
késztermékek,

4. összetett eszköz: minden olyan eszköz, amely önálló
egységként vagy készletként kettõ vagy több – a Honvé-
delmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gaz-
dálkodásának rendjérõl szóló 24/2015. (VI. 15.) HM utasí-
tás 2. melléklete szerinti – anyagnembe sorolt tartozékkal
rendelkezik,

5. tárgyi eszközök: gépek, berendezések, felszerelések,
jármûvek és beruházások, melyek tartósan – közvetlenül
vagy közvetetten – szolgálják a honvédelmi szervezet te-
vékenységét,

6. veszélyes anyagok: a kémiai biztonságról szóló
2000. évi XXV. törvény szerinti veszélyes anyagok és ve-
szélyes keverékek.

2. A selejtezés alapelvei

3. §

(1) A honvédelmi szervezetek használatában levõ azon
eszközöket kell selejtezni, amelyek

a) a (2) bekezdés szerinti eset kivételével honvédelmi
célra felesleges minõsítésre javasoltak, vagy

b) rendeltetésüknek megfelelõ használatra alkalmatla-
nok, mert

ba) nem javíthatóak, vagy javításuk nem gazdaságos,
mert az az eszköz mindenkori bruttó bekerülési értékének
75%-át meghaladná, továbbá ha szavatossági vagy üzem-
idejük lejárt, és azok gazdaságosan nem hosszabbíthatóak
meg, kivéve ha az eszközök további alkalmazása elenged-
hetetlen, és pótlása nem biztosított,

bb) nagymértékû fizikai, erkölcsi avulásuk miatt alkal-
mazásuk olyan ráfordítással járna, amely az eszközök min-
denkori bruttó bekerülési értékének 75%-át meghaladná,
kivéve ha az eszközök további alkalmazása elengedhetet-
len, és pótlása nem biztosított, vagy

bc) jogszabály, magyar és más vonatkozó – így különö-
sen NATO STANAG, MIL Standard – szabvány vagy ha-
tósági elõírás megváltozása miatt további alkalmazásuk-
hoz azokat nem lehet az új elõírások szerint átalakítani
vagy a megfelelõségüket biztosítani.

(2) A selejtezést nem kell végrehajtani az (1) bekezdés
a) pontjában foglalt esetben – a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében lévõ ingóságok és társasági részesedé-
sek kezelésének, tulajdonosi ellenõrzésének, valamint
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az ingóságok hasznosításának, elidegenítésének, át-
adás-átvételének szabályairól szóló 67/2011. (VI. 24.)
HM utasítás (a továbbiakban: 67/2011. HM utasítás) elõ-
írásainak figyelembevételével –, ha az eszköz tervezett
hasznosítása vagy értékesítése a selejtezést nem teszi
szükségessé.

(3) A 4. § c) pont cb) alpontja alá tartozó eszközök selej-
tezését úgy kell tervezni és végrehajtani, hogy a fenntartási
idõszak végéig vagy a fenntartási kötelezettség fennállásá-
ig azok pótlása biztosított legyen.

3. A selejtezés engedélyezésének jogköre

4. §

Az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK)
parancsnoka – az egészségügyi eszközök kivételével – en-
gedélyezi

a) a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK LOGCSF) csoportfõnöke egyetér-
tésével az MH állománytábláiban alkalmazott hadfelsze-
relések lajstromában (a továbbiakban: lajstrom) Kiemelt
technikai eszközjellel (a továbbiakban: K eszközjel) és
Meghatározó technikai eszközjellel (a továbbiakban:
M eszközjel) ellátott eszközök,

b) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HIICSF) cso-
portfõnöke egyetértésével az információvédelmi eszkö-
zök,

c) a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH) fõigazgatójának egyetértésével

ca) az épületgépészeti és villamosgépészeti eszközök,
cb) a fenntartási idõszakban, az Európai Unió alapjai, az

Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Me-
chanizmus, valamint a Svájci–Magyar Együttmûködési
Program által finanszírozott projekt keretében elérhetõ
források terhére kapott, fenntartási kötelezettséggel terhelt
támogatások felhasználásával érintett eszközök,

d) az összetett, a lajstromban szereplõ és – a 24. §
a) pontja szerint kiadásra kerülõ szabályozóban leadott ha-
táskörök kivételével – egyéb központi ellátású eszközök,
továbbá

e) a veszélyes anyagok
selejtezését.

5. §

Az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH
ARB) parancsnoka engedélyezi a 6. és 7. §-ban nem sze-
replõ – a 24. § a) pont szerint kiadásra kerülõ szabályzó
alapján hatáskörébe utalt – központi ellátású eszközök se-
lejtezését.

6. §

Az MH Katonai Közlekedési Központ parancsnoka en-
gedélyezi a 7. §-ban nem szereplõ – a 24. § a) pontja sze-
rint kiadásra kerülõ szabályozó alapján hatáskörébe utalt –
központi ellátású közlekedési eszközök selejtezését.

7. §

Az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH
EK) parancsnoka engedélyezi

a) az egészségügyi – ideértve a lajstromban K és M esz-
közjellel ellátott – eszközök és

b) az MH LK parancsnokának egyetértésével az össze-
tett egészségügyi eszközök
selejtezését.

8.

(1) A honvédelmi szervezet parancsnoka a 4–7. § sze-
rinti eszközök kivételével engedélyezi

a) az egyedi engedély alapján végrehajtott beszerzések
kivételével a csapat költségvetési elõirányzat terhére be-
szerzett eszközök és

b) a 24. § a) pontja szerint kiadásra kerülõ szabályozó
alapján hatáskörébe utalt központi ellátású eszközök
selejtezését.

(2) A külföldi kirendeltségek és katonai missziók ellátá-
sára kijelölt honvédelmi szervezet vezetõje – gazdaságos-
sági szempontok figyelembevételével – a külföldön fel-
adatot végrehajtó kirendeltségvezetõ vagy kontingenspa-
rancsnok részére a selejtezéssel kapcsolatos engedélyezési
jogkörét részben vagy egészben átruházhatja. Ebben az
esetben a kirendeltség vezetõje vagy a kontingens parancs-
noka a selejtezés végrehajtását követõen a kiselejtezett
eszközök körérõl tájékoztatást küld az ellátó honvédelmi
szervezet vezetõje részére.

9. §

A HM VGH fõigazgatója engedélyezi
a) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Be-

ruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról
szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás (a továbbiakban:
3/2013. HM utasítás) 16. § (9) bekezdésében foglaltak fi-
gyelembevételével a NATO Biztonsági Beruházási Prog-
ram keretében beszerzett és a 16. § (6) bekezdés a) pontja
szerint nyilvántartásba vett eszközök, továbbá

b) a HM VGH vagyonnyilvántartásában szereplõ
ba) kutatás-fejlesztés elõirányzatai, valamint
bb) a 3/2013. HM utasítás szerinti nemzeti adminisztrá-

ciós költségek terhére beszerzett eszközök
selejtezését.
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4. A selejtezés elõkészítésének és végrehajtásának
általános szabályai

10. §

A honvédelmi szervezet parancsnokának engedélyezési
jogkörébe tartozó selejtezésre váró eszközöket a honvé-
delmi szervezet anyagnem szerinti egységraktárában az
egyéb eszközöktõl elkülönítve kell gyûjteni és tárolni.

11. §

A honvédelmi szervezet parancsnokának engedélyezési
jogkörét meghaladó selejtezésre tervezett eszközöket be
kell szállítani a központi ellátó szervezet raktárába. A 24. §
a) pontja szerint kiadásra kerülõ szabályozó alapján meg-
határozott központi ellátású eszközök esetében a leadó
honvédelmi szervezet Mûszaki állapot jegyzõkönyvet ké-
szít.

12. §

A selejtezés engedélyezésére jogosult a selejtezés hely-
színét – különösen mûveleti területen – a gazdaságossági
szempontok figyelembevételével saját hatáskörben hatá-
rozza meg.

13. §

A selejtezés végrehajtására az a honvédelmi szervezet
jogosult, amelynek az adott eszköz a vagyonnyilvántartá-
sában szerepel. A selejtezést évente legalább egyszer, a
leltározást megelõzõen kell végrehajtani.

14. §

(1) A honvédelmi szervezet vezetõje a szervezet va-
gyonnyilvántartásában szereplõ eszközök selejtezésének
elõkészítésére és végrehajtására írásban – a selejtezésre
tervezett eszközöket jól ismerõ személyekbõl álló – felelõs
szakértõi bizottságot (a továbbiakban: bizottság) jelöl ki.
A bizottság kijelölése során törekedni kell arra, hogy an-
nak egy tagja legalább középszintû hulladékgazdálkodási
vagy környezetvédelmi végzettséggel rendelkezõ személy
legyen.

(2) A bizottság az általa
a) végrehajtott feladatokról jegyzõkönyvet készít,
b) tett megállapításokért fegyelmi, kártérítési, valamint

büntetõjogi felelõsséggel tartozik.
(3) A raktárosnak a selejtezéskor jelen kell lennie.

15. §

(1) A bizottság a selejtezés elõkészítése során
a) ellenõrzi a selejtezendõ eszközök jegyzékét,
b) megvizsgálja, hogy a selejtezésre javasolt eszköz ja-

vítása annak elhasználódási foka alapján lehetséges vagy
gazdaságos-e,

c) megvizsgálja, hogy a selejtté válás szándékos rongá-
lás vagy gondatlan kezelés miatt következett-e be, ha igen,
meggyõzõdik arról, hogy a felelõs személyek ellen a kárel-
járás lefolytatása megtörtént-e, egyben ellenõrzi a jogerõs
Kártérítési határozat vagy Leírási tanúsítvány meglétét,
ezek hiányában javaslatot tesz a káreljárás lefolytatására,

d) ellenõrzi a selejtezésre javasolt eszközök mennyisé-
gét és teljességét,

e) átvizsgálja a Teljességi jegyzék alapján megállapított
hiányokat igazoló okmányokat, szükség esetén javaslatot
tesz a káreljárás lefolytatására,

f) ellenõrzi a Mûszaki állapotjegyzõkönyvben rögzített
adatokat,

g) kategorizálási jegyzõkönyvet vesz fel, ha a selejte-
zésre váró eszközök értékcsoportja nem felel meg a selej-
tezéshez,

h) az alegységektõl az egységraktárba történõ eszköz-
mozgásoknál vizsgálja a nyilvántartás szerinti készletcso-
port megváltoztatására vonatkozó tilalom betartását,

i) megvizsgálja, hogy az eszköz alkalmas-e értékesítésre,
j) ha az eszköz jellemzõi alapján megállapítja, hogy az a

további használatra alkalmatlan, a 67/2011. HM utasítás
alapján nem hasznosítható, vagy nem értékesíthetõ, hulla-
dék minõségû, az eszközt a jegyzõkönyvben a jogszabá-
lyokban meghatározott hulladékkóddal (a továbbiakban:
EWC kód) látja el,

k) a selejtezési jegyzõkönyvben javaslatot tesz a kiselej-
tezendõ eszközök további sorsára vonatkozóan, és

l) kitölti a Selejtezési kimutatást, amelyet a szolgálati út
betartásával felterjeszt a selejtezés engedélyezésére jogo-
sult részére, melynek során a Selejtezési kimutatáshoz csa-
tolja a selejtezési jegyzõkönyv egy példányát.

(2) Az (1) bekezdés j) pontja alapján a raktáros az EWC
kódot az eszközök tárolási helyén, jól látható módon, hala-
déktalanul feltünteti.

16. §

A selejtezés engedélyezésére jogosult a felterjesztett
okmányok alapján

a) a selejtezésre javasolt eszközök kiselejtezését elõze-
tes megtekintéssel vagy anélkül jóváhagyhatja, és

b) a selejtezést az általa kirendelt személy vagy bizottság
útján a helyszínen végrehajtathatja vagy ellenõriztetheti.
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17. §

A selejtezés alapokmánya a HM fejezet egységes szám-
viteli politikájáról és számlarendjérõl szóló 4/2012.
(HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás 4. függelék mintatár
rész III/4. mintája szerinti Selejtezési kimutatás.

18. §

A Selejtezési kimutatást a 4. § a)–c) pontjában, valamint
a 7. § b) pontjában meghatározott selejtezések esetében
az egyetértõ honvédelmi szervezet vagy HM szerv vezetõ-
jének záradékával is el kell látni.

19. §

A bizottság a selejtezés engedélyezésére jogosult által
aláírt Selejtezési kimutatás alapján

a) végrehajtja
aa) a selejtezést,
ab) a selejt eszközök jelölését és
ac) a selejt eszközök elõírás szerinti bontását vagy ron-

csolását, valamint
b) intézkedik
ba) a kiselejtezett eszközök hulladékként történõ, külön

felfektetett analitikus nyilvántartásba vételérõl,
bb) a kiszerelt és használható alkatrészek, eszközök be-

vételezésérõl,
bc) a hulladék eszközök megjelölésérõl, elõírás szerinti

csonkításáról, eszközfajtánkénti szétválogatásáról és nyil-
vántartásba vételérõl,

bd) az értékesíthetõ eszközök megfelelõ kezelésérõl és
be) a veszélyes anyagok megfelelõ szintû elkülönítésé-

rõl és tárolásáról, továbbá a tárolásra vagy megsemmisí-
tésre történõ átadásáról és annak ellenõrzésérõl.

5. Egyéb rendelkezések

20. §

A selejtezés végrehajtására jogosult a kiselejtezett esz-
közökkel kapcsolatos további hasznosítási, értékesítési,
ártalmatlanítási, megsemmisítési feladatokra – a minõsí-
tett adatok kezelésére, a környezetvédelemre és a hulla-
dékgazdálkodásra, valamint a veszélyes anyagok tárolásá-
ra, kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó szabályo-
zók, továbbá a 67/2011. HM utasítás figyelembevételé-
vel – intézkedik.

21. §

Az információvédelmi eszközök megsemmisítésének
végrehajtását, továbbá az alkalmazott megsemmisítési el-
járást a HVK HIICSF csoportfõnöke az illetékes hatóság-
gal elõzetesen egyezteti.

22. §

(1) A károkozás kapcsán selejtté vált eszközrõl hiteles
állapotfelvételt kell készíteni, amelyet csatolni kell a kár-
eljárás dokumentumaihoz, és az arra vonatkozó szabályok
szerint meg kell õrizni. A selejtté vált eszközt a hiteles ál-
lapotfelvétel elkészítéséig sérült állapotban meg kell tarta-
ni, bontást, értékesítést kizárólag a hiteles állapotfelvétel
elkészítése és annak a káreljárási dokumentumokhoz tör-
ténõ csatolása után lehet végrehajtani.

(2) Káresemény kapcsán selejtté vált eszközök esetében
a nyilvántartást Szemle tanúsítvány alapján kell módosítani.

6. Záró rendelkezések

23.

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti
a) a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ

hadfelszerelési anyagok selejtezésérõl és a selejtezési jogkö-
rök gyakorlásáról szóló 75/2008. (HK 15.) HM utasítás és

b) az elektronikai szakanyagok körébe tartozó tárgyi
eszközök és készletek selejtezésének végrehajtásáról
szóló 1/1994. (HK 3.) MH ELSZF intézkedés.

24. §

Az utasítás hatálybalépését követõ 60. napig
a) a HVK LOGCSF csoportfõnöke az MH LK parancs-

nok szakmai javaslata alapján anyagnemenként
– az egészségügyi eszközök kivételével – részletesen meg-
határozza a központi ellátó szervezetek és a honvédelmi
szervezetek parancsnokai által selejtezhetõ eszközök kö-
rét, valamint a különbözõ anyagnemek eszközei,

b) a HVK HIICSF csoportfõnöke részletesen meghatá-
rozza az információvédelmi eszközök, és

c) az MH EK parancsnoka részletesen meghatározza az
egészségügyi eszközök
selejtezésének speciális szabályait.
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25. §

A HM VGH fõigazgatója az utasítás hatálybalépését kö-
vetõ 60. napig a Számviteli politika keretében szabályozza

a) a selejtezésre kijelölt eszközök értékleírásának,
b) a Selejtezési kimutatás vezetésének,
c) a kiselejtezett eszközök vagyonnyilvántartásból tör-

ténõ kivezetésének,
d) a selejtezések számviteli rendezésének és
e) a selejtezés ezen utasításban nem szabályozott pénz-

ügyi-számviteli feladatainak
eljárásrendjét.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
57/2015. (X. 21.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és

készenléti szolgálatok mûködésérõl szóló
20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és ké-
szenléti szolgálatok mûködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.)
HM utasítás 16/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Közigazgatási Döntés-elõkészítõ Rendszer dön-
tés-elõkészítõ csoportjainak (a továbbiakban: HM csopor-
tok) riasztása, értesítése honvédelmi típusú válságkezelés
esetén az MH KÜ-n és a HM csoportok megalakításért fe-
lelõs HM fõosztályok riasztó-értesítõ készenléti szolgála-
tain keresztül történik. Ennek érdekében

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

lyon és
d) a HM Jogi Fõosztályon

1-1 fõ riasztó-értesítõ készenléti szolgálatot lát el. A szol-
gálatot elláthatja az a)–d) pontban felsorolt HM szervek-

hez vezényelt hivatásos és szerzõdéses állományú ka-
tona is.”

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
58/2015. (X. 21.) HM

utasítása
az Európai Unió 2014–2020-as programozási idõszak

forrásainak tárca szintû tervezésével
és felhasználásával kapcsolatos feladatok

végrehajtásáról szóló
24/2014. (III. 31.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

Az Európai Unió 2014–2020-as programozási idõszak
forrásainak tárca szintû tervezésével és felhasználásá-
val kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 24/2014.
(III. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 4. §
f) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek,
és a HM utasítás 4. §-a a következõ h) és i) ponttal egé-
szül ki:

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

„f) koordinálja a 3. §-ban meghatározott forrásokból
megvalósítani tervezett – nem haderõfejlesztés jellegû –
fejlesztéseket tartalmazó tárca szintû terv (a továbbiakban:
EUFT) összeállítását, és az 5. § (2) bekezdésében megha-
tározott szervezetek együttmûködésével minden év július
31-ig felülvizsgálja annak tartalmát, valamint összeállítja
a megvalósulást bemutató éves jelentést,

g) a projektekkel összefüggõ tárca szintû jelentéseket és
adatszolgáltatásokat a HM védelempolitikáért és védelmi
tervezésért felelõs helyettes államtitkára (a továbbiak-
ban: HM VPVTHÁT) tájékoztatásával, a HM védelem-
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gazdaságért felelõs helyettes államtitkára (a továbbiakban:
HM VGHÁT) útján terjeszti fel,

h) a komplex – több honvédelmi szervezetet, több szak-
területet érintõ, egy évnél hosszabb elõkészítési és végre-
hajtási szakasszal bíró – vagy jelentõs költségkihatással
bíró projektek esetében a projektmenedzsmentbe projekt-
koordinátort delegál, és

i) közvetlenül információt kérhet a projektekkel érintett
szervezetektõl az utasításban meghatározott feladatok si-
keres végrehajtása érdekében.”

2. §

(1) A HM utasítás 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A munkacsoport tagjai:
1. a HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály,
2. a HM Hadfelszerelési Fõosztály,
3. a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály,
4. a HM Humánpolitikai Fõosztály,
5. a HM Kontrolling Fõosztály,
6. a HM Védelmi Tervezési Fõosztály,
7. a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti

Fõosztály,
8. a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Híradó,

Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség,
9. a HVK Személyzeti Csoportfõnökség,
10. a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
11. a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:

HM VGH),
12. a HM Beszerzési Hivatal,
13. a HM Védelmi Hivatal,
14. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
15. a KNBSZ,
16. az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a to-

vábbiakban: MH ÖHP),
17. az MH Logisztikai Központ és
18. az MH Egészségügyi Központ

delegált állandó szakértõi.”
(2) A HM utasítás 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:
„(5) A munkacsoportba delegált tagok, a tagokat dele-

gáló szervek, szervezetek javaslatot tesznek a képviselt
szakterületük vonatkozásában, kiemelten a szabályozás-
sal, forrásfelhasználással összefüggõ feladatok, valamint
az EUFT kialakítása, módosítása, a benne foglalt fejleszté-
sek végrehajtása kapcsán, összehangolják, értékelik és
rangsorolják a szakterületükhöz tartozó projektjavaslato-
kat, biztosítják az azok sikeres megvalósítását megalapozó
szakterületi koncepció rendelkezésre állását, projekthez
történõ illeszkedését.”

3. §

A HM utasítás 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„6. § (1) A projektmenedzsment – ha jogszabály más-
ként nem rendelkezik – olyan ideiglenes csoport, amely-
nek létrehozása, tevékenységének szabályozása

a) 50 millió Ft értékhatár felett minden esetben, vala-
mint a HM KÁT egyedi döntése alapján a projektben érin-
tett szervezeti körnek megfelelõ közjogi szervezetszabá-
lyozó eszközzel,

b) 50 millió Ft értékhatár alatt a projekt keretében a pá-
lyázati forrást elnyerõ, a támogatási szerzõdés, támogatói
okirat (a továbbiakban együtt: támogatási szerzõdés) ked-
vezményezett szervezetként megjelölt honvédelmi szerve-
zet belsõ rendelkezésével
történik.

(2) A projektmenedzsment összetételérõl a (3) és (4) be-
kezdésben foglaltak figyelembevételével, az 5. § (1) be-
kezdésben meghatározott munkacsoport projektben érin-
tett tagjainak részvételével összehívott 5. § (7) bekezdés
szerinti munkacsoportülés javaslata alapján a HM KÁT
dönt.

(3) A projektmenedzsment létszámát – a konkrét pályá-
zathoz kapcsolódó elõírásokban, pályázati útmutatóban,
felhívásban meghatározott esetleges korlátozó tényezõk
figyelembevétele mellett – a projekt jellege, komplexitása,
volumene, valamint a kapcsolódó adminisztratív feladatok
munkaidõigénye határozza meg.

(4) A projektmenedzsment vezetõje a projektmene-
dzser. A projektmenedzser azon projektnél, ahol ez egyér-
telmûen beazonosítható, a projekt által érintett szakterület
tárca szintû szakmai irányító szerve, szervezete által dele-
gált, egyéb esetekben az 5. § (1) bekezdésben meghatáro-
zott munkacsoport által javasolt, a HM KÁT által kijelölt
személy.

(5) A projektmenedzsment – a (2) bekezdés alapján tett
javaslatra és a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel,
a HM KÁT eltérõ rendelkezése hiányában – legalább
az alábbi tagokból áll:

a) a projektmenedzser,
b) a kedvezményezett szervezetként megjelölt honvé-

delmi szervezet képviselõje,
c) a projekten belüli pénzügyi elszámolásokat és admi-

nisztrációt végzõ HM VGH által delegált személy és
d) a 4. § h) pontja szerinti esetekben a HM GTSZF által

delegált projektkoordinátor.
(6) A projektmenedzsment támogatása érdekében – az

(1) bekezdés a) pontja szerinti esetekben – Projekt Irányító
Bizottságot kell létrehozni a felmerülõ, a projektmenedzs-
ment keretein belül nem rendezhetõ problémák megoldása
érdekében. A Projekt Irányító Bizottság a projektmenedzs-
ment tagjait delegáló szervek, szervezetek vezetésének,
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szükség szerint azok szakmai irányítói szervei, szervezetei
bevonásával, az (1) bekezdés a) pontja szerinti közjogi
szervezetszabályozó eszközben meghatározott összetétel-
lel jön létre.

(7) A projektmenedzsment tárca szintû felsõvezetõi tá-
mogatását az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetekben
a HM VGHÁT biztosítja, ennek keretében dönt, vagy
a döntéshez szükséges hatáskörrel rendelkezõ állami veze-
tõnél döntést kezdeményez azokban az esetekben, amelyek-
ben a felmerülõ probléma nem rendezhetõ sem a projektme-
nedzsment, sem a Projekt Irányító Bizottság szintjén.

(8) A projektmenedzsment kiemelt feladata biztosítani
a projekt sikeres megvalósulását. Az elõzõek érdekében
a projektmenedzsment a HM GTSZF útján a HM VGHÁT
részére a projekt elõrehaladása során a megvalósítást ve-
szélyeztetõ probléma felmerülését – a potenciális követ-
kezményeket és a probléma megoldására vonatkozó javas-
latokat is tartalmazó formában – soron kívül, a (6) és
(7) bekezdésbe nem tartozó esetekben is jelenti.

(9) A projektmenedzsment feladatait, együttmûködését
a kedvezményezett szervezettel, a tárca feladattal érintett
további szervezeteivel az (1) bekezdés a) pontja szerinti
közjogi szervezetszabályozó eszközben kell meghatároz-
ni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a projektben érintett szervezetek feladatai, az együtt-
mûködésük rendje a projektmenedzsmenttel,

b) a projektmenedzsment tagok feladatai, felelõssége,
együttmûködésük rendje,

c) az együttmûködés és a döntéshozatal kérdései,
d) az EU forráshoz kötõdõ pénzügyi és beszámolási kö-

telezettségekkel összefüggõ szabályok, az abban érintett
szervek, szervezetek feladatai, felelõssége, az együttmû-
ködés rendje,

e) a képviselet és a kommunikáció – ideértve a tájékoz-
tatás és a nyilvánosság kezelésének – szabályai, valamint

f) a projektdokumentáció és az iratkezelés rendje.”

4. §

(1) A HM utasítás 7. § a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A HM VGH)
„a) figyelemmel kíséri a 3. §-ban meghatározott, a tárca

fejlesztési célkitûzései elérésére alkalmas források rendel-
kezésre állását,”

(2) A HM utasítás 7. § e) és f) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezések lépnek, és a HM utasítás 7. §-a a követ-
kezõ g) ponttal egészül ki:

(A HM VGH)
„e) ellátja a 15. §-ban meghatározott jelentési feladatokat,
f) a honvédelmi szervezetek részére történõ kiadásig ke-

zeli az uniós pályázatok önrészének a HM fejezet költség-
vetésében jóváhagyott elõirányzatait, és

g) ellátja a munkacsoport titkári feladatait a munkacso-
port ügyrendje szerint.”

5. §

(1) A HM utasítás 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(A honvédelmi szervezetek – saját projektjeik tekinteté-
ben – felelõsek)

„d) a projekt elõkészítéséért, operatív mûködéséért,
végrehajtásáért – ideértve a fenntartási idõszak feladatai-
nak végrehajtását –, a projektekre vonatkozó elõírások és
jogszabályok betartásáért.”

(2) A HM utasítás 8. § (2) bekezdés c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

(A honvédelmi szervezetek a projektmenedzsmenttel
együttmûködve)

„c) a HM VGH-val együttmûködésben javaslatot tesz-
nek a projektek finanszírozásának módjára és ütemezésé-
re, valamint”

6. §

A HM utasítás 9. § b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

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

„b) rögzíti az 5. § (2) bekezdésében megjelölt szerveze-
tek közül az egyes projektekhez kijelölt, a szakmai kon-
cepció kidolgozásáért és a prioritások felállításáért, a kez-
deményezésekben megjelölt technikai specifikációk, meg-
valósítási tervek szakmai revíziójáért felelõs szakmai szer-
vezetet.”

7. §

A HM utasítás 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„18. § A honvédelmi szervezetek a projekt teljes idõsza-
ka alatt, beleértve a fenntartási idõszakot is, gondoskod-
nak a vonatkozó európai uniós, más vonatkozó nemzetkö-
zi, a nemzeti jogszabályok, valamint a támogatási szerzõ-
dés által elõírt dokumentálási és iratmegõrzési kötelezett-
ség teljesítésérõl.”

8. §

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

„(2) A HM GTSZF az 5. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott szervek és szervezetek együttmûködésével elkészíti,
és – a HM VPVTHÁT tájékoztatásával – a HM
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SZMSZ-ben foglaltak alapján a HM KÁT részére jóváha-
gyásra felterjeszti az EUFT-t legkésõbb az operatív prog-
ramok EU általi elfogadását követõ 60. napig.”

9. §

A HM utasítás 8. § (3) bekezdésében az „adatváltozást
követõen pedig haladéktalanul” szövegrész helyébe
az „adatváltozást követõen pedig haladéktalanul, az MH
ÖHP alárendelt katonai szervezet az MH ÖHP logisztikai
erõk fõnöke (parancsnokhelyettes) egyidejû tájékoztatásá-
val” szöveg lép.

10. §

Hatályát veszti a HM utasítás 16. §-a.

11. §

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

(2) A HM GTSZF a HM utasítás 5. § (2) bekezdésében
meghatározott szervek és szervezetek együttmûködésével
jelen utasítás hatálybalépését követõ 60. napig intézkedik
a munkacsoport ügyrendjének szükséges mértékû módosí-
tása érdekében.

(3) Ezen utasítás hatálybalépését követõ elsõ változásbe-
jelentéstõl kezdve az MH ÖHP alárendelt katonai szerveze-
tei az EU referens nevét, rendfokozatát, elérhetõségét a HM
utasítás 9. §-ában meghatározott rend szerint terjesztik fel.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

10/2015. (HK 10.) HM VGHÁT
szakutasítása

az egyes anyagi NATO egységesítési egyezmények
nemzeti témafelelõseirõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a Magyar Honvédség egységesítési, szabvá-
nyosítási tevékenységérõl és a NATO egységesítési do-
kumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra a követ-
kezõ

szakutasítást

adom ki.

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továb-
biakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó köz-

ponti hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy tegye lehe-
tõvé a szakutasítás végrehajtását szervezete vonatkozá-
sában.

3. A szakutasítás mellékleteként kiadom a híradó, infor-
matikai szakterület kivételével az egyes anyagi NATO
egységesítési egyezmények nemzeti témafelelõsi jegy-
zékét.

4. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

5. Hatályát veszti a Magyar Honvédség anyagi és
anyagi adminisztratív STANAG-ek nemzeti témafelelõ-
seirõl szóló 37/2008. (HK. 8.) HM VTISZÁT intézkedés.

Dr. Puskás Attila s. k.,
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár



1. melléklet a 10/2015. (HK 10.) HM VGHÁT szakutasításhoz

EGYES ANYAGI NATO EGYSÉGESÍTÉSI EGYEZMÉNYEK
NEMZETI TÉMAFELELÕSI JEGYZÉKE

STANAG
száma

STANAG címe Témafelelõs szervezet

1110
ALLOWABLE DETERIORATION LIMITS FOR NATO ARMED FORCES
FUELS, LUBRICANTS AND ASSOCIATED PRODUCTS

Honvéd Vezérkar
Logisztikai

Csoportfõnökség
(a továbbiakban:
HVK LOGCSF)

1135
INTERCHANGEABILITY OF FUELS, LUBRICANTS AND ASSOCIATED
PRODUCTS USED BY THE ARMED FORCES OF THE NORTH ATLANTIC
TREATY NATIONS

HVK LOGCSF

1208
MINIMUM REQUIREMENTS OF EMERGENCY MEDICAL SUPPLIES ON
BOARD SHIPS

MH Egészségügyi
Központ

(a továbbiakban:
MH EK)

1385
GUIDE SPECIFICATION (MINIMUM QUALITY STANDARDS) FOR
NAVAL DISTILLATE FUELS (F-75 AND F-76) HVK LOGCSF

1412 TRANSFER LITTER SHIP-TO-SHIP OR SHIP TO AIR MH EK

1414
GUIDELINES TO ENSURE THAT CONTRACTORS DESIGN AND SUPPLY
NEW EQUIPMENT CAPABLE OF USING STANDARDIZED FUELS,
LUBRICANTS AND ASSOCIATED PRODUCTS

HVK LOGCSF

1425
GUIDE SPECIFICATION (MINIMUM QUALITY STANDARD) FOR
LUBRICATING OIL,STEAM TURBINE AND GEAR LIGHT SERVICE
(0-240)

HVK LOGCSF

2010 MILITARY LOAD CLASSIFICATION MARKINGS HVK LOGCSF

2021
MILITARY LOAD CLASSIFICATION OF BRIDGES, FERRIES, RAFTS AND
VEHICLES HVK LOGCSF

2040 STRETCHERS, BEARING BRACKETS AND ATTACHMENT SUPPORTS MH EK

2048
DEPLOYMENT PEST AND VECTOR SURVEILLANCE AND CONTROL –
AMedP-4.2 MH EK

2060
IDENTIFICATION OF MEDICAL MATERIEL FOR FIELD MEDICAL
INSTALLATIONS MH EK

2115 FUEL CONSUMPTION UNIT HVK LOGCSF

2121 CROSS-SERVICING OF MEDICAL GAS CYLINDERS MH EK

2126 FIRST-AID KITS AND EMERGENCY MEDICAL CARE KITS MH EK

2128 MEDICAL AND DENTAL SUPPLY PROCEDURES MH EK

2138
TROOP TRIALS PRINCIPLES AND PROCEDURES – COMBAT CLOTHING
AND PERSONAL EQUIPMENT HVK LOGCSF

2178
COMPATIBILITY OF MEDICAL TUBING AND CONNECTORS IN THE
FIELD MH EK

2232
CATALOGUE OF AMMUNITION WITH NATIONAL APPROVAL FOR
SPECIFIED INTERCHANGEABILITY – AOP-6 VOLUME II HVK LOGCSF

2233
NATO CONSIGMENT AND ASSET TRACKING RADIO FREQUENCY
IDENTIFICATION HVK LOGCSF

2236 MULTIMODAL MOVEMENT AND TRANSPORT MATTERS – AMovP-5 HVK LOGCSF

2286
TECHNICAL CRITERIA FOR EXTERNAL CARGO CARRYING SLINGS,
NETS AND STROPS/PENDANTS HVK LOGCSF
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STANAG
száma

STANAG címe Témafelelõs szervezet

2310 SMALL ARMS AMMUNITION (7.62 mm) HVK LOGCSF

2311
PRINCIPLES GOVERNING THE DESIGN OF THE INDIVIDUAL LOAD
CARRYING EQUIPMENT OF THE COMBAT SOLDIER HVK LOGCSF

2329
LINKS FOR DISINTEGRATING BELTS FOR USE WITH NATO 7.62 mm
CARTRIDGES HVK LOGCSF

2333
PERFORMANCE AND PROTECTIVE PROPERTIES OF COMBAT
CLOTHING HVK LOGCSF

2335 INTERCHANGEABILITY OF COMBAT CLOTHNG SIZES HVK LOGCSF

2339
SIZE MARKING FOR INTERCHANGEABILITY OF OPERATIONAL
FOOTWEAR HVK LOGCSF

2342
MINIMUM ESSENTIAL MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES FOR
MILITARY AMBULANCES AT ALL LEVELS MH EK

2347 MEDICAL WARNING TAG – AMedP-8.8 MH EK

2352
NUCLEAR, BIOLOGICAL AND CHEMICAL (NBC) DEFENCE
EQUIPMENT -OPERATIONAL GUIDELINES HVK LOGCSF

2375
BATTLEFIELD VEHICLE RECOVERY AND EVACUATION GUIDE –
AEP-13 HVK LOGCSF

2407
HELICOPTER OPERATIONAL EXPEDIENT AND BATTLE DAMAGE
REPAIR HVK LOGCSF

2413 DEMOUNTABLE LOAD CARRYING PLATFORMS (DLCP/FLATRACKS) HVK LOGCSF

2418
POLICY FOR EXPEDIENT REPAIR, INCLUDING BATTLE DAMAGE
REPAIR HVK LOGCSF

2445
CRITERIA FOR THE CLEARANCE OF UNDERSLUNG LOADS AND
HELICOPTER UNDERSLUNG LOAD EQUIPMENT (HUSLE) HVK LOGCSF

2459 THE PROCEDURES FOR AMMUNITION INTERCHANGEABILITY HVK LOGCSF

2468
TECHNICAL ASPECTS OF THE TRANSPORT OF MILITARY MATERIALS
BY RAILROAD – AMovP-4 HVK LOGCSF

2486 AMMUNITION DATA SHEETS – AOP-40 HVK LOGCSF

2493
NATO GLOSSARY OF ASSET TRACKING TERMS AND DEFINITIONS –
AAP-35 HVK LOGCSF

2494
NATO ASSET TRACKING SHIPPING LABEL AND ASSOCIATED
SYMBOLOGIES HVK LOGCSF

2495 DATA FORMATS FOR ASSET TRACKING HVK LOGCSF

2510
JOINT NATO WASTE MANAGEMENT REQUIREMENTS DURING
NATO-LED MILITARY ACTIVITIES

HM
Védelemgazdasági

Hivatal
Infrastrukturális

Igazgatóság
(a továbbiakban:

HM VGH II)

2601
STANDARDIZATION OF ELECTRICAL SYSTEMS IN TACTICAL LAND
VEHICLES HVK LOGCSF

2604
BRAKING SYSTEMS BETWEEN TRACTORS, DRAW-BAR TRAILER AND
SEMITRAILER EQUIPMENT COMBINATIONS FOR MILITARY USE HVK LOGCSF

2805
FORDING AND FLOTATION REQUIREMENTS FOR COMBAT AND
SUPPORT GROUND VEHICLES HVK LOGCSF

2818
DEMOLITION MATERIEL: DESIGN, TESTING AND ASSESSMENTS –
AOP-31/32 HVK LOGCSF
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STANAG
száma

STANAG címe Témafelelõs szervezet

2827 MATERIALS HANDLING IN THE FIELD HVK LOGCSF

2828 MILITARY PALLETS, PACKAGES AND CONTAINERS HVK LOGCSF

2829 MATERIALS HANDLING EQUIPMEN HVK LOGCSF

2830 MATERIAL HANDLING AIDS HVK LOGCSF

2835
NATO ULTRAVIOLET REFLECTING (UVR) WHITE COLOUR FOR THE
CAMOUFLAGE OF MILITARY EQUIPMENT IN SNOW ENVIRONMENTS HVK LOGCSF

2836 REMOVABLE PAINTS FOR CAMOUFLAGE HVK LOGCSF

2871 FIRST-AID MATERIEL FOR CHEMICAL INJURIES MH EK

2872
MEDICAL DESIGN REQUIREMENTS FOR MILITARY MOTOR
AMBULANCES MH EK

2897 EOD EQUIPMENT REQUIREMENTS AND EQUIPMENT – AEODP-7 HVK LOGCSF

2899 PROTECTION OF HEARING MH EK

2902 CRITERIA FOR A NATO COMBAT HELMET HVK LOGCSF

2906
ESSENTIAL PHYSICAL REQUIREMENTS AND PERFORMANCE
CHARACTERISTICS OF FIELD TYPE HIGH PRESSURE STEAM
STERILIZERS

MH EK

2911
DESIGN CRITERIA FOR FRAGMENTATION PROTECTIVE BODY
ARMOUR

HM VGH
Kutatás-fejlesztési
Minõségbiztosítási

és Biztonsági
Beruházási

Igazgatóság
(a továbbiakban:

HM VGH KMBBI

2916
NOSE FUZE CONTOURS AND MATCHING PROJECTILE CAVITIES FOR
ARTILLERY AND MORTAR PROJECTILES HVK LOGCSF

2918 MEASUREMENT CRITERIA FOR MILITARY SKIS AND SKI POLES HVK LOGCSF

2920
BALLISTIC TEST METHOD FOR PERSONAL ARMOUR MATERIALS
AND COMBAT CLOTHING HM VGH KMBBI

2928
CATALOGUE OF AMMUNITIONS HELD BY NATIONS THAT SATISFY
INTERCHANGEABILITY CRITERIA OF FORM, FIT AND FUCTION ONLY
– AOP-6 VOL I

HVK LOGCSF

2937
SURVIVAL, EMERGENCY AND INDIVIDUAL COMBAT RATIONS
– NUTRITIONAL VALUES AND PACKAGING MH EK

2939
MEDICAL REQUIREMENTS FOR BLOOD, BLOOD DONORS AND
ASSOCIATED EQUIPMENT MH EK

2946 FORWARD AREA REFUELLING EQUIPMENT HVK LOGCSF

2947 TECHNICAL CRITERIA FOR A CLOSED-CIRCUIT REFUELLING SYSTEM HVK LOGCSF

2953 THE IDENTIFICATION OF AMMUNITION – AOP- 2(B) HVK LOGCSF

2957
INTERNATIONAL SYSTEM (SI) UNITS USED BY ARMED FORCES IN
THE NUCLEAR FIELD HVK LOGCSF

2970
AERIAL RECOVERY EQUIPMENT AND TECHNIQUES FOR
HELICOPTERS HVK LOGCSF

2997 LIFE JACKETS AND PERSONAL FLOTATION DEVICES HVK LOGCSF

3098 AIRCRAFT JACKING HVK LOGCSF

3104
IDENTIFICATIION OF AIRCRAFT AND MISSILE PIPELINES AND
ELECTRICAL CONDUITS HVK LOGCSF
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STANAG
száma

STANAG címe Témafelelõs szervezet

3105
PRESSURE REFUELLING CONNECTIONS AND DEFUELLING FOR
AIRCRAFT HVK LOGCSF

3109
SYMBOL MARKING OF AIRCRAFT SERVICING AND SAFETY/HAZARD
POINTS HVK LOGCSF

3149 MINIMUM QUALITY SURVEILLANCE OF PETROLEUM PRODUCTS HVK LOGCSF

3150 CODIFICATION – UNIFORM SYSTEM OF SUPPLY CLASSIFICATION HM VGH KMBBI

3151 CODIFICATION – UNIFORM SYSTEM OF ITEM IDENTIFICATION HM VGH KMBBI

3189
TITLING OF AIR RECONNAISSANCE, AIR SURVEY AND AIR MAPPING
IMAGERY

KNBSZ Felderítõ
Csoportfõnökség

3208 AIR CONDITIONING CONNECTIONS HVK LOGCSF

3209 TYRE VALVE COUPLINGS HVK LOGCSF

3212 DIAMETERS FOR GRAVITY FILLING ORIFICES HVK LOGCSF

3217 OPERATION OF CONTROLS AND SWITCHES AT AIRCREW STATIONS HVK LOGCSF

3224
AIRCRAFT INTERIOR AND EXTERIOR LIGHTING, NIGHT VISION
GOGGLE (NVG) AND NON-NVG COMPATIBLE HVK LOGCSF

3230 EMERGENCY MARKINGS ON AIRCRAFT HVK LOGCSF

3237
APERTURE OF TERMINAL RING OR LINK OF AIRCRAFT LIFTING
SLINGS HVK LOGCSF

3258 POSITION OF PILOT OPERATED NAVIGATION AND RADIO CONTROLS HVK LOGCSF

3278 AIRCRAFT TOWING ATTACHMENTS AND DEVICES HVK LOGCSF

3294 AIRCRAFT FUEL CAPS AND FUEL CAP ACCESS COVERS HVK LOGCSF

3295 HORSE COLLAR/RESCUE STROP TYPE HELICOPTER HOISTING GEAR HVK LOGCSF

3312
PROFILE DIMENSIONS OF FLANGES FOR V-BAND COUPLINGS FOR
PIPING AND DUCTING HVK LOGCSF

3315 AIRCRAFT CABIN PRESSURIZING TEST CONNECTIONS HVK LOGCSF

3316 AIRFIELD LIGHTING HVK LOGCSF

3329 NUMERALS AND LETTERS IN AIRCREW STATIONS HVK LOGCSF

3346 MARKING AND LIGHTING OF AIRFIELD OBSTRUCTIONS HVK LOGCSF

3347 IDENTIFICATION OF AIRCRAFT ELECTRICAL CIRCUITS HVK LOGCSF

3350
ANALOGUE VIDEO STANDARD FOR AIRCRAFT SYSTEM
APPLICATIONS HVK LOGCSF

3368 INTERNAL AIRCRAFT ENGINE STARTING SYSTEMS HVK LOGCSF

3370 AIRCREW STATION ALERTING SYSTEMS HVK LOGCSF

3372
LOW PRESSURE AIR AND ASSOCIATED ELECTRICAL CONNECTIONS
FOR AIRCRAFT ENGINE STARTING HVK LOGCSF

3390
INSPECTION STANDARDS FOR FUEL SOLUBLE CORROSION
INHIBITORS/LUBRICITY IMPROVERS HVK LOGCSF

3400 RESTRAINT OF CARGO IN FIXED WING AIRCRAFT HVK LOGCSF

3430 RESPONSIBILITIES FOR AIRCRAFT CROSS-SERVICING (ACS) HVK LOGCSF

3436
COLOURS AND MARKINGS USED TO DENOTE OPERATING RANGES
OF AIRCRAFT INSTRUMENTS HVK LOGCSF

3441 DESIGN OF AIRCRAFT STORES HVK LOGCSF

3454 GROUND RECHARGING OF AIRCRAFT MAIN BATTERIES HVK LOGCSF

3455 BASIC SYMBOLS FOR AIRCRAFT ELECTRICAL CIRCUITS HVK LOGCSF

3456 AIRCRAFT ELECTRICAL POWER SYSTEM CHARACTERISTICS HVK LOGCSF
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STANAG
száma

STANAG címe Témafelelõs szervezet

3457 GROUND ELECTRICAL POWER SUPPLIES FOR AIRCRAFT HVK LOGCSF

3467
CHARACTERISTICS OF AIR TRANSPORT (AIR LANDED) PALLETS FOR
CARRIAGE INTERNALLY HVK LOGCSF

3469
PARACHUTE EXTRACTION ASSEMBLIES AND AIRCRAFT
EXTRACTION PARACHUTE EJECTOR INSTALLATIONS HVK LOGCSF

3501
PERFORMANCE OF PORTABLE FILTER-BLOWERS FOR AIRCREW NBC
RESPIRATORS HVK LOGCSF

3504 CATHODE RAY TUBE HEAD DOWN DISPLAYS (MONOCHROME) HVK LOGCSF

3510
THE PROVISION OF HYDRAULIC POWER FOR SERVICING AIRCRAFT
HYDRAULIC SYSTEMS HVK LOGCSF

3516
ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE, TEST METHODS FOR AIRCRAFT
ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT HVK LOGCSF

3534 AIRFIELD PORTABLE LIGHTING HVK LOGCSF

3542
TECHNICAL CRITERIA FOR THE TRANSPORT OF CARGO BY
HELICOPTER HVK LOGCSF

3548
TIE-DOWN FITTINGS ON AIR TRANSPORTED AND AIR-DROPPED
EQUIPMENT AND CARGO CARRIED INTERNALLY BY FIXED WING
AIRCRAFT

HVK LOGCSF

3556 AIRCRAFT STORE EJECTOR CARTRIDGE HVK LOGCSF

3558 LOCATIONS OF ELECTRICAL CONNECTORS FOR AIRCRAFT STORES HVK LOGCSF

3575 AIRCRAFT STORES EJECTOR RACKS HVK LOGCSF

3576
ELECTRICAL CONNECTOR FOR DISPENSERS AND INTERNAL
INTERVALOMETER TYPE ROCKET LAUNCHERS FOR AIRCRAFT HVK LOGCSF

3583
STANDARDS OF ACCURACY FOR DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGES
FOR AVIATION FUEL FILTERS AND FILTER SEPARATOR VESSELS HVK LOGCSF

3585 20 mm x 102 AMMUNITION AND LINKS FOR AIRCRAFT GUNS HVK LOGCSF

3595
AIRCRAFT FITTING FOR PRESSURE REPLENISHMENT OF GAS
TURBINE ENGINES WITH OIL HVK LOGCSF

3605
COMPATIBILITY OF ARMING SYSTEMS AND EXPENDABLE AIRCRAFT
STORES HVK LOGCSF

3606
EVALUATION AND CONTROL OF LASER HAZARDS ON MILITARY
RANGES HM VGH KMBBI

3609
STANDARDS FOR MAINTENANCE OF FIXED AVIATION FUEL
RECEIPT, STORAGE AND DISPENSING SYSTEMS HVK LOGCSF

3610
CHARACTERISTICS OF CONDITIONED BREATHABLE AIR SUPPLIED
TO AIRCRAFT ON THE GROUND HVK LOGCSF

3614
ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENTAL EFFECTS (E 3 ) –
REQUIREMENTS FOR AIRCRAFT SYSTEMS AND EQUIPMENT HVK LOGCSF

3616

RESPONSIBILITY FOR THE DESIGN AND PROVISION OF ADAPTORS
NECESSARY FOR THE COMPATIBILITY OF AIR CARGO LOADING,
SECURING, UNLOADING OR DROPPING SYSTEMS IN FIXED WING
AIRCRAFT

HVK LOGCSF

3619 HELIPAD MARKING AND LIGHTING HVK LOGCSF

3624 NITROGEN AND REPLENISHMENT EQUIPMENT CHARACTERISTICS HVK LOGCSF

3625 AIRCRAFT LOCKWIRE HVK LOGCSF

3632
AIRCRAFT AND GROUND SUPPORT EQUIPMENT ELECTRICAL
CONNECTIONS FOR STATIC GROUNDING HVK LOGCSF

3634 RUNWAY FRICTION AND BRAKING CONDITIONS HVK LOGCSF
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3635
AIRCRAFT STORES SUSPENSION UNITS WITH GRAVITY RELEASE
CAPABILITY HVK LOGCSF

3639 AIRCREW STATION DIMENSIONAL DESIGN FACTORS HVK LOGCSF

3643
COATING, REFLECTION REDUCING FOR GLASS ELEMENTS USED IN
AIRCREW STATION DISPLAYS HVK LOGCSF

3647 NOMENCLATURE IN AIRCREW STATIONS HVK LOGCSF

3650
ESSENTIAL SAR LOCATION EQUIPMENT AND ASSOCIATED
CHARACTERISTICS (AIRCRAFT) HVK LOGCSF

3659
ELECTRICAL BONDING REQUIREMENTS FOR METALLIC AIRCRAFT
SYSTEMS HVK LOGCSF

3660 AIRCRAFT MAIN BATTERY ELECTRIC PLUG HVK LOGCSF

3681 CRITERIA FOR PRESSURE FUELLING/DEFUELLING OF AIRCRAFT HVK LOGCSF

3682

ELECTROSTATIC SAFETY CONNECTION PROCEDURES FOR AVIATION
FUEL HANDLING AND LIQUID FUEL LOADING/UNLOADING
OPERATIONS DURING GROUND TRANSFER AND AIRCRAFT
FUELLING/DEFUELLING

HVK LOGCSF

3697 AIRFIELD AIRCRAFT ARRESTING SYSTEMS HVK LOGCSF

3701 AIRCRAFT INTERIOR COLOUR SCHEMES HVK LOGCSF

3704 GROUND RESOLUTION TARGETS FOR AERIAL PHOTOGRAPHY MH Geoinformációs
Szolgálat

3705
HUMAN ENGINEERING DESIGN CRITERIA FOR CONTROLS AND
DISPLAYS IN AIRCREW STATIONS HVK LOGCSF

3711 AIRFIELD MARKING AND LIGHTING COLOUR STANDARDS HVK LOGCSF

3713
DETERMINATION OF PARTICULATE MATTER IN AEROSPACE
HYDRAULIC FLUIDS USING A PARTICLE SIZE ANALYSER HVK LOGCSF

3714 STREAMERS, WARNING HVK LOGCSF

3726 BAIL (PORTAL) LUGS FOR THE SUSPENSION OF AIRCRAFT STORES HVK LOGCSF

3731 BIBLIOGRAPHY ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) HVK LOGCSF

3733
LASER PULSE REPETITION FREQUENCIES (PRF),PULSE ENERGIES
AND EFFECTIVE DESIGNATION RANGE OF LASER SYSTEMS FOR
TARGET DESIGNATION AND WEAPON GUIDANCE

HVK LOGCSF

3747
GUIDE SPECIFICATIONS (MINIMUM QUALITY STANDARDS) FOR
AVIATION TURBINE FUELS (F-34, F-35, F-40 AND F-44) HVK LOGCSF

3748
HYDRAULIC FLUIDS, PETROLEUM (H-515, H-520 AND C-635) AND
POLYALPHAOLEFIN (H-537, H-538 AND H-544) HVK LOGCSF

3752
WITNESS (BREAKING) WIRE FOR AIRCRAFT EMERGENCY CONTROLS
AND EQUIPMENT HVK LOGCSF

3756
FACILITIES AND EQUIPMENT FOR RECEIPT AND DELIVERY OF
LIQUID FUELS HVK LOGCSF

3758
SIGNALS USED BY AIR TRAFFIC SERVICE UNITS FOR CONTROL OF
PEDESTRIAN AND VEHICULAR TRAFFIC IN THE MANOEUVRING
AREA OF AIRFIELDS

HVK LOGCSF

3766 GREASE NIPPLES HVK LOGCSF

3767
EXCHANGE OF DATA ON LOAD CAPABILITIES OF TRANSPORT
AIRCRAFT HVK LOGCSF

3774
CONTROL PROCEDURES FOR PALLETS AND ASSOCIATED RESTRAINT
EQUIPMENT USED IN COMBINED AIR TRANSPORT OPERATIONS HVK LOGCSF
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3778
PERFORMANCE CRITERIA FOR HONEYCOMB PAPER USED AS
ENERGY DISSIPATING MATERIAL HM VGH KMBBI

3784
TECHNICAL GUIDANCE FOR THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF
AVIATION AND GROUND FUEL INSTALLATIONS ON NATO AIRFIELDS HVK LOGCSF

3802 SCREWDRIVER RECESSES (HIGH PERFORMANCE) HVK LOGCSF

3820 27 mm x 145 AMMUNITION AND LINKS FOR AIRCRAFT GUNS HVK LOGCSF

3828
MINIMUM REQUIREMENTS FOR AIRCREW PROTECTION AGAINST
THE HAZARDS OF LASER TARGET DESIGNATORS MH EK

3830 AIRCREW NUCLEAR FLASH BLINDNESS PROTECTION HVK LOGCSF

3837 AIRCRAFT STORES ELECTRICAL INTERCONNECTION SYSTEM HVK LOGCSF

3838
DIGITAL TIME DIVISION COMMAND/RESPONSE MULTIPLEX DATA
BUS HVK LOGCSF

3839 AVIONICS SOFTWARE ENGINEERING – AAVSP-1 HVK LOGCSF

3842 RAIL LAUNCHED MISSILE/LAUNCHER MECHANICAL INTERFACE HVK LOGCSF

3847 HELICOPTER IN-FLIGHT REFUELLING (HIFR) EQUIPMENT HVK LOGCSF

3856
PROTECTION OF AIRCRAFT, CREW AND SUB-SYSTEMS IN FLIGHT
AGAINST ELECTROSTATIC CHARGES – AEP-29 HVK LOGCSF

3865
PHYSIOLOGICAL REQUIREMENTS FOR AIRCRAFT MOLECULAR
SIEVE OXYGEN CONCENTRATING SYSTEMS MH EK

3869 AIRCREW STATION CONTROL PANELS HVK LOGCSF

3871
NATO GLOSSARY OF AIRCRAFT- AIRCREW INTEGRATION (AI)
SPECIALIST TERMINOLOGY AND ABBREVIATIONS – AAP-45 HVK LOGCSF

3887
TRIAL REPORTS AND DESIGN CRITERIA FOR IN-SHELTER FUELLING
AND DAMAGE REPAIR – AFLP-3 HVK LOGCSF

3898 AIRCRAFT STORES INTERFACE MANUAL – AOP-12 HVK LOGCSF

3899 GROUND FIT AND COMPATIBILITY CRITERIA FOR AIRCRAFT STORES HVK LOGCSF

3908
STANDARDIZED AVIONICS TERMINOLOGY AND ABBREVIATIONS –
AAP-33 HVK LOGCSF

3909 DISCRETE SIGNAL INTERFACES HVK LOGCSF

3910
HIGH SPEED DATA TRANSMISSION UNDER STANAG 3838 AVS OR
FIBRE OPTIC EQUIVALENT CONTROL HVK LOGCSF

3912
ADA – REAL-TIME HIGH ORDER COMPUTER PROGRAMMING
LANGUAGE HVK LOGCSF

3940 CHARACTERISTICS OF AIRCRAFT COLOUR CATHODE RAY TUBES HVK LOGCSF

3943
PHYSIOLOGICAL REQUIREMENTS FOR AIRCREW NBC DEFENCE
ASSEMBLIES USED IN FLIGHT HVK LOGCSF

3950
HELICOPTER DESIGN CRITERIA FOR CREW CRASH PROTECTION AND
ANTHROPOMETRIC ACCOMMODATION HVK LOGCSF

3957 C/ATLAS HOL FOR APPLICATION IN AVIONICS TEST SYSTEMS HVK LOGCSF

3967
DESIGN AND PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR AVIATION FUEL
FILTER SEPARATOR VESSELS AND COALESCER AND SEPARATOR
ELEMENTS

HVK LOGCSF

3968
NATO GLOSSARY OF AIR ELECTRICAL AND ELECTROMAGNETIC
TERMINOLOGY HVK LOGCSF

3976
LUBRICANTS FOR USE IN OXYGEN SYSTEMS WITH OXYGEN RICH
ENVIRONMENTS – AEP-15 HVK LOGCSF
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3977
MANUAL OF TECHNIQUES OF SAMPLING AND ANALYSIS OF GASES
AND LIQUEFIED GASES FOR AIRCRAFT SERVICING – AEP-6 HVK LOGCSF

3978
PURGING LIQUID OXYGEN STORAGE AND TRANSPORT TANKS AND
AIRCRAFT CONVERTERS – AEP-8(C) HVK LOGCSF

3981
MINIMUM PHYSIOLOGICAL REQUIREMENTS FOR IMMERSION
PROTECTION ASSEMBLIES FOR AIRCREW MH EK

3994
APPLICATION OF HUMAN ENGINEERING TO ADVANCED AIRCREW
SYSTEMS HVK LOGCSF

3996
FIBRE OPTIC TIME DIVISON COMMAND/RESPONSE MULTIPLEX DATA
BUS HVK LOGCSF

4007
ELECTRICAL CONNECTORS BETWEEN PRIME MOVERS, TRAILERS
AND TOWED ARTILLERY HVK LOGCSF

4009 INTERFACE GEOMETRY, TRACTORS AND SEMI-TRAILERS HVK LOGCSF

4015 STARTER BATTERY SPACES FOR TACTICAL LAND VEHICLES HVK LOGCSF

4021
SPECIFICATION FOR CE (TETRYL) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO
NATION TO ANOTHER HVK LOGCSF

4022
SPECIFICATION FOR RDX (HEXOGENE) FOR DELIVERIES FROM ONE
NATO NATION TO ANOTHER HVK LOGCSF

4023 EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR PENTHRITE (PETN) HVK LOGCSF

4024
AMMONIUM NITRATE (AN)(FOR USE IN EXPLOSIVES) PHYSICAL AND
CHEMICAL REQUIREMENTS, SPECIFICATIONS HVK LOGCSF

4025
SPECIFICATION FOR TNT (TOLITE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO
NATION TO ANOTHER HVK LOGCSF

4026
SPECIFICATION FOR PICRITE (NITROGUANIDINE) FOR DELIVERIES
FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER HVK LOGCSF

4041 SPECIFICATION FOR DNT (DINITROTOLUENE) FOR PROPELLANTS HVK LOGCSF

4050
SYMBOLS DESIGNATING FUNCTION OF CONTROLS IN MILITARY
VEHICLES HVK LOGCSF

4062
SLINGING AND TIE-DOWN FACILITIES FOR LIFTING AND TYING
DOWN MILITARY EQUIPMENT FOR MOVEMENT BY LAND AND SEA HVK LOGCSF

4074
AUXILIARY POWER UNIT CONNECTIONS FOR STARTING TACTICAL
LAND VEHICLES HVK LOGCSF

4089
UTILISATION OF SPECIFIED RANGE TARGETS FOR DIRECT FIRE
ANTIARMOUR AMMUNITION TESTS HM VGH KMBBI

4090 SMALL ARMS AMMUNITION (9mm PARABELLUM) HVK LOGCSF

4093
MUTUAL ACCEPTANCE BY NATO MEMBER COUNTRIES OF
QUALIFICATION OF ELECTRONIC AND ELECTRICAL COMPONENTS
FOR MILITARY USE

HM VGH KMBBI

4101 TOWING ATTACHMENTS HVK LOGCSF

4106
PROCEDURES TO DETERMINE THE DEGREE OF BALLISTIC
PERFORMANCE SIMILARITY OF NATO INDIRECT FIRE AMMUNITION
AND THE APPLICABLE

HVK LOGCSF

4107
MUTUAL ACCEPTANCE OF GOVERNMENT QUALITY ASSURANCE
AND USAGE OF THE ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS
(AQAP)

HM VGH KMBBI

4110
DEFINITION OF PRESSURE TERMS AND THEIR INTERRELATIONSHIP
FOR USE IN THE DESIGN AND PROOF OF CANNONS OR MORTARS
AND AMMUNITION

HM VGH KMBBI

4113 PRESSURE MEASUREMENT BY CRUSHER GAUGES HM VGH KMBBI
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4114 MEASUREMENTS OF PROJECTILE VELOCITIES HM VGH KMBBI

4115
DEFINITION AND DETERMINATION OF BALLISTIC PROPERTIES OF
GUN PROPELLANTS HM VGH KMBBI

4119
ADOPTION OF A STANDARD CANNON ARTILLERY FIRING TABLE
FORMAT HVK LOGCSF

4123
DETERMINATION OF THE CLASSIFICATION OF MILITARY
AMMUNITION AND EXPLOSIVES – AASTP-3 HVK LOGCSF

4133
METHOD OF SPECIFYING ELECTRICAL POWER SUPPLIES: STANDARD
TYPES OF ELECTRICAL POWER HVK LOGCSF

4134
ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF ROTATING 28 VOLT DC
GENERATING SETS HVK LOGCSF

4135
ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF ROTATING ALTERNATING
CURRENT GENERATING SETS HVK LOGCSF

4137
STANDARD UNDERWATER EXPLOSION TEST FOR OPERATIONAL
SURFACE SHIPS AND CRAFTS HM VGH KMBBI

4144
PROCEDURES TO DETERMINE THE FIRE CONTROL INPUTS FOR USE
IN INDIRECT FIRE CONTROL SYSTEMS HM VGH KMBBI

4145
NUCLEAR SURVIVABILITY CRITERIA FOR ARMED FORCES
MATERIAL AND INSTALLATIONS – AEP-4 HVK LOGCSF

4147
CHEMICAL COMPATIBILITY OF AMMUNITION COMPONENTS WITH
EXPLOSIVES (NON-NUCLEAR APPLICATIONS) HVK LOGCSF

4155 NBC PROTECTIVE MASK AND FILTER CANISTER SCREW THREADS HVK LOGCSF

4157
FUZING SYSTEMS: TEST REQUIREMENTS FOR THE ASSESSMENT OF
SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE – AOP-20 HM VGH KMBBI

4158
GUIDELINES FOR CLASSIFYING INCIDENTS FOR RELIABILITY
ESTIMATION OF TRACKED AND WHEELED VEHICLES HM VGH KMBBI

4162
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE NATO IDENTIFICATION
SYSTEM (NIS) HVK LOGCSF

4170
PRINCIPLES AND METHODOLOGY FOR THE QUALIFICATION OF
EXPLOSIVE MATERIALS FOR MILITARY USE -AOP-07 HVK LOGCSF

4172 5.56 mm AMMUNITION (LINKED OR OTHERWISE) HVK LOGCSF

4173 25 mm x 137 AMMUNITION HVK LOGCSF

4177 CODIFICATION – UNIFORM SYSTEM OF DATA ACQUISITION HM VGH KMBBI

4178
TEST PROCEDURES FOR ASSESSING THE QUALITY OF DELIVERY OF
NITROCELLULOSE FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER HVK LOGCSF

4187 FUZING SYSTEMS – SAFETY DESIGN REQUIREMENTS HVK LOGCSF

4190
TEST PROCEDURES FOR MEASURING BEHIND-ARMOUR EFFECTS OF
ANTIARMOUR AMMUNITION HM VGH KMBBI

4192
DESIGN CRITERIA AND CONSTRUCTION PARAMETERS FOR
COLLECTIVE PROTECTION (COLPRO) FACILITIES ON LAND HVK LOGCSF

4193
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF IFF MK XA AND MK XII
INTERROGATORS AND TRANSPONDERS (PART VI) – CLASSIFIED
PERFORMANCE ASPECTS OF MODE 5

HVK LOGCSF

4193
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF IFF MK XA AND MK XII
INTERROGATORS AND TRANSPONDERS (PART V) – TECHNICAL
DESCRIPTION OF THE MK XIIA SYSTEM

HVK LOGCSF
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4193

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF IFF MK XA AND MK XII
INTERROGATORS AND TRANSPONDERS (PART IV) – TECHNICAL
CHARACTERISTICS OF MODE S IN MILITARY INTERROGATORS AND
TRANSPONDERS

HVK LOGCSF

4193
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF IFF MK XA AND MK XII
INTERROGATORS AND TRANSPONDERS (PART III) – IFF INSTALLED
SYSTEM CHARACTERISTICS

HVK LOGCSF

4193
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF IFF MK XA AND MK XII
INTERROGATORS AND TRANSPONDERS (PART II) – PERFORMANCE
IN THE PRESENCE OF ELECTRONIC COUNTERMEASURES

HVK LOGCSF

4193
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF IFF MK XA AND MK XII
INTERROGATORS AND TRANSPONDERS (PART I) – GENERAL
DESCRIPTION OF THE SYSTEM

HVK LOGCSF

4195
NATO STANDARD ENGINE LABORATORY TEST FOR DIESEL AND
GASOLINE ENGINES AND GAS TURBINE ENGINES – AEP-5 HVK LOGCSF

4199
CODIFICATION – UNIFORM SYSTEM OF EXCHANGE OF MATERIEL
MANAGEMENT DATA HM VGH KMBBI

4201 MARKING OF RIOT CONTROL AND TRAINING CANISTERS HVK LOGCSF

4224
LARGE CALIBRE ARTILLERY AND NAVAL GUN AMMUNITION
GREATER THAN 40MM, SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE
EVALUATION

HVK LOGCSF

4225 THE SAFETY EVALUATION OF MORTAR BOMBS HVK LOGCSF

4230
SPECIFICATION FOR HNS (HEXANITROSTILBENE) EXPLOSIVE FOR
DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER HVK LOGCSF

4238
MUNITION DESIGN PRINCIPLES, ELECTRICAL/ELECTRO-MAGNETIC
ENVIRONMENTS HM VGH KMBBI

4239
ELECTROSTATIC DISCHARGE, MUNITIONS TEST PROCEDURES –
AOP-24 HM VGH KMBBI

4240 LIQUID FUEL/EXTERNAL FIRE, MUNITION TEST PROCEDURES HM VGH KMBBI

4241 BULLET IMPACT, MUNITION TEST PROCEDURES HM VGH KMBBI

4249 NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION HM VGH KMBBI

4255
NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION –
LAYER 5 (SESSION LAYER) SERVICE DEFINITION HM VGH KMBBI

4256
NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION –
LAYER 6 (PRESENTATION LAYER) SERVICE DEFINITION HM VGH KMBBI

4258
NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION –
SPECIFICATION OF ABSTRACT SYNTAX NOTATION 1 (ASN.1) HM VGH KMBBI

4259
NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION –
ENCODING RULES FOR ASN.1 HM VGH KMBBI

4265
NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION –
LAYER 5 (SESSION LAYER) PROTOCOL SPECIFICATION HM VGH KMBBI

4266
NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION –
LAYER 6 (PRESENTATION LAYER) PROTOCOL SPECIFICATION HM VGH KMBBI

4272 NATO STANDARD METHODS OF PRESERVATION HM VGH KMBBI

4279 NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS – AAP-23 HVK LOGCSF

4280 NATO LEVELS OF PACKAGING HVK LOGCSF

4281 NATO STANDARD MARKING FOR SHIPMENT AND STORAGE HVK LOGCSF
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4284
HMX (OCTOGENE) PHYSICAL AND CHEMICAL REQUIREMENTS,
SPECIFICATION FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO
ANOTHER

HVK LOGCSF

4294
NAVSTAR GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) – SYSTEM
CHARACTERISTICS (PART I) HVK LOGCSF

4294
NAVSTAR GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) (PART II) SUMMARY
OF PERFORMANCE REQUIREMENTS HVK LOGCSF

4296
EYE PROTECTION FOR THE INDIVIDUAL SOLDIER – BALLISTIC
PROTECTION HVK LOGCSF

4297
GUIDANCE ON THE ASSESSEMENT OF THE SAFETY AND
SUITABILITY FOR SERVICE OF NON-NUCLEAR MUNITIONS FOR
NATO ARMED FORCES – AOP-15

HVK LOGCSF

04299
SPECIFICATION AMMONIUM PERCHLORATE (NH4Cl04) FOR
DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER HVK LOGCSF

4300
TEST PROCEDURES FOR ASSESSING THE QUALITY OF ALUMINIUM
POWDER FOR USE IN EXPLOSIVE FORMULATION FOR DELIVERIES
FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER

HM VGH KMBBI

4312

INTEROPERABILITY OF LOW-LEVEL GROUND-BASED AIR DEFENCE
SURVEILLANCE, COMMAND AND CONTROL SYSTEMS PART I –
INFORMATION EXCHANGE REQUIREMENTS (IERs) FOR DEVELOPING
COMMON CHARACTER-ORIENTED MESSAGE TEXT FORMATS (MTFs)

HVK LOGCSF

4312

INTEROPERABILITY OF LOW-LEVEL GROUND-BASED AIR DEFENCE
SURVEILLANCE, COMMAND AND CONTROL SYSTEMS PART II –
COMMON INTERFACE REQUIREMENTS AND BIT-ORIENTED
MESSAGES AGREEMENT

HVK LOGCSF

4315
THE SCIENTIFIC BASIS FOR THE WHOLE LIFE ASSESSMENT OF
MUNITIONS – AOP-46 HM VGH KMBBI

4316
COUNTERSURVEILLANCE REQUIREMENTS FOR FUTURE MAIN
BATTLE TANKS (FMBT) – RADAR ASPECTS HVK LOGCSF

4317
SPECIFICATION OF COMMON CHARACTERISTICS FOR FIRE
DETECTION AND FIRE FIGHTING SYSTEMS FOR FUTURE MAIN
BATTLE TANKS

HVK LOGCSF

4318
COUNTERSURVEILLANCE REQUIREMENETS FOR FMBTS – ACOUSTIC
ASPECTS HVK LOGCSF

4319
COUNTERSURVEILLANCE REQUIREMENTS FOR FUTURE MAIN
BATTLE TANKS INFRARED/THERMAL ASPECTS HVK LOGCSF

4325
AIR-LAUNCHED MUNITIONS SAFETY AND SUITABILITY FOR
SERVICE EVALUATION HVK LOGCSF

4326 NATO FUZE CHARACTERISTICS DATA – AOP-8 HVK LOGCSF

4328
GUIDELINES TO IMPROVE NUCLEAR RADIATION PROTECTION OF
MILITARY VEHICLES – AEP-14 HVK LOGCSF

4329 NATO STANDARD BAR-CODE SYMBOLOGY HVK LOGCSF

4333 UNDERWATER MUNITIONS, PRINCIPLES FOR SAFE DESIGN HVK LOGCSF

4337
SURFACE-LAUNCHED MUNITIONS APPRAISAL, SAFETY AND
ENVIRONMENTAL TESTS HM VGH KMBBI

4338 UNDERWATER LAUNCHED MUNITIONS, SAFETY EVALUATION HVK LOGCSF

4340 NATO STANDARD PACKAGING TEST PROCEDURES – AEPP-3 HVK LOGCSF

4347
DEFINITION OF NOMINAL STATIC RANGE PERFORMANCE FOR
THERMAL IMAGING SYSTEMS HVK LOGCSF
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4349
MEASUREMENT OF THE MINIMUM RESOLVABLE TEMPERATURE
DIFFERENCE (MRTD) OF THERMAL CAMERAS HVK LOGCSF

4350
CALCULATION OF MINIMUM RESOLVABLE TEMPERATURE
DIFFERENCE (MRTD) FOR THERMAL IMAGING SYSTEMS HVK LOGCSF

4355
THE MODIFIED POINT MASS AND FIVE DEGREES OF FREEDOM
TRAJECTORY MODELS HVK LOGCSF

4357 ALLIED VEHICLE TESTING PUBLICATIONS (AVTPs) HM VGH KMBBI

4358
MUTUAL ACCEPTANCE OF GOVERNMENT VEHICLE TEST AND
EVALUATION HM VGH KMBBI

4360
SPECIFICATION FOR PAINTS AND PAINT SYSTEMS, RESISTANT TO
CHEMICAL AGENTS AND DECONTAMINANTS, FOR THE PROTECTION
OF LAND MILITARY EQUIPMENT

HVK LOGCSF

4361
STANDARDISED PROCEDURES FOR EVALUATING THE
EFFECTIVENESS OF OBSCURANTS HVK LOGCSF

4362
FUELS FOR FUTURE GROUND EQUIPMENTS USING COMPRESSION
IGNITION OR TURBINE ENGINES HVK LOGCSF

4363
FUZING SYSTEMS – DEVELOPMENT TESTING FOR THE ASSESSMENT
OF LEAD AND BOOSTER EXPLOSIVE COMPONENTS HM VGH KMBBI

4364 WATERPROOF CLOTHING HVK LOGCSF

4365
DESIGN CRITERIA FOR A LIGHTWEIGHT HAND ENTRENCHING TOOL
AND CARRIER HVK LOGCSF

4367
THERMODYNAMIC INTERIOR BALLISTIC MODEL WITH GLOBAL
PARAMETERS HVK LOGCSF

4368
ELECTRIC AND LASER IGNITION SYSTEMS FOR ROCKETS AND
GUIDED MISSILE MOTORS – SAFETY DESIGN REQUIREMENTS HM VGH KMBBI

4369
DESIGN REQUIREMENTS FOR INDUCTIVE SETTING OF LARGE
CALIBRE PROJECTILE FUZES HM VGH KMBBI

4370 ENVIRONMENTAL TESTING HM VGH KMBBI

4375 SAFETY DROP, MUNITION TEST PROCEDURES HM VGH KMBBI

4381 BLACKOUT LIGHTING SYSTEMS FOR TACTICAL LAND VEHICLES HVK LOGCSF

4382 SLOW HEATING, MUNITIONS TEST PROCEDURES HM VGH KMBBI

4383 12.7 mm (.50) AMMUNITION PACKED AS LINKED BELTS HVK LOGCSF

4385 120 MM X 570 AMMUNITION FOR SMOOTH-BORE TANK GUNS HVK LOGCSF

4395
BRAKE ANTI-LOCK CONNECTORS FOR TACTICAL LAND VEHICLES
AND TRALERS FITTED WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEMS HVK LOGCSF

4396 SYMPATHETIC REACTION, MUNITION TEST PROCEDURES HM VGH KMBBI

4397 NATO CATALOGUE OF EXPLOSIVES – AOP-26 HVK LOGCSF

4398 NATO REQUIREMENTS FOR RE-USABLE CONTAINERS – AEPP-1 HVK LOGCSF

4400
DERIVATION OF THERMOCHEMICAL VALUES FOR INTERIOR
BALLISTIC CALCULATIONS HM VGH KMBBI

4418 COUNTERSURVEILLANCE REQUIREMENTS HVK LOGCSF

4423
CANNON AMMUNITION (12.7 TO 40 mm) SAFETY AND SUITABILITY
FOR SERVICE EVALUATION HVK LOGCSF

4425
A PROCEDURE TO DETERMINE THE DEGREE OF
INTERCHANGEABILITY OF NATO INDIRECT FIRE AMMUNITION HVK LOGCSF

4427
INTRODUCTION OF ALLIED CONFIGURATION MANAGEMENT
PUBLICATIONS (ACMPs) HM VGH KMBBI
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4432 AIR-LAUNCHED GUIDED MUNITIONS, PRINCIPLES FOR SAFE DESIGN HVK LOGCSF

4433 FIELD MORTAR MUNITIONS, DESIGN SAFETY REQUIREMENTS HM VGH KMBBI

4434
NATO STANDARD PACKAGING FOR MATERIEL SUSCEPTIBLE TO
DAMAGE BY ELECTROSTATIC DISCHARGE – AEPP-2 HVK LOGCSF

4438
CODIFICATION OF EQUIPMENT – UNIFORM SYSTEM OF
DISSEMINATION OF DATA ASSOCIATED WITH NATO STOCK
NUMBERS

HM VGH KMBBI

4439
POLICY FOR INTRODUCTION, ASSESSMENT AND TESTING FOR
INSENSITIVE MUNITIONS(MURAT) HM VGH KMBBI

4440
MANUAL OF NATO SAFETY PRINCIPLES FOR THE STORAGE OF
MILITARY AMMUNITION AND EXPLOSIVES – AASTP-1 HVK LOGCSF

4441
ALLIED MULTI-MODAL TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS
DIRECTIVE – AMovP-6 HVK LOGCSF

4442
APPLICATION OF RISK ANALYSIS TO THE STORAGE AND
TRANSPORT OF MILITARY AMMUNITION AND EXPLOSIVES –
AASTP-4

HVK LOGCSF

4443 EXPLOSIVE, UNI-AXIAL COMPRESSIVE TEST HM VGH KMBBI

4452
SAFETY ASSESSMENT REQUIREMENTS FOR MUNITION RELATED
COMPUTING SYSTEMS HM VGH KMBBI

4458 105 MM AMMUNITION FOR RIFLED TANK GUNS HVK LOGCSF

4478
EMERGENCY TOWING AND RECOVERY FACILITIES FOR TACTICAL
LAND VEHICLES HVK LOGCSF

4487 EXPLOSIVES, FRICTION SENSITIVITY TESTS HM VGH KMBBI

4488 EXPLOSIVES, SHOCK SENSITIVITY TESTS HM VGH KMBBI

4489 EXPLOSIVES, IMPACT SENSITIVITY TESTS HM VGH KMBBI

4490 EXPLOSIVES, ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVITY TEST(S) HM VGH KMBBI

4491 EXPLOSIVES, THERMAL SENSITIVENESS AND EXPLOSIVENESS TESTS HM VGH KMBBI

4493
TANK AMMUNITION, SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE
ASSESSMENT HVK LOGCSF

4496 MUNITION TEST PROCEDURES – FRAGMENT IMPACT HM VGH KMBBI

4497 HAND EMPLACED MUNITIONS (HEM), PRINCIPLES FOR SAFE DESIGN HM VGH KMBBI

4500
PROCEDURES TO DETERMINE FIELD ARTILLERY MUZZLE VELOCITY
MANAGEMENT, INTERCHANGEABILITY AND PREDICTION HVK LOGCSF

4506
EXPLOSIVE MATERIALS, PHYSICAL/MECHANICAL PROPERTIES
UNI-AXIAL TENSILE TEST HM VGH KMBBI

4507
EXPLOSIVES, PHYSICAL/MECHANICAL PROPERTIES STRESS
RELAXATION TEST IN TENSION HM VGH KMBBI

4512 DISMOUNTED PERSONNEL TARGET HVK LOGCSF

4515
EXPLOSIVES: THERMAL CHARACTERIZATION BY DIFFERENTIAL
THERMAL ANALYSIS, DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY AND
THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS

HVK LOGCSF

4516
CANNON (GREATER THAN 12.7mm), DESIGN SAFETY REQUIREMENTS
AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION OF THE
WEAPON/MUNITION COMBINATION

HVK LOGCSF

4517
LARGE CALIBRE ORDNANCE/MUNITION COMPATIBILITY, DESIGN
SAFETY REQUIREMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY FOR
SERVICE EVALUATION

HVK LOGCSF
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4518
SAFE DISPOSAL OF MUNITIONS, DESIGN PRINCIPLES AND
REQUIREMENTS AND SAFETY ASSESSMENT HVK LOGCSF

4519
GAS GENERATORS, DESIGN SAFETY PRINCIPLES AND SAFETY AND
SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION HVK LOGCSF

4520
RIFLE LAUNCHED GRENADES SYSTEMS, DESIGN SAFETY
REQUIREMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE
EVALUATION

HVK LOGCSF

4521
NUCLEAR, BIOLOGICAL, CHEMICAL (NBC) DEFENCE FACTORS IN
THE DESIGN, TESTING AND ACCEPTANCE OF MILITARY EQUIPMENT
– AEP-7

HVK LOGCSF

4525
EXPLOSIVES, PHYSICAL/MECHANICAL PROPERTIES,
THERMOMECHANICAL ANALYSIS FOR DETERMINING THE
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (TMA)

HVK LOGCSF

4526 SHAPED CHARGE JET, MUNITIONS TEST PROCEDURE HM VGH KMBBI

4534
STANDARDIZED TECHNICAL DATA FOR THE DETERMINATION OF
INTERCHANGEABILITY OF COMPONENTS OF ARTILLERY AND
MORTAR SYSTEMS -AEP-35

HVK LOGCSF

4537 NATO ARTILLERY BALLISTICS KERNEL (NABK) -AOP-37 I.-II. HVK LOGCSF

4540
EXPLOSIVES, PROCEDURES FOR DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS
(DMA) AND DETERMINATION OF GLASS TRANSITION TEMPERATURE HVK LOGCSF

4543
EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR NTO (3-NITRO-1, 2,
4-TRIAZOL-5-ONE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO
ANOTHER

HVK LOGCSF

4545 NATO SECONDARY IMAGERY FORMAT (NSIF) HM VGH KMBBI

4547
DESIGN REQUIREMENTS FOR INDUCTIVE SETTINGS OF MEDIUM
CALIBRE ELECTRONIC PROJECTILE FUZES HVK LOGCSF

4550
LOCAL AREA DIFFERENTIAL GLOBAL POSITION SYSTEM FOR
MILITARY PRECISION APPROACH AND LANDING HVK LOGCSF

4554
AUTOMATED MISSION PLANNING SYSTEM (AMPS) FOR
BATTLEFIELD HELICOPTERS HVK LOGCSF

4555
MISSION EQUIPMENT PACKAGES (MEP) FOR BATTLEFIELD
HELICOPTERS HVK LOGCSF

4556 EXPLOSIVES, VACUUM STABILITY TEST HM VGH KMBBI

4560
ELECTRO-EXPLOSIVE DEVICES, ASSESSMENT AND TEST METHODS
FOR CHARACTERIZATION HM VGH KMBBI

4563 TROPICAL FIELD CLOTHING SYSTEM (CLIMATIC ZONES B1, B2, B3) HVK LOGCSF

4565
AIRBORNE MULTI-MODE RECEIVER (MMR) FOR PRECISION
APPROACH AND LANDING HVK LOGCSF

4566
EXPLOSIVES:SPECIFICATIONS FOR CL-20
(HEXANITROHEXAAZAISOWURTZITANE) FOR DELIVERIES FROM
ONE NATO NATION TO ANOTHER

HVK LOGCSF

4568
PROCEDURES TO DETERMINE THE LEVELS OF PERFORMANCE
(MUZZLE VELOCITY, PRESSURE) AND ASSOCIATED QUALITY OF
IN-SERVICE LARGE CALIBRE PROPELLING CHARGE LOTS

HVK LOGCSF

4569
PROTECTION LEVELS FOR OCCUPANTS OF LOGISTIC AND LIGHT
ARMOURED VEHICLES – AEP-55 I-II. HVK LOGCSF

4571 SPECIFICATION FOR RAPID HAND-HELD ANTIBODY-BASED ASSAYS MH EK

4572
OPEN SYSTEM ARCHITECTURE INTERFACE TO ENABLE SIMULATOR
LABORATORY TEST OF INTEGRATED GLOBAL POSITIONING
SYSTEM/INERTIAL NAVIGATION EQUIPMENT

HVK LOGCSF

838 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 10. szám



STANAG
száma

STANAG címe Témafelelõs szervezet

4573
DESIGN CRITERIA FOR ARCTIC CLOTHING (CLIMATE ZONES C0, C1,
C2, C3) HVK LOGCSF

4579 BATTLEFIELD TARGET IDENTIFICATION DEVICE (BTIDs) HVK LOGCSF

4581 EXPLOSIVES HM VGH KMBBI

4582
EXPLOSIVES: NITROCELLULOSE BASED PROPELLANTS, STABILITY
TEST PROCEDURE AND REQUIREMENTS USING HEAT FLOW
CALORIMETRY

HM VGH KMBBI

4583
EXPLOSIVES: SPECIFICATION FOR BUNENA
(N-BUTYLNITRATOETHYL NITRAMINE) FOR DELIVERIES FROM ONE
NATO NATION TO ANOTHER

HVK LOGCSF

4586
STANDARD INTERFACES OF UAV CONTROL SYSTEM (UCS) FOR
NATO UAV INTEROPERABILITY HM VGH KMBBI

4587 CLOSE-IN LAND MINE DETECTOR TEST PROCEDURE HVK LOGCSF

4593
FUZING SYSTEMS – DESIGN REQUIREMENTS FOR INDUCTIVE
SETTING OF GUIDANCE DATA HM VGH KMBBI

4595
VISUAL AND INFRARED IMAGERY COLLECTION STANDARD FOR
TARGET ACQUISITION TRAINERS HVK LOGCSF

4596
GUIDE SPECIFICATION FOR LUBRICATING OIL, NAVAL DIESEL
ENGINE, SEVERE SERVICE GRADE 40 (0-278) HVK LOGCSF

4597 OBSOLESCENCE MANAGEMENT HM VGH KMBBI

4599
WEAPON LAUNCHED GRENADE SYSTEMS – DESIGN SAFETY
REQUIRMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE
EVALUATION

HM VGH KMBBI

4601
GUIDE SPECIFICATIONS FOR HYDRAULIC FLUIDS FOR NAVAL
APPLICATIONS (H-573, H-574 AND H-576) HVK LOGCSF

4602 FIRE ASSESSMENT OF MATERIALS HM VGH KMBBI

4603
MODELLING AND SIMULATION ARCHITECTURE STANDARDS FOR
TECHNICAL INTEROPERABILITY: HIGH LEVEL ARCHITECTURE (HLA) HM VGH KMBBI

4605
TACTICAL FUELS HANDLING EQUIPMENT (TFHE) TECHNICAL
CHARACTERISTICS – AFLP-7 HVK LOGCSF

4607 NATO GROUND MOVING TARGET INDICATOR (GMTI) FORMAT HVK LOGCSF

4608
AMMUNITION BELOW 12.7 mm CALIBRE – DESIGN SAFETY
REQUIREMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE (S3)
EVALUATION

HVK LOGCSF

4609 NATO DIGITAL MOTION IMAGERY FORMAT HM VGH KMBBI

4616
CAPABILITIES OF NATIONAL/MILITARY LABORATORIES OF NATO
AND PARTNER NATIONS – AFLP-8 HVK LOGCSF

4617 MINIATURIZED PIEZO ELECTRIC PRESSURE GAUGES – AEP-51 HM VGH KMBBI

4619
ELECTRICAL CONNECTIVITY STANDARDS FOR DISMOUNTED
SOLDIER SYSTEMS HVK LOGCSF

4620
EXPLOSIVES – NITROCELLULOSE BASED PROPELLANTS – STABILITY
TEST PROCEDURES AND REQUIREMENTS USING STABILIZER
DEPLETION – AOP-48

HM VGH KMBBI
KFTO

4629
NON-NUCLEAR MUNITIONS SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE
EVALUATION HVK LOGCSF

4655
AN ENGINEERING MODEL TO ESTIMATE AERODINAMIC
COEFFICIENTS HVK LOGCSF

4660
INTEROPERABLE COMMAND AND CONTROL DATA LINK (IC2DL) FOR
UAV HVK LOGCSF
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4661 PRODUCT LIFE CYCLE SUPPORT (PLCS) HVK LOGCSF

4666
EXPLOSIVES, ASSESSMENT OF AGEING OF POLYMER BONDED
EXPLOSIVES (PBXS) CAST-CURED COMPOSITIONS USING INERT OR
ENERGETIC BINDERS

HVK LOGCSF

4671 UAV SYSTEM AIRWORTHINESS REQUIREMENTS (USAR) HVK LOGCSF

4695
ELECTRICAL INTERFACE SPECIFICATIONS FOR DISMOUNTED
SOLDIER SYSTEMS (DSS) LEVEL 2 POWER INTEROPERABILITY HVK LOGCSF

4740 NATO POWERED ACCESSORY RAIL – AEP-90 HVK LOGCSF

6002
PRINCIPLES AND PROCEDURES FOR THE CONDUCT AND FINANCING
OF TRAINING ASSISTANCE

HM VGH
Nemzetközi

Igazgatóság (a
továbbiakban: HM

VGH NI)

6003
PRINCIPLES AND PROCEDURES FOR THE FINANCING OF THE
ESTABLISHMENT AND OPERATION OF COMMON TRAINING
FACILITIES

HM VGH II

6012
FINANCIAL PRINCIPLES AND PROCEDURES RELATING TO USE OF
TRAINING AREAS AND TRAINING FACILITIES HM VGH II

6016 SOLID PROPELLANT SMOKE CLASSIFICATION HVK LOGCSF

6020 NATO TRAINING AND EXERCISES FINANCIAL GLOSSARY-AAP43 HM VGH NI

7007 SEARCH AND RESCUE ELECTRONIC SYSTEM (SARES) HVK LOGCSF

7009 AIRCRAFT ELECTRICAL HAZARDS ON THE FLIGHT LINE – AEP-24(A) HVK LOGCSF

7011
AUTOMATED FUEL SYSTEM MONITORING AND CONTROL
EQUIPMENT HVK LOGCSF

7013 AIRCRAFT FUELLING HAZARD ZONES HVK LOGCSF

7017 SPECTROMETRIC ANALYSIS OF AIRCRAFT ENGINE LUBRICANTS HVK LOGCSF

7023 AIR RECONNAISSANCE PRIMARY IMAGERY DATA STANDARD HVK LOGCSF

7024 IMAGERY AIR RECONNAISSANCE TAPE RECORDER STANDARD HVK LOGCSF

7028 IDENTICAL AIRCRAFT FOR AIRCRAFT CROSS-SERVICING HVK LOGCSF

7029 CHARACTERISTICS OF AIRCRAFT FUELLING HOSES AND COUPLINGS HVK LOGCSF

7036
FUELS TO BE INTRODUCED INTO AND DELIVERED BY THE NATO
PIPELINE SYSTEM (NPS) HVK LOGCSF

7039
TEST PROCEDURES TO ENSURE COMPATIBILITY OF EQUIPMENT
WITH AIRCRAFT ELECTRICAL POWER SYSTEMS HVK LOGCSF

7042 IMAGE INTENSIFYING NIGHT VISION DEVICES FOR AIRCRAFT HVK LOGCSF

7044
FUNCTIONAL ASPECTS OF MISSION PLANNING STATION INTERFACE
DESIGN HVK LOGCSF

7046
GUIDE TO METHODS OF TEST FOR THE COMPATIBILITY OF ALL
MATERIALS USED IN OXYGEN RICH ENVIRONMENTS – AEP-33 HVK LOGCSF

7063
METHODS OF DETECTION AND TREATMENT OF FUELS
CONTAMINATED BY MICRO- ORGANISMS HVK LOGCSF

7067
TYPE AND LOCATION OF ‘NON-1760’ ELECTRICAL CONNECTORS FOR
HELICOPTER ROCKET LAUNCHERS HVK LOGCSF

7068 AIRCRAFT/STORES CERTIFICATION PROCEDURES HVK LOGCSF

7071
DESIGN AND PERFORMANCE CRITERIA FOR AVIATION FUEL
ADDITIVE INJECTION EQUIPMENT HVK LOGCSF

7073 CONNECTORS FOR AIRCRAFT ELECTRICAL SERVICING POWER HVK LOGCSF
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7081
STANDARD RAIL FOR LAUNCH OF 0-68 KILOGRAM (0-150 POUND)
MISSILES FROM HELICOPTERS HVK LOGCSF

7090 GUIDE SPECIFICATION FOR NATO GROUND FUELS HVK LOGCSF

7091
GUIDE SPECIFICATIONS FOR NATO LAND SYSTEM OILS FOR
ENGINES AND TRANSMISSIONS HVK LOGCSF

7093
GUIDE SPECIFICATIONS FOR NATO LAND SYSTEMS AUTOMOTIVE
FLUIDS HVK LOGCSF

7095 FLAT PANEL TECHNOLOGY DISPLAY DESIGN CRITERIA HM VGH KMBBI

7101
MULTI-PURPOSE GREASES FOR USE BY THE ARMED FORCES OF THE
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION HVK LOGCSF

7102
ENVIRONMENTAL PROTECTION HANDLING REQUIREMENTS FOR
PETROLEUM HANDLING FACILITIES AND EQUIPMENT HVK LOGCSF

7105 MAINTENANCE ARRANGEMENTS FOR SIMILAR AIRCRAFT TYPES HVK LOGCSF

7106
CHARACTERISTICS OF GASEOUS BREATHING OXYGEN, LIQUID
BREATHING OXYGEN AND SUPPLY PRESSURES, HOSES AND
REPLENISHMENT COUPLINGS

HVK LOGCSF

7109
HIGH ALTITUDE AERIAL DELIVERY SYSTEMS (HAADS) AND
PROCEDURES HVK LOGCSF

7112
MINIMAL STANDARDS FOR MEDICAL EQUIPMENT USED IN
SECONDARY AEROMEDICAL EVACUATIONS MH EK

7117 PNEUMATIC ENERGY SOURCE FOR AIRCRAFT STORES RELEASE HVK LOGCSF

7119 GENERIC OPEN ARCHITECTURE FRAMEWORK HVK LOGCSF

7124
GUIDE TO USE OF MATERIALS IN OXYGEN ENRICHED
ENVIRONMENTS – AEP-42 HVK LOGCSF

7127
CHARACTERISTICS OF HIGH QUALITY GASEOUS AND LIQUID ARGON
FOR ALL APPLICATIONS HVK LOGCSF

7132
AIRCRAFT RESCUE AND FIRE-FIGHTING – MINIMUM LEVELS OF
CRASH FIRE RESCUE (CFR) EQUIPMENT HVK LOGCSF

7139
AIRCRAFT ENGINE CONTROLS, SWITCHES, DISPLAYS, INDICATORS,
GUAGES AND ARRANGEMENTS HVK LOGCSF

7142 AVIONICS VERSA MODULE EUROCARD (VME) BACKPLANE BUS HVK LOGCSF

7146
ASSIGNMENT OF NATO CODE NUMBERS TO GASES USED IN
AIRCRAFT CROSS-SERVICING HVK LOGCSF

7161 AIRCRAFT DISPLAY SYMBOLOGY HVK LOGCSF

7181
STANDARD METHOD FOR AIRFIELD PAVEMENT CONDITION INDEX
(PCI) SURVEYS – AEP 56 HVK LOGCSF
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

31/2015. (HK 10.) HM KÁT
szakutasítása

a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer
2016. évi mûködésének célkitûzéseirõl,

annak fõ irányairól, és a rendelkezésre álló
költségvetési célelõirányzatok felhasználásáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

68/2015. (HK 10.) HM KÁT
intézkedése

a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti
Fõosztály fõosztályvezetõi feladatok

átadás-átvételével összefüggõ feladatokról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

70/2015. (HK 10.) HM KÁT
intézkedése

a 2015. október 23-i nemzeti ünnep
és november 4-i Nemzeti Gyásznap

állami rendezvények egyes rendezvénybiztosítási
feladatainak biztosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 1. és 33. pontja alapján – figyelemmel a nem-
zeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények
elõkészítésének és lebonyolításának rendjérõl szóló
1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozatban foglaltakra –
a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a 2015. október 23-i nemzeti
ünnep és november 4-i Nemzeti Gyásznap állami rendez-
vényének (a továbbiakban együtt: állami rendezvények)

biztosításával összefüggésben a HM Nemzeti Rendez-
vényszervezõ Hivatalra (a továbbiakban: HM NRH) és a
HM Védelemgazdasági Hivatalra (a továbbiakban: HM
VGH) terjed ki.

2. Az állami rendezvények biztosítását a Honvédelmi
Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai,
Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt. között létrejött
21520/01/44/10-01-03. sz Szolgáltatási Szerzõdés (a to-
vábbiakban: szolgáltatási szerzõdés) módosításának kez-
deményezésével, szolgáltatásvásárlással kell biztosítani a
3. és 4. pontban foglaltak szerint.

3. A HM NRH
a) az állami rendezvények biztosításához szükséges,

alábbi szolgáltatási körbe tartozó igényekrõl 2015. októ-
ber 5-ig adatszolgáltatást teljesít a HM VGH részére:

aa) rendezvénytechnikai szolgáltatások körében hang-
technikai szolgáltatások, világítástechnikai szolgálta-
tások, színpadtechnikai szolgáltatások, erõsáramú szolgál-
tatások,

ab) rendezvény kellékek, berendezések biztosítása,
ac) rendezvénybiztosítási- és biztonsági tervezés, infor-

mációs személyzet-biztosítási, személy- és vagyonvédel-
mi szolgáltatás körében rendezvénybiztosítás, objektum-
védelem, járõrszolgálat, statikus védelmi rendszer kialakí-
tása, különösen kordonozás, területzárás és az ehhez szük-
séges eszközök,

b) az adatszolgáltatással egyidejûleg kezdeményezi a
HM NRH költségvetésébõl a szükséges költségvetési elõ-
irányzatok átcsoportosítását a HM VGH költségvetésébe;

c) részt vesz a szolgáltatási szerzõdést módosító terve-
zet szakmai és pénzügyi adatainak véglegesítésében;

d) a szolgáltatási szerzõdés módosításának aláírását kö-
vetõen, az abban foglaltaknak megfelelõen

da) összeállítja az állami rendezvények biztosítására vo-
natkozó megrendelést, és azt a HM NRH fõigazgatója,
mint megbízó írja alá,

db) szakmai kapcsolatot tart fenn a szolgáltatóval és
minden, a szolgáltatásnyújtás során felmerülõ kérdés meg-
oldásában önállóan jár el;

e) a szolgáltatási szerzõdés szerinti teljesítéseket a HM
VGH részére – utalványrendeleten – igazolja.

4. A HM VGH
a) a 3. pont a) alpontjában foglaltak figyelembevételé-

vel kezdeményezi a szolgáltatási szerzõdés módosítását
úgy, hogy annak idõbeni megkötése megfelelõ idõt bizto-
sítson a szolgáltatási feladatokra történõ felkészüléshez és
végrehajtáshoz;

b) a szolgáltatási szerzõdés módosításának aláírását kö-
vetõen, az abban foglaltak alapján elõirányzat-módosítási
javaslatot terjeszt fel a honvédelemért felelõs minisz-
ter részre, mely szerint az állami rendezvények 3. pont
a) alpontja szerinti feladatainak biztosításához szükséges
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elõirányzatok a HM NRH költségvetésébõl a HM VGH
költségvetésébe kerülnek átcsoportosításra;

c) az állami rendezvények lebonyolítását követõen vég-
rehajtja a szolgáltató által kiállított számla pénzügyi telje-
sítését, mint költségviselõ szervezet.

5. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba és 2015. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Dankó István s. k.,
közigazgatási államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
72/2015. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
az Ideiglenes Biztonsági Határzárral,

a „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlattal,
valamint a tömeges migráció okozta válsághelyzet

kezelésével és az arra történõ felkészüléssel
összefüggõ minisztériumi ügyeleti szolgálatok

létesítésérõl szóló
58/2015. (HK 9.) 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 1. pontja, illetve a 11. § (3) bekezdése alapján
a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a HATÁRO-
ZOTT FELLÉPÉS 2015 gyakorlattal, valamint a tömeges
migráció okozta válsághelyzet kezelésével és az arra tör-
ténõ felkészüléssel összefüggõ minisztériumi ügyeleti

szolgálatok létesítésérõl szóló 58/2015. (HK 9.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés 3. b) pont ba) alpont
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kommunikációs Külön Ügyelet (KOMKÜ)]
(vezénylése, alárendeltsége:)
„ba) vezénylését a HM sajtófõnöke elsõdlegesen a saját

alárendeltségébe tartozó szakállományból, illetve – az
érintett honvédelmi szervezetek vezetõivel történõ elõze-
tes egyeztetés és a szolgálatba lépõk kommunikációs fel-
készítése alapján – a HM szervek és a Magyar Honvédség
katonai szervezeteinek állományából biztosítja, és”

2. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba,* rendelkezéseit azonban 2015. október 5-tõl kell
alkalmazni.

Dr. Dankó István s. k.,
közigazgatási államtitkár

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2015. október 12.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
74/2015. (HK 10.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium és az MVM Paksi

Atomerõmû Zrt. közötti szállítási együttmûködéssel
kapcsolatos feladatokról szóló

60/2014. (HK 8.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról*

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
259/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
a 2015. október havi nyomozótiszti készenléti

szolgálat ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
264/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben való közremûködése keretében
végrehajtandó stratégiai vezetési feladatokról,

a feladatok végrehajtásának rendjérõl
és a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer

stratégiai vezetésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
266/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben való közremûködése keretében

végrehajtandó feladatokról szóló
238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedésben

meghatározott katonai tevékenységek stratégiai szintû
vezetése érdekében a Stratégiai Mûveletvezetõ

Központ részleges aktivizálására,
valamint a feladatok ellátásának rendjérõl szóló

245/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
273/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban,

valamint Stratégiai Mûvelet Vezetési Csoport –
Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben

2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló

200/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
276/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
a 2015. október havi nyomozótiszti készenléti

szolgálat ellátásáról szóló 259/2015. (HK 10.) HVKF
parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
278/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési

és Konferencia Központ parancsnoki beosztás
és a Balatonakarattya Helyõrség

helyõrség-parancsnoki teendõk átadás-átvételérõl *

A Honvéd Vezérkar fõnökének
280/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben való közremûködése keretében

végrehajtandó feladatokról szóló
238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedésben

meghatározott katonai tevékenységek stratégiai szintû
vezetése érdekében a Stratégiai Mûveletvezetõ

Központ részleges aktivizálására,
valamint a feladatok ellátásának rendjérõl szóló

245/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
284/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladat

és a „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlat
stratégiai szintû vezetése érdekében a Stratégiai

Mûveletvezetõ Központ részleges aktivizálásáról,
valamint feladat ellátás rendjérõl szóló

222/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról*
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
285/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
286/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
287/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
289/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban

2015. október hónapban készenléti szolgálatot ellátó
személyek szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
291/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
a 2015. október 23-ai Nemzeti Ünnep

megünneplésével, valamint a Halottak Napi
koszorúzások és Kegyeleti Gyertyagyújtás
végrehajtásával összefüggõ feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
296/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási csoportban

2015. november hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl *

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
279/2015. (HK 10.) HVKF

parancsa
a 2016. évi Különleges Mûveleti Alapképzés

elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése alapján
a következõ

parancsot

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A parancs hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját a parancsban meghatározott feladatok végre-
hajtásában történõ közremûködésre.

3. Az MH 2016. évi Különleges Mûveleti Alapképzésé-
nek (a továbbiakban: KMA 16) célja

a) az MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti
Zászlóalj (a továbbiakban: MH 34. BL KMZ) kijelölt állo-
mányának felkészítése az MH Különleges Mûveleti Dokt-
rína, valamint az MH Különleges Mûveleti képessége al-
kalmazásának és fejlesztésének alapelveirõl szóló,
1194/2008. nyilvántartási számú dokumentumban megha-
tározottak szerint, és

b) az MH 34. BL KMZ – hivatásos altiszti beosztásra
tervezett – szerzõdéses legénységi állománya felkészítése
a Magyar Honvédség belsõ tiszthelyettes képzési rendsze-
rének bevezetésérõl szóló 528/2011. (HK 12.) HVKF in-
tézkedésben (a továbbiakban: HVKF intézkedés) megha-
tározott belsõ tanfolyamrendszerû altisztképzés követel-
ményrendszerének megfelelõen.

4. A KMA 16 rendeltetése
a) az MH különleges mûveleti képességének középtávú

célkitûzéseivel összhangban tanfolyam, modul rendszerû
képzés végrehajtása a különleges mûveleti feladat ellátá-
sához szükséges alapképesség elsajátítása és az együttmû-
ködési képesség növelése érdekében, és

b) a különleges mûveleti csoportok állománya szakirá-
nyú alapképzésének és az MH 34. BL KMZ alapvetõ kü-
lönleges mûveleti feladatokra történõ felkészítésének biz-
tosítása.

5. A KMA 16 végrehajtására 2016. február 1. és 2016.
december 16. között kerül sor, amelytõl az egészségügyi
specialista képzés befejezésének idõpontja – a HMK kép-
zés idõtartamára figyelemmel – eltérhet.
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2. A KMA 16 végrehajtásával kapcsolatos feladatok

6. A KMA 16 elõkészítésében és végrehajtásában
a) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Hadmûve-

leti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF),
b) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-

ban: MH ÖHP),
c) az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban:

MH EK),
d) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség

Dandár (a továbbiakban: MH BHD), és
e) az MH Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA),

vesz részt.

7. A tanfolyam elõkészítéséért és eredményes lebonyo-
lításáért az MH ÖHP parancsnoka a felelõs.

8. Az elméleti foglalkozások az MH 34. BL KMZ-nél és
az MH EK-nál, a szakharcászati és a gyakorlati foglalko-
zások az MH központi lõ- és gyakorlóterein, az MH Ba-
kony Harckiképzõ Központnál, az MH EK-nál, az MH
34. BL KMZ-nél és az MH AA gyakorlóterein kerülnek
végrehajtásra.

9. A KMA 16 csoport parancsnoki és egészségügyi spe-
cialista képzés élõszövetes – Life Tissue Training (a to-
vábbiakban: LTT) fázisa, 10 nap – kiajánlásra került a Kö-
zép-európai Védelmi Kezdeményezés országai, valamint
az Európában állomásozó amerikai különleges mûveleti
erõk parancsnoksága számára. A képzések angol nyelven,
az MH 34. BL KMZ parancsnoka által igényelt MH kikép-
zési objektumokban és laktanyákban kerülnek megrende-
zésre az MH 34. BL KMZ parancsnokának infrastrukturá-
lis igénye alapján. A nemzetközi hallgatók létszáma és
összetétele 2015. november 15-ig kerül megadásra.

10. Az LTT a Harctéri Mentõkatona (a továbbiakban:
HMK) egészségügyi szakkiképzés, élõszövetes gyakorlat
keretén belül, az MH EK és az MH 34. BL KMZ szakállo-
mány által együttmûködve kerül végrehajtásra.

11. A HMK egészségügyi szakkiképzés, élõszövetes
gyakorlat egészségügyi szakmai feladatainak végrehajtá-
sáért a MH egészségügyi fõnök felel.

3. A KMA 16 elõkészítésében és végrehajtásában
résztvevõ honvédségi szervezetek feladatai

13. A HVK HDMCSF Különleges Mûveleti Osztály
(a továbbiakban: HVK HDMCSF KMO)

a) szakmailag felügyeli a KMA 16 feladatainak végre-
hajtását és koordinálja a feladat végrehajtásában érintett
honvédségi szervezetek együttmûködését,

b) az LTT vonatkozásában nemzetközi szinten felméri
és összegzi a finanszírozási igényeket és feltételeket,

c) megkéri az LTT-én résztvevõ külföldi hallgatóktól az
egészségügyi elõképzettséget, végzettséget, a pszichológi-
ai és egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok
másolatát.

d) koordinálja a kiajánlott képzésekkel kapcsolatos
szervezési feladatokat.

14. Az MH ÖHP
a) az alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezetek

vonatkozásában parancsot ad ki az elõkészítés, a végrehaj-
tás, a minden oldalú biztosítás és az együttmûködés rend-
jével kapcsolatban,

b) intézkedik az MH 34. BL KMZ parancsnoka által ja-
vasolt és a szakmai felelõs által jóváhagyott, a zászlóalj ál-
lományába tartozó szerzõdéses legénységi állomány al-
tiszti elõmenetelét biztosító, a HVKF intézkedésben meg-
határozott belsõ tanfolyamrendszerû altisztképzésre tör-
ténõ vezénylésére,

c) a KMA 16 kiképzési tervét és a jóváhagyott logiszti-
kai támogatás elgondolását 2016. január 15-ig tájékoztatá-
sul megküldi a HVK HDMCSF részére,

d) 2015. december 15-ig megküldi a HVK HDMCSF ré-
szére a KMA 16 végrehajtásában érintett, az MH ÖHP alá-
rendeltségébe tartozó MH katonai szervezetektõl kijelölt
felelõsök nevét és elérhetõségét,

e) a kiajánlott felkészítések sikeres végrehajtása érdeké-
ben 2015. november 30-ig felterjeszti a KMA 16 csoport-
parancsnoki szakfelkészítésén, valamint az LTT képzésén
a külföldi hallgatók – legfeljebb 10 fõ – fogadására és a
képzés angol nyelven történõ megtartására vonatkozó el-
gondolását HVK HDMCSF részére – különös tekintettel
az MH ÖHP lehetõségeit meghaladó támogatási igé-
nyekre.

f) az MH 34. BL KMZ az LTT sikeres végrehajtása ér-
dekében az MH EK igénye, valamint a külföldi hallgatók
létszáma alapján biztosítson angol nyelven oktatni képes
szakállományt, segédoktatói feladatokra.

15. Az MH EK
a) az MH ÖHP által felterjesztett csapatnorma igény

alapján a 2016. évi intézményi költségvetésében megter-
vezi és megigényli a HMK egészségügyi szakkiképzés
költségeit,

b) a HVK HDMCSF KMO által megadott finanszírozá-
si feltételeknek, valamint a nemzetközi képzési rendezvé-
nyeknek megfelelõen tervezi és megigényli az LTT képzés
költségeit a nemzetközi hallgatók létszámának figyelem-
bevételével és a költségvetési tervet 2015. november 30-ig
megküldi a HVK HDMCSF KMO részére. A nemzetközi
hallgatók létszámadatait a HVK HDMCSF KMO 2015.
november 15-ig tájékoztatásul megküldi az MH EK ré-
szére,

c) az MH ÖHP által felterjesztett igény alapján biztosít-
ja a szükséges szakállományt és az egészségügyi szak-
anyagokat az egészségügyi szakkiképzés sikeres végrehaj-
tása érdekében,
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d) biztosítja, hogy a kiválasztott személyek részt vehes-
senek a HMK egészségügyi szakkiképzésen, és

e) a képzés végrehajtása során, az egyes felkészítési
mozzanatok befejezése után tájékoztatja a KMA 16 pa-
rancsnokát a szakkiképzésen résztvevõk felkészültségé-
nek és alkalmasságának pillanatnyi helyzetérõl.

16. Az MH BHD az MH ÖHP igényei alapján biztosítja
az elhelyezési feltételeket, a gyakorló és lõtér használatá-
nak lehetõségét, valamint szükség esetén a rendészeti
feladatok ellátását.

17. Az MH AA a KMA 16 sikeres végrehajtása érdeké-
ben, az MH ÖHP igényei alapján biztosítja az elhelyezési
feltételeket, valamint a gyakorló és lõteret.

4. Záró rendelkezések

18. Ez a parancs az aláírása napján lép hatályba.*

19. Az MH ÖHP parancsnoka
a) 2015. december 10-ig kiadja a KMA 16 végrehajtásá-

ra vonatkozó parancsát,
b) 2015. december 10-ig elkészíti és a HVK Logisztikai

Csoportfõnökség csoportfõnöke részére jóváhagyásra fel-
terjeszti a logisztikai támogatásra vonatkozó elgondolását,

c) 2016. január 31-ig a HVKF részére összefoglaló je-
lentést terjeszt fel a KMA 16 elõkészítésének helyzeté-
rõl, és

d) 2017. január 31-ig a HVKF részére összefoglaló je-
lentést terjeszt fel az alapkiképzés tapasztalatairól.

20. Az MH EK az MH ÖHP-val együttmûködve 2016.
január 31-ig elkészíti és az MH EK parancsnoka részére
jóváhagyásra felterjeszti a KMA 16-hoz kapcsolódó HMK
szakkiképzés tervét.

21. A KMA 16 végrehajtásában érintett, a HVKF köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezetek
parancsnokai 2015. november 15-ig a HVK HDMCSF
csoportfõnöke részére felterjesztik a szervezetüktõl kije-
lölt felelõsök nevét és elérhetõségét.

22. Ez a parancs 2017. január 31-én hatályát veszti.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A parancs aláírásának napja 2015. október 13.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/2/2015. (HK 10.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk

2016. évi váltásába felajánlott erõk
NATO vezetési rendjérõl, felépítésérõl,

készenléti besorolásáról, jelentési és riasztási értesítési
rendjérõl, valamint szolgálatba léptetésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
263/2015. (HK 10.) HVKF

intézkedése
a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel

kapcsolatos feladatokra kijelölt váltás
készenléti szolgálat” elrendelésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
265/2015. (HK 10.) HVKF

intézkedése
a KÖZÖS AKARAT feladat tapasztalat-feldolgozó

rendszere mûködtetésének szabályozásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
268/2015. (HK 10.) HVKF

intézkedése
az Ideiglenes Biztonsági Határzár és a Közös Akarat

feladat logisztikai támogatásának rendjérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
272/2015. (HK 10.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség az Európai Uniónak

a Földközi-tengeri térség déli középsõ részén
folytatott katonai mûveletében (EU NAVFOR MED)

történõ részvételének elõkészítésérõl
és végrehajtásáról szóló 159/2015. (HK 7.) HVKF

intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

10. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 847



A Honvéd Vezérkar fõnökének
275/2015. (HK 10.) HVKF

intézkedése
„A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel
kapcsolatos feladatokra kijelölt váltás készenléti

szolgálat”megszüntetésérõl*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
282/2015. (HK 10.) HVKF

intézkedése
a 2015/2016. évi influenza szezonra történõ

felkészülésrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján
– figyelemmel a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 78. § (5) bekezdésére, a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben
bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés
f) pontjára, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 9/2013. (VIII. 12. ) HM rendeletre, valamint a rend-
védelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nem-
zetbiztonsági Szolgálat, az Országgyûlési Õrség, valamint
a honvédelemért felelõs miniszter tulajdonosi joggyakor-
lása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-jár-
ványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelölésérõl
szóló 4/2014 (I. 10.) Korm. rendelet 8. § bekezdésére –
a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Az influenza elleni védõoltást biztosítani kell a Hon-
védelmi Minisztérium (a továbbiakban HM), a honvédel-
mi miniszter közvetlen irányítása alá tartozó központi hi-
vatalok, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségé-
be tartozó szervezetek, továbbá a Katonai Nemzetbizton-
sági Szolgálat részére is.

3. Az MH-nál szezonális influenza elleni védõoltásban
kötelezõ jelleggel részesíteni kell:

a) a külföldön szolgálatot teljesítõ és 2016. március 31.
elõtt külföldi szolgálatát megkezdõ teljes állományt,

b) az MH egészségügyi szolgálata teljes katonai szakál-
lományát,

c) az Ideiglenes Biztonsági Határzár (a továbbiakban
IBH feladat), a Közös Akarat (a továbbiakban: KA fel-
adat) és a Balaton 2015 gyakorlatra jelölt és bevont állo-
mányt,

4. a 3. c) pontban felsorolt állomány védõoltását lehetõ-
ség szerint úgy tervezzék, hogy arra az anyaalakulatnál
kerüljön sor.

5. Az Országos Tisztifõorvos körlevelében meghatáro-
zott kockázati csoportokba tartozók, valamint az MH
Egészségügyi Központ (továbbiakban: MH EK) teljes
közalkalmazotti egészségügyi szakállománya, és az IHB
feladat, KA feladat, Balaton 2015 gyakorlat közalkalma-
zotti állománya számára a szezonális influenza elleni vé-
dõoltás ajánlott, törekedni kell a minél magasabb átoltott-
ság elérésére.

6. Az intézkedés 3. és 4. pontjában meghatározott állo-
mány körébe nem tartozók részére az oltóanyag a gyógy-
szertárakban beszerezhetõ, az oltás végrehajtását a csapat-
orvos, illetve a háziorvos végzi.

7. Az idei influenza szezonban három összetevõjû sze-
zonális influenza elleni védõoltás áll a MH oltási célcso-
portjainak rendelkezésére, melyre az Egészségügyi Világ-
szervezet a beérkezett jelentések alapján dolgozott ki.
A WHO és az EMA a 2015/2016. évi influenzaszezonra a
trivalens influenza elleni vakcina elõállításához az északi
féltekén

a) az A/California/7/2009 (H1N1)pdm09- variáns vírus;
b) az A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)- variáns

vírus;
c) a B/Phuket/3073/2013- variáns vírus.

Az elõzõ évivel összehasonlítva megváltozott a triva-
lens vakcina B komponensére vonatkozó ajánlás.

8. Az oltóanyagot a felhasználásig hûtõszekrényben
+2 – +8 oC hõmérsékleten, fénytõl védve kell tárolni. Az
oltóanyagot tilos lefagyasztani, a korábbi évben kiadott
maradék oltóanyagot nem lehet felhasználni.

9. Az oltóanyag szétosztását az MH Egészségügyi
Központ Nemzetközi Oltóközpont (a továbbiakban: MH
EK NOK) szervezi és bonyolítja le.

10. A honvéd-tisztifõorvos körlevélben határozza meg
az influenza szezonra történõ felkészülési feladatokat, a
megelõzõ egészségügyi rendszabályokat. A MH Köz-
egészségügyi és Járványügyi Szolgálat (a továbbiakban:
MH KJSZ) az igények összesítését követõen haladéktala-
nul értesíti az MH katonai szervezeteinek egészségügyi
szolgálatait az oltóanyag átvételének lehetõségérõl.

848 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 10. szám



11. A felhasználásra nem került oltóanyagokat 2016.
február 1-ig, a tárolási és szállítási elõírások betartásával
a MH EK Oltóközpontja részére vissza kell küldeni.

12. Azok a honvédelmi szervezetek, amelyek bármely
okból a kiutalás keretében nem kapták meg a teljes igé-
nyelt mennyiséget, illetve ahol új oltási igény merült fel,
2016. február 1-ig pótlólagos oltóanyag igényléssel élhet-
nek, melynek fedezete az Oltóközpontba visszaszállított,
felhasználásra nem került oltóanyag.

13. Az MH katonai szervezeteinek egészségügyi szol-
gálatai az 1. melléklet szerint kötelesek nyilvántartani az
oltottakat. Az oltás végrehajtását az egyéni egészségügyi
dokumentációba, így különösen a nemzetközi oltási iga-
zolványba, az egészségügyi könyvbe, egészségügyi kar-
tonra és a számítógépes adatbázisba be kell jegyezni.

14. A külföldi szolgálatra felkészülõ állományok influ-
enza elleni védõoltását a célterületre elõírt alap immunizá-
ciós oltásokkal együtt az MH EK Nemzetközi Oltóköz-
pontja végzi.

15. A védõoltások alakulásának nyomon követése érde-
kében az oltások végrehajtását az 1. melléklet másolatának
megküldésével, két alkalommal, 2016. január 9-ig és
2016. április 10-ig az alakulatoknak és intézményeknek je-
lentenie kell az MH KJSZ honvéd-tisztifõorvos részére.
A jelentés minden esetben az adott idõszakban beadásra
került oltási adatokat tartalmazza.

16. Az MH KJSZ soron kívüli ellenõrzéseket hajt végre
a honvédelmi szervezeteknél, amelynek ki kell terjednie
az oltóanyag tárolására, felhasználására és a védõoltások-
kal kapcsolatos nyilvántartás vezetésére.

17. A járványügyi helyzet alakulásának figyelemmel kí-
sérése és aktuális értékelése érdekében a járványügyi je-
lentõszolgálatnak folytatólagosan kell mûködnie 2015. év
40. héttõl 2016. év 20. hetének végéig a következõ szerve-
zeteknél:

a) MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred,
b) MH 5. Bocskai István Lövészdandár,
c) MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred,
d) MH 25. Klapka György Lövészdandár,
e) MH 25/88 Könnyû Vegyes Zászlóalj,
f) MH 34. Bercsényi László Különleges Mûveleti

Zászlóalj,
g) MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred,
h) MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámo-

gató Ezred,

i) MH 54. Veszprém Radarezred,
j) MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis,
k) MH 86. Szolnok Helikopter Bázis,
l) MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj,
m) MH Pápa Bázisrepülõtér,
n) MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dan-

dár,

18. Az adatszolgáltatásra kötelezetteknek hetente, hét-
fõn 14.00 óráig kell regisztrálni és jelenteni a MH KJSZ
(elérhetõség: e-mail: mhkjsz@hm.gov.hu, fax:71-890)
számára a rendelésen megjelent összes influenzaszerû
megbetegedést.

19. A jelentést a MH KJSZ felé a 2. melléklet szerinti
formában kell elektronikusan (pdf és xls formátumban)
megküldeni.

20. Az influenzaszerû tünetekkel jelentkezõ betegektõl
munkaidõben az MH KJSZ járványügyi szakembereivel,
vagy munkaidõn túl az MH KJSZ szakmai ügyeletesével
telefonon történt egyeztetést követõen vizsgálati anyagot
küldhetnek (tel. munkaidõben: 71-891, munkaidõn túl:
06-30-815-0869).

21. A vizsgálati anyag vételéhez szükséges mintavételi
csomagot az egészségügyi szolgálatok az MH Mobil
Biológiai Laboratórium Komplexum (a továbbiakban:
MBLK) laboratóriumától, (1101 Budapest, Salgótarjáni
út 18., 45-692, 45-693; fax 45-689) munkaidõben vételez-
hetik fel.

22. A mintavételi csomagot hûtve kell szállítani és a fel-
használás helyén tárolni, a levett mintát a szállításig, vala-
mint a szállítás során +4 – +8 °C-on kell tárolni.

23. A levett mintákat az egészségügyi szolgálatnak
48 órán belül be kell szállítania az MBLK laboratóriu-
mába.

24. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

25. Az intézkedés 2016. szeptember 30-án hatályát
veszti.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az intézkedés aláírásának napja 2015. október 16.
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1. melléklet a 282/2015. (HK 10.) HVKF intézkedéshez

Influenza elleni védõoltások nyilvántartása a 2015/2016. évi influenzaszezonban

Oltóhely: ………………………………..

Fsz. Név Rf. Születési dátum
Nemzetközi oltási
igazolvány száma

Oltási javallat* Oltás ideje Oltóorvos neve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

* Amennyiben a járványügyi érdekbõl elvégzett oltási indikáción túl van egyéb veszélyeztetõ körülmény, ennek feltüntetése: egészségügyi dolgozó, egészség-
ügyi intézményben tartósan ápolt személy, krónikus légzõszervi betegség, szív-, érrendszeri betegség, krónikus vesebetegség, diabetes, egyéb anyagcsere-
betegség, betegség vagy orvosi kezelés miatt csökkent immunitású személyek.

A 2014/2015. évi influenzaszezonban beoltottak korcsoportos bontásban

Korcsoportok 15–18 19–59 =60

Összesen

Dátum:
…………………………………

parancsnok
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2. melléklet a 282/2015. (HK 10.) HVKF intézkedéshez

Influenzaszerû megbetegedések és oltottság nyilvántartása a 2015/2016. évi influenza szezonban

Jelentéstevõ alakulat: ………………………

Jelentési hét Betegforgalom

Influenzaszerû tünetekkel jelentkezõk korcsoportos (év) bontásban

15–18 19–59 >=60

Sz � Sz � Sz �

Jelmagyarázat:
Sz: Szezonális oltóanyaggal oltott
�: Influenza elleni oltást nem kapott

Dátum:
…………………………………

parancsnok
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
288/2015. (HK 10.) HVKF

intézkedése
egyes ügyeleti és készenléti szolgálatok

felállításáról és mûködtetésérõl

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

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokságra (a továbbiakban: MH ÖHP) és alárendelt
katonai szervezeteire terjed ki.

2. Az MH ÖHP-nál és alárendelt katonai szervezeteinél
a következõ szolgálatok kerülnek felállításra és mûködte-
tésre a „Határozott Fellépés 2015” gyakorlat és a „Közös
Akarat” feladat végrehajtása érdekében.

2.1. MH ÖHP Mûvelet Vezetõ Csoport:
a) Jellege: ügyeleti szolgálat.
b) Létszáma: 18 fõ.
c) Rendeltetése: a „Határozott Fellépés 2015” gyakorlat

végrehajtása, az azonnali reagáló képesség biztosítása ér-
dekében az alárendelt katonai szervezetek tevékenységé-
nek irányítása.

d) A szolgálatot az MH ÖHP állományából 2015. szep-
tember 06-tól 2015. szeptember 13-ig vezénylik.

2.2. MH ÖHP Mûvelet Vezetõ Központ:
a) Jellege: ügyeleti szolgálat (a napi szolgálatteljesítési

idõ végétõl egyes részei laktanyán kívüli készenléti szolgá-
latként mûködnek).

b) Létszáma: 20 fõ.
c) Rendeltetése: a „Határozott Fellépés 2015” gyakorlat

és a „Közös Akarat” feladat végrehajtása, az azonnali



reagáló képesség biztosítása érdekében az alárendelt kato-
nai szervezetek tevékenységének irányítása.

d) A szolgálatot az MH ÖHP állományából 2015. szep-
tember 14-tõl vezénylik.

e) A napi szolgálatteljesítési idõ végén a váltásparancs-
nok – a feladatok függvényében – a szolgálat állománya
általa meghatározott részének jogosult engedélyezni a ren-
delkezésre állás helyének szabad megválasztását. Ezen ál-
lomány – berendeléséig, vagy amennyiben erre nem kerül
sor, másnap a napi szolgálatteljesítési idõ kezdetéig –
2 órás beérkezési készenléttel laktanyán kívüli készenléti
szolgálatot lát el.

2.3. Operatív Csoport:
a) Jellege: ügyeleti szolgálat (a napi szolgálatteljesítési

idõ végétõl egyes részei laktanyán kívüli készenléti szol-
gálatként mûködnek).

b) Létszáma: a katonai szervezetek Készenlét Fokozása
Terveiben megtervezett létszám.

c) Rendeltetése: a „Határozott Fellépés 2015” gyakorlat
és a „Közös Akarat” feladat végrehajtása, az azonnali rea-
gáló képesség biztosítása érdekében a katonai szervezetek
tevékenységének vezetése.

d) A szolgálatot az MH ÖHP alárendelt katonai szerve-
zetei állományából – az MH ÖHP parancsnokának döntése
alapján – 2015. szeptember 11-tõl vezénylik.

e) A napi szolgálatteljesítési idõ végén a váltásvezetõ
– a katonai szervezet parancsnokának döntése és a felada-
tok függvényében – a szolgálat állománya általa meghatá-
rozott részének jogosult engedélyezni a rendelkezésre ál-
lás helyének szabad megválasztását. Ezen állomány – be-
rendeléséig, vagy amennyiben erre nem kerül sor, másnap
a napi szolgálatteljesítési idõ kezdetéig – 2 órás beérkezési
készenléttel laktanyán kívüli készenléti szolgálatot lát el.

2.4. Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel
kapcsolatos feladatokra kijelölt váltás készenléti szol-
gálat:

a) Jellege: laktanyán kívüli készenléti szolgálat, 6 órás
beérkezési határidõvel.

b) Létszáma: 700 fõ, az egyes katonai szervezetek által
biztosítandó létszámot az MH ÖHP parancsnoka hatá-
rozza meg.

c) Rendeltetése: a „Határozott Fellépés 2015” gyakor-
lat, valamint az Ideiglenes Biztonsági Határzár építési fel-
adat végrehajtásába rövid idõn belül bevonható tartalékál-
lomány. Kirendelésre a honvédelmi miniszter, illetve a
Honvéd Vezérkar fõnökének döntése alapján kerül sor.

d) A szolgálatot az MH ÖHP alárendelt katonai szerve-
zetek állományából 2015. szeptember 11-tõl szeptember
24-ig vezénylik.

3. Az ügyeleti, illetve készenléti szolgálatot teljesítõ ka-
tona állomány a honvédek illetményérõl és illetményjel-
legû juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

19–20. §-a, illetve a 22–24. §-a alapján jogosult fokozott
igénybevételi pótlékra.

4. Ez az intézkedés az aláírást követõ napon lép ha-
tályba,* rendelkezéseit 2015. szeptember 6-tól kell alkal-
mazni.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az intézkedés aláírásának napja 2015. október 16.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
290/2015. (HK 10.) HVKF

intézkedése
a helyõrségek kategóriába sorolásáról

és a helyõrség-parancsnoki feladatokat ellátó
parancsnokok megbízási díjáról szóló

730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézkedés
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. Rendelet
11. § (3) bekezdése alapján a következõ

intézkedést

adom ki.

1. A helyõrségek kategóriába sorolásáról és a helyõr-
ség-parancsnoki feladatokat ellátó parancsnokok megbí-
zási díjáról szóló 730/2011. (HK 2/2012.) HVKF intézke-
dés 3.3. pont j) alpontjában a „Balatonkenese” szövegrész
helyébe a „Balatonakarattya” szövegrész lép.

2. Ez az intézkedés 2015. október 15-én lép hatályba.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
293/2015. (HK 10.) HVKF

intézkedése
az elsõfokú pályaalkalmassági vizsgálatok
tárgykörében tartandó egyeztetõ értekezlet

végrehajtásáról

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 11. §
(1) bekezdés 15. pontja alapján – figyelemmel a katonai
szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmas-
ságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015.
(VII. 30.) HM rendeletben foglaltakra – a következõ

intézkedést

adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar (a további-
akban: HVK) és a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) hadrendje szerinti katonai szervezetei (a továbbiak-
ban együtt: honvédelmi szervezetek) hivatásos és szerzõ-
déses állományára; a katonai szolgálatra jelentkezõ sze-
mélyre – feltéve, hogy az állományba vétele folyamatban
van –, az önkéntes tartalékos katonára, a honvéd tisztje-
löltnek és honvéd altiszt-jelöltnek jelentkezõre, továbbá
a képzésben résztvevõre terjed ki.

2. Az intézkedés alkalmazásában elsõfokú pályaalkal-
massági vizsgálat a katonai szolgálatra való egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizs-
gálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) alapján a katonai szolgálatra való al-
kalmasságot elsõ fokon megállapító bizottság által lefoly-
tatott vizsgálat. Az intézkedésben használt további
fogalmak értelmezése során az R.-ben használt fogalmak
az irányadóak.

2. Az elsõfokú pályaalkalmassági vizsgálatok
tárgykörében tartandó egyeztetõ értekezlet

végrehajtásának rendje

3. A pályaalkalmassági vizsgálatok tervezhetõségének,
valamint gördülékeny végrehajtásuk biztosítása érdeké-
ben, féléves rendszerességgel elsõfokú pályaalkalmassági
vizsgálatok tárgykörében tartandó egyeztetõ értekezlet

(a továbbiakban: EP AB Egyeztetõ Értekezlet) végrehajtá-
sát rendelem el.

4. Az EP AB Egyeztetõ Értekezletek idõpontjai:
a) az évi elsõ EP AB Egyeztetõ Értekezlet idõpontját el-

sõsorban május hónapban kell kijelölni úgy, hogy az a fo-
lyó év július elsõ napjától év végéig rögzítse a pályaalkal-
massági vizsgálatok ütemezését;

b) az évi második EP AB Egyeztetõ Értekezlet idõpont-
ját elsõsorban november hónapban kell kijelölni úgy, hogy
a soron következõ naptári év elsõ napjától féléves idõtar-
tamra rögzítse a pályaalkalmassági vizsgálatok üteme-
zését.

5. Az EP AB Egyeztetõ Értekezleten részt vesz:
a) az MH egészségügyi fõnök,
b) az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH

EK) Védelem-egészségügyi Igazgatóság Repülõorvosi-,
Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézet (a továbbiak-
ban: MH EK VEI RAVGYI) intézetvezetõ fõorvos,

c) az MH Elsõfokú Pályaalkalmasság-vizsgáló Bizott-
ság (a továbbiakban: EPAB) elnöke és tagjai,

d) az MH EK VEI RAVGYI Katonai Alkalmasságvizs-
gáló Osztály, Koordinációs és Dokumentációs Alosztály
alosztályvezetõje és tervezõ szakemberei,

e) az alkalmasság-vizsgálatok kezdeményezésre jogo-
sult honvédelmi szervezetek képviselõi,

f) az MH EK VEI RAVGYI állományából kijelölt jegy-
zõkönyvvezetõ és technikai kiszolgáló állomány.

6. Az EP AB Egyeztetõ Értekezlet helyszíneként az
MH EK VEI RAVGYI bázisát jelölöm ki.

3. Az EP AB Egyeztetõ Értekezlet végrehajtásával
kapcsolatos feladatok

7. Az MH EK parancsnoka:
a) intézkedik, hogy a vizsgálati kapacitás figyelembe

vételévei az MH EK VEI RAVGYI szakemberei tervezzék
meg a pályaalkalmasság-vizsgálatokat; azok típusainak
megfelelõen a létszámkereteket, vizsgálati naponként tör-
ténõ bontásban (a továbbiakban: Vizsgálati Keret);

b) intézkedik a Vizsgálati Keret továbbítására az igény-
támasztó szervezetek részére, legkésõbb az EP AB Egyez-
tetõ Értekezlet elõtt négy héttel;

c) intézkedik arra az MH EK VEI RAVGYI felé, hogy a
honvédelmi szervezetek által felterjesztett vizsgálati igé-
nyeket tartalmazó Elõzetes Vizsgálati Igénylések összesí-
tésre kerüljenek;

d) intézkedik, arra, hogy az MH EK VEI RAVGYI
szakemberei által összesített Elõzetes Vizsgálati Ütemterv
két héttel az értekezlet elõtt a honvédelmi szervezetek ré-
szére megküldésre kerüljön, illetve kerüljön bemutatásra
az EP AB Egyeztetõ Értekezleten;
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e) kijelöli az EP AB Egyeztetõ Értekezlet idõpontját, in-
tézkedj en az elõkészítés érdekében végrehajtandó kiegé-
szítõ feladatok végrehajtására, és az idõpontról és a hely-
színrõl küldjön értesítést a honvédelmi szervezetek részé-
re, legkésõbb a tervezett idõpont elõtt négy héttel;

f) intézkedik arra, hogy az EP AB Egyeztetõ Értekezle-
ten rögzített Végleges Vizsgálati Ütemterv kerüljön felter-
jesztésre jóváhagyás céljából részemre, legkésõbb az EP
AB Egyeztetõ Értekezletet követõ 10 munkanapon belül;

g) intézkedik arra, hogy az EP AB Egyeztetõ Értekezlet-
rõl készüljön jegyzõkönyv és az kerüljön megküldésre ré-
szemre legkésõbb 10 munkanapon belül.

8. A HVK Személyzeti Csoportfõnökség, csoport-
fõnök:

a) a miniszter közvetlen irányítás a, illetve fenntartói
irányítása alá tartozó szervezetek szolgálati jogviszonyban
lévõ állománya és a Honvéd Vezérkar személyi állománya
részére, a Vizsgálati Keret figyelembe vételével és kitölté-
sével betervezi a vizsgálati igényét; a vizsgálatok típusát,
a vizsgálandók körét, létszámát, az alkalmasság-vizsgálat
tervezett idõpontjait az adott féléves idõszakra, azt Elõze-
tes Vizsgálati Igénylésben rögzítse;

b) intézkedik arra, hogy az Elõzetes Vizsgálati Igények
kerüljenek felterjesztésre az MH EK VEI RAVGYI részé-
re az EP AB Egyeztetõ Értekezlet elõtt három héttel;

c) intézkedik arra, hogy az MH EK VEI RAVGYI szak-
emberei által megtervezett Ütemtervet pontosítás után, de
az EP AB Egyeztetõ Értekezlet elõtt legkésõbb egy héttel
küldje meg az MH EK VEI RAVGYI részére.

9. A Honvéd Vezérkar fõnökének szolgálati aláren-
deltségébe tartozó katonai szervezetek parancsnokai in-
tézkednek:

a) az R. 29. § (1) bekezdésben meghatározott állomány-
illetékes személyügyi szervek vezetõi felé, hogy a Vizsgá-
lati Keret figyelembe vételével és kitöltésével tervezzék be
a vizsgálati igényüket; a vizsgálatok típusát, a vizsgálan-
dók körét, létszámát, az alkalmasság- vizsgálat tervezett
idõpontjait az adott féléves idõszakra, azt Elõzetes Vizsgá-
lati Igénylésben rögzítik;

b) arra, hogy az Elõzetes Vizsgálati Igények kerüljenek
felterjesztésre az MH EK VEI RAVGYI részére az EP AB
Egyeztetõ Értekezlet elõtt három héttel;

c) arra, hogy az MH EK VEI RAVGYI szakemberei ál-
tal megtervezett Ütemtervet pontosítás után, de az EP AB
Egyeztetõ Értekezlet elõtt legkésõbb egy héttel küldjék
meg az MH EK VEI RAVGYI részére.

10. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancs-
noka – a 9. pontban meghatározottakon túl – intézkedik a
szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek ve-
zetõin keresztül, hogy az R. 29. § (1) bekezdésében meg-
határozott állományilletékes személyügyi szervek vezetõi:

a) a Vizsgálati Keret figyelembe vételével és kitöl-
tésével tervezzék be a vizsgálati igényüket – ideértve

a vizsgálatok típusát, a vizsgálandók körét, létszámát, az
alkalmasság- vizsgálat tervezett idõpontjait – az adott fél-
éves idõszakra, rögzítsék azt az Elõzetes Vizsgálati Igény-
lésben;

b) az Elõzetes Vizsgálati Igényeket terjesszék fel az MH
EK VEI RAVGYI részére az EP AB Egyeztetõ Értekezlet
elõtt három héttel;

c) az MH EK VEI RAVGYI szakemberei által megter-
vezett Ütemtervet pontosítás után, de legkésõbb az EP AB
Egyeztetõ Értekezlet elõtt egy héttel küldjék meg az
MH EK VEI RAVGYI részére.

11. Az MH Logisztikai Központ parancsnoka – a
9. pontban meghatározottakon túl – intézkedik a szolgálati
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek vezetõin ke-
resztül, hogy az R. 29. § (1) bekezdésben meghatározott
állományilletékes személyügyi szervek vezetõi:

a) a Vizsgálati Keret figyelembe vétel éveI és kitöltésé-
vel tervezzék be a vizsgálati igényüket – ideértve a vizsgá-
latok típusát, a vizsgálandók körét, létszámát, az alkalmas-
ság- vizsgálat tervezett idõpontjait – az adott féléves idõ-
szakra, rögzítsék azt az Elõzetes Vizsgálati Igénylésben;

b) az Elõzetes Vizsgálati Igényeket terjesszék fel az MH
EK VEI RAVGYI részére az EP AB Egyeztetõ Értekezlet
elõtt három héttel;

c) az MH EK VEI RAVGYI szakemberei által megter-
vezett Ütemtervet pontosítás után, de legkésõbb az EP AB
Egyeztetõ Értekezlet elõtt egy héttel küldjék meg az MH
EK VEI RAVGYI részére.

12. Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság parancsnoka – a 9. pontban meghatáro-
zottakon túl – az R. 25. § (1) bekezdése alapján a katonai
szervezetek szerzõdéses állományával történõ feltöltése,
az önkéntes mûveleti, az önkéntes védelmi tartalékos állo-
mány toborzása érdekében:

a) a Vizsgálati Keret figyelembe vételévei és kitöltésé-
vel betervezi a vizsgálati igényét – ideértve a vizsgálatok
típusát, a vizsgálandók körét, létszámát, az alkalmas-
ság-vizsgálat tervezett idõpontjait – az adott féléves idõ-
szakra rögzítse azt az Elõzetes Vizsgálati Igénylésben;

b) intézkedik arra, hogy az Elõzetes Vizsgálati Igények
kerüljenek felterjesztésre az MH EK VEI RAVGYI részé-
re az Értekezlet elõtt három héttel;

c) intézkedik arra, hogy az MH EK VEI RAVGYI szak-
emberei által megtervezett Ütemtervet pontosítás után, de
legkésõbb az EP AB Egyeztetõ Értekezlet elõtt egy héttel
küldjék meg az MH EK VEI RAVGYI részére.

13. Az MH Altiszti Akadémia parancsnoka – a 9. pont-
ban meghatározottakon túl – az R. 48. § (1) bekezdése
alapján a honvéd altiszt megnevezésû, iskolarendszerû,
2 éves katonai szakképzésre jelentkezõk, és a képzésben
résztvevõk esetében a pálya-alkalmasság elbírálása érde-
kében:

a) a Vizsgálati Keret figyelembe vételévei és kitöltésé-
vel betervezi a vizsgálati igényét – ideértve a vizsgálatok
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típusát, a vizsgálandók körét, létszámát, az alkalmas-
ság-vizsgálat tervezett idõpontjait – az adott féléves idõ-
szakra, rögzítse azt az Elõzetes Vizsgálati Igénylésben;

b) intézkedik arra, hogy az Elõzetes Vizsgálati Igények
kerüljenek felterjesztésre az MH EK VEI RAVGYI részé-
re az Értekezlet elõtt három héttel;

c) intézkedik arra, hogy az MH EK VEI RAVGYI szak-
emberei által megtervezett Ütemtervet pontosítás után, de
legkésõbb az EP AB Egyeztetõ Értekezlet elõtt egy héttel
küldjék meg az MH EK VEI RAVGYI részére.

14. Az MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka – a
9. pontban meghatározottakon túl – az R. 48. § (1) bekez-
dése alapján a végzõs honvéd tisztjelöltek beosztásba he-
lyezés elõtti pályaalkalmasságának elbírálása érdekében:

a) a Vizsgálati Keret figyelembe vételévei és kitöltésé-
vel betervezi a vizsgálati igényét – ideértve a vizsgálatok
típusát, a vizsgálandók körét, létszámát, az alkalmas-
ság-vizsgálat tervezett idõpontjait – az adott féléves idõ-
szakra, rögzítse azt az Elõzetes Vizsgálati Igénylésben;

b) intézkedik arra, hogy az Elõzetes Vizsgálati Igények
kerüljenek felterjesztésre az MH EK VEI RAVGYI részé-
re az Értekezlet elõtt három héttel;

c) intézkedik arra, hogy az MH EK VEI RAVGYI szak-
emberei által megtervezett Ütemtervet pontosítás után, de
legkésõbb az EP AB Egyeztetõ Értekezlet elõtt egy héttel
küldjék meg az MH EK VEI RAVGYI részére.

15. A Végleges Vizsgálati Ütemtervben rögzített vizs-
gálati idõpontokra a vizsgálatot kezdeményezõ szerv a
vizsgálatra jelentkezõk névsorát az R. 29. § (4) bekezdésé-
ben rögzítettek szerint megküldi. Amennyiben az elõzete-
sen rögzített idõpontok nem kerülnek feltöltésre, a vizsgá-
latot kezdeményezõ szerv legkésõbb a vizsgálat napja elõtt
egy héttel írásban értesíti az MH központi egészségügyi
szervezet alkalmasság-vizsgálatot végzõ szervét.

16. Amennyiben az elõzetesen vizsgálatra berendelt, a
névjegyzéken szereplõ személy szolgálati elfoglaltság,
hirtelen bekövetkezett váratlan esemény miatt nem tud
megjelenni, a vizsgálatot kezdeményezõ szerv haladékta-
lanul értesíti az MH központi egészségügyi szervezet al-
kalmasság-vizsgálatot végzõ szervét. Ebben az esetben az
alkalmasság-vizsgálatot végzõ szerv a saját kapacitása
terhére új idõpontot biztosít.

17. Korábban már megkezdett vizsgálat esetén az elõze-
tes tervezésnél nem kell újra betervezni a folyamatban
lévõ vizsgálatokat, arra az MH központi egészségügyi
szervezet alkalmasság-vizsgálatot végzõ szerve a saját ka-
pacitása terhére új idõpontot biztosít.

18. A Végleges Vizsgálati Ütemterv a honvédelmi szer-
vezetek részére kötelezõ, attól való eltérés a Vizsgálati Ke-
ret figyelembe vétel évei csak kivételes, indokolt, általam
engedélyezett esetben lehetséges, amelyhez az eltérést

kezdeményezõ honvédelmi szervezet köteles csatolni az
MH EK RAVGYI nyilatkozatát az igénylés „támogatá-
sát“/"nemleges támogatását" illetõen, döntésem elõkészí-
tése érdekében.

4. Záró rendelkezések

19. Jelen intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

20. Hatályát veszti az egészségügyi pályaalkalmassági
vizsgálatok tárgykörben tartandó egyeztetõ értekezlet vég-
rehajtásáról szóló 332/2014. (HK 12.) HVKF intézkedés.

21. A 4. pont b) alpontja szerinti EPAB Egyeztetõ Érte-
kezlet idõpontját 201S-ben az intézkedés kiadását követõ
két hónapon belül kell kijelölni úgy, hogy az 2016. január
elsõ napjától féléves idõtartamra rögzítse a pályaalkalmas-
sági vizsgálatok ütemezését.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnökének
260/2015. (HK 10.) HVKF

szakutasítása
a Környezetvédelmi Doktrína 1. kiadás

kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
10. § (1) bekezdés h) pontja alapján a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter
irányítása alá tartozó központi hivatalokra, és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Had-
tudományi és Honvédtisztképzõ Kar dékánját, hogy tegye
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lehetõvé szakterületén a szakutasításban foglaltak végre-
hajtását.

3. A szakutasítás 1. mellékleteként kiadom a Környezet-
védelmi Doktrína 1. kiadás címû kiadványt.

4. A szakutasítás egy elektronikus példányát az MH Ki-
képzési és Doktrinális Központ feltölti az MH Központi
Doktrinális Adatbázis állományába.

5. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ 30. napon lép
hatályba.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnökének
269/2015. (HK 10.) HVKF

szakutasítása
az alaki kiképzés oktatásának módszertana

kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrenden bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján a
következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: mi-
niszter) irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) ka-
tonai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasítás-
ban foglaltak végrehajtását.

3. A szakutasítás mellékleteként kiadom „Az alaki ki-
képzés oktatásának módszertana” címû fõnökségi kiad-
ványt.

4. A szakutasítás egy elektronikus példányát az MH Ki-
képzési és Doktrinális Központ feltölti az MH Központi
Doktrinális Adatbázis állományába.

5. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ 30. napon lép
hatályba.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnökének
283/2015. (HK 10.) HVKF

szakutasítása
a Hadtáp Szabályzat a térképészeti szakanyagellátó

szakterület részére címû szolgálati könyv
kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter
irányítása alá tartozó központi hivatalokra és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasítás-
ban foglaltak végrehajtását.

3. A szakutasítás 1. mellékleteként kiadom a Hadtáp
Szabályzat a térképészeti szakanyagellátó szakterület ré-
szére címû szolgálati könyvet, amelyet az érintettek külön
kapnak meg.

4. A szakutasítás egy elektronikus példányát az MH Ki-
képzési és Doktrinális Központ feltölti az MH Központi
Doktrinális Adatbázis állományába.

5. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ 30. napon lép
hatályba.

6. Hatályát veszti
a) a „Szakutasítás a térképészeti szakanyag ellátás vég-

rehajtása” címû, Ált/206 cikkszámú szolgálati könyv ha-
tályba léptetésérõl szóló 481/2004. (HK 28.) MH Hadtáp-
fõnök intézkedés,
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b) a titkos minõsítésû térképészeti anyagok nyilván-
tartásáról, tárolásáról és kezelésérõl szóló 115/2001.
(HK 5/2002.) MH térképész szolgálatfõnök intézkedés,

c) a térképészeti termékek árának megállapításáról
szóló 2/1995. (HK 4.) MH TSZF intézkedés módosításáról
szóló 69/1996. (HK 22.) MH térképész szolgálatfõnök in-
tézkedés,

d) a térképészeti termékek árára és az egyéb járulékos
szolgáltatások díjaira vonatkozó egyes intézkedések mó-
dosításáról szóló 19/1995. (HK 29.) MH térképész szolgá-
latfõnök intézkedés,

e) a térképészeti termékek árának megállapításáról
szóló 2/1995. (HK 4.) MH térképész szolgálatfõnök intéz-
kedés,

f) a térképészeti terméknek a térképellátás rendszerébe
állításáról szóló 95/2005. (HK 14.) MH térképész szolgá-
latfõnök intézkedés és

g) a térképészeti termékek rendszerbe állításáról szóló
122/2003. (HK 20.) MH térképész szolgálatfõnök intéz-
kedés.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
18/2015. (HK 10.) HVKFH

szakutasítása
NATO egységesítési egyezmény

nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel az egységesítési, szabványosítási tevékeny-
ségrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgo-
zásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdés c) és d) pontjára, a következõ

szakutasítást

adom ki.

A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továb-
biakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a miniszter irányítása alá tartozó központi
hivatalokra, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezeteire és a Katonai Nemzetbiztonsági Szol-
gálatra (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek)
terjed ki.

1. A STANAG 2592 (ED1) NATO GEOSPATIAL
INFORMATION FRAMEWORK (NGIF) – AGEOP-11

EDITION A / NATO térképészeti információs keretrend-
szer címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti beve-
zetésre kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat (a továb-
biakban: MH GEOSZ),

b) témakezelõ: MH GEOSZ,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. december 15. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

2. A STANAG 7123 (ED3) DIGITAL GEOGRAPHIC
INFORMATION (DGI) ON OPTICAL MEDIA / Digitális
térképészeti információk optikai hordozókon címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti bevezetésre kerül a kö-
vetkezõk szerint:

a) témafelelõs: MH GEOSZ,
b) témakezelõ: MH GEOSZ,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. december 15. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

3. A STANAG 7136 (ED3) NATO SPECIFICATIONS
FOR IDENTIFICATION OF HARD COPY LAND
MAPS, AERONAUTICAL CHARTS AND IMAGE
PLANS / NATO specifikációk analóg szárazföldi térké-
pek, légi navigációs térképek és fotótérképek azonosításá-
ra címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti beveze-
tésre kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH GEOSZ,
b) Témakezelõ: MH GEOSZ,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. december 15. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

4. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
19/2015. (HK 10.) HVKFH

szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények

nemzeti elfogadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alap-
ján, figyelemmel az egységesítési, szabványosítási tevé-
kenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok
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feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008.
(HK 19.) HM utasítás 4. § (2) bekezdés c) és d) pontjára,
a következõ

szakutasítást

adom ki.

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetekre, a miniszter irányítása alá tartozó köz-
ponti hivatalokra, a Magyar Honvédség katonai szer-
vezeteire és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra ter-
jed ki.

2. A STANAG 2524 (ED 2) (RD 1)
ALLIED JOINT DOCTRINE FOR JOINT TARGE-

TING – AJP-3.9 EDITION A / Szövetségi összhaderõne-
mi célkezelési doktrína címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoport-
fõnökség

b) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
6 hónapon belül és

c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

3. A STANAG 6014 (ED 4) (RD 1)
NATO METEOROLOGICAL AND OCEANOGRA-

PHIC (METOC) COMMUNICATIONS MANUAL /
NATO meteorológiai és oceanográfiai kommunikáció elõ-
írásai címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfo-
gadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: Magyar Honvédség Geoinformációs
Központ

b) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
6 hónapon belül és

c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

4. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HVK Személyzeti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

1191/2015. (HK 10.) HVK SZCSF
szakutasítása

a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben való közremûködésével kapcsolatos

személyügyi szakfeladatok végrehajtásáról szóló
1150/2015. (HK 9.) szakutasítás módosításáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

55/2015. (HK 10.) HVK HDMCSF
intézkedése

a STANAG 2528 2. kiadás végrehajtásáról szóló
36/2015. (HK 7.) HVK HDMCSF intézkedés

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl

szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egysége-
sítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egysé-
gesítési dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásá-
ról szóló 102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra,
a STANAG 2528 (2. kiadás) ALLIED JOINT DOCTRINE
FOR FORCE PROTECTION címû NATO egységesítési
egyezmény végrehajtásáról szóló 36/2015. (HK 7.) HVK
HDMCSF intézkedés módosításáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség
katonai szervezeteire.

2. A 36/2015. (HK 7.) HVK HDMCSF intézkedés
2. pontja az alábbiakra módosul: A Jelen intézkedésemmel
bevezetem a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar
fõnök helyettesének 63/2014. (HK 12.) HM HVKFH
szakutasításában fenntartásokkal elfogadott és hatályba



léptetett STANAG 2528 (EDITION 2) ALLIED JOINT
DOCTRINE FOR FORCE PROTECTION címû NATO
egységesítési egyezményt.

3. A 36/2015. (HK 7.) HVK HDMCSF intézkedés
3. pontja az alábbiakra módosul: Az egységesítési egyez-
mény bevezetése teljes terjedelemben, eredetiben, angol
nyelven történjen, azonban az egyoldalúan tervezett és
végrehajtott mûveletek során a Magyar Honvédségnek
a saját nemzeti mûvelettervezési és vezetési eljárásai alap-
ján kell az erõk védelme tárgykörét érintõ tervezéseket
végrehajtani, melynek során a lehetséges mértékben vegye
figyelembe és alkalmazza a doktrína egyes pontjait.

4. Ez az intézkedés a közzétételt követõ napon lép ha-
tályba és visszavonásig hatályos.

Dr. Ruszin Romulusz ezredes s. k.,
megbízott csoportfõnök

A Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnökének

14/2015. (HK 10.) HVK LOGCSF
szakutasítása

az élelmiszer-adományok átvételének
részletes szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi
és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 24/2015.
(VI. 15.) HM utasítás elõírásaira – az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya

1. A szakutasítás hatálya a Magyar Honvédség önálló
élelmezési gazdálkodást folytató katonai szervezeteire
(a továbbiakban: katonai szervezet) terjed ki.

2. A katonai szervezetek által a Honvédelmi Minisztéri-
um fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rend-
jérõl szóló 24/2015. (VI. 15.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: Ut.) 9. § alapján természetbeni támogatás keretében
felajánlott élelmiszerek átvételére, elosztására és elszámo-
lására – kiemelt figyelemmel a személyi állomány egész-
ségi állapotának és hadrafoghatóságának megõrzésére –
jelen szakutasítást kell alkalmazni.

2. Az élelmiszer-adományok átvételének és elosztásának
különös szabályai

3. Katonai szervezet élelmiszert a közegészségügyi
szempontok érvényesítése érdekében az Európai Parla-
ment és a Tanács az élelmiszer-higiéniáról szóló
852/2004/EK rendelete elõírásainak figyelembe vételével,
a termék gyártására, vagy forgalmazására jogosult szerve-
zettõl vagy személytõl, állami szervtõl és önkormányzattól
(a továbbiakban együtt: felajánló) történõ élelmiszer átvé-
tel esetén:

a) A felajánlónak minden esetben
aa) igazolnia kell a felajánlott élelmiszer eredetét,
ab) tájékoztatást kell adnia a felajánlott élelmiszer aller-

gén tartalmáról, és
ac) nyilatkoznia kell, hogy az élelmiszer a magyar mi-

nõségi elõírásoknak megfelel, szállítása és tárolása az élel-
miszer jellegére jellemzõ módon a szakosított tárolás elõ-
írásoknak megfelelõen történt.

b) a katonai szervezet az adományként átvett élelmiszert
az átvételi hely – így különösen a Bázis Ellátó Csoport, Tá-
bori Ellátó Csoport – kijelölt ellátási területén belül hasz-
nosíthatja az élelmezési ellátás kiegészítésére, az más át-
vevõ helyre, vagy ellátási körzetbe nem szállítható át;

c) a felajánlott élelmiszert csak olyan mennyiségben le-
het elfogadni, amely – az ellátandó létszám és a várható el-
látási idõszak figyelembevételével – lehetõvé teszi az ellá-
tási körzetbe tartozó katonák egységes ellátását, valamint
minõség megõrzési idõn belüli kiszolgálását, és a katonai
szervezet annak szakosított tárolását biztosítani tudja;

d) az adományt nem lehet elfogadni, ha az élelmiszer
minõségmegõrzési idejének kétharmada már letelt;

e) A katonai szervezetnek az élelmiszerek átvétele során
minden esetben ellenõriznie kell, hogy

ea) a szállító jármû, a szállító edény és a szállító személy
higiéniája az általános, elvárható követelményeknek meg-
felel-e,

eb) a hûtést igénylõ termék esetén a szállító jármûben
a hõmérséklet megfelelõ-e,

ec) az áru formája, színe, illata megfelel-e a termékre
jellemzõ tulajdonságoknak, és minõségmegõrzési ideje
megfelel-e a d) alpontban elõírtaknak,

ed) az élelmiszer mennyisége megegyezik-e a szállító
levélen rögzített mennyiséggel,

ee) csomagolt termék esetén a csomagolás sértetlen-e,
alakját megõrizte-e,

ef) az élelmiszer szennyezõdött-e.
f) Ha az e) alpont szerinti ellenõrzés során a katonai

szervezet képviselõje problémát észlel, az élelmiszer átvé-
telét meg kell tagadni. Az élelmiszer adomány átvételének
megtagadása esetén, annak okáról, körülményeirõl a kato-
nai szervezetnek feljegyzést kell készítenie.

4. A katonai szervezet õstermelõtõl vagy egyéni vál-
lalkozótól kizárólag zöldséget és gyümölcsöt vehet át,
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az eredetigazolás és a permetezési igazolás megléte esetén.
A szabadon termõ gomba adományként nem fogadható el.

5. A katonai szervezet, élelmiszer gyártására vagy for-
galmazására nem jogosult személytõl vagy gazdálkodó
szervezettõl kizárólag kereskedelmi forgalomból beszer-
zett, olyan tartós élelmiszert vehet át, amelynek eredetét
a felajánló számlával igazolni tudja.

6. Készételnek minõsülõ élelmiszeradomány nem fo-
gadható el.

3. Az elszámolás szabályai

7. Az adományként átvett élelmiszerek, a feladatra vo-
natkozó élelmezési norma értékét nem terhelik, azok az
élelmezési norma értéke felett kerülnek az élelmezési
ellátásban felhasználásra.

8. Az adományként átvett élelmiszerek élelmezési nor-
ma feletti elszámolása érdekében kiegészítõ élelmezési il-
letményt kell felszámolni.

9. A kiegészítõ illetmény felszámításához havonta el-
számolást kell készíteni az adományként átvett és az élel-
mezési ellátás során felhasznált élelmiszerekrõl. Az elszá-
molásban rögzíteni kell az átvétel jogalapját – különösen a
felajánlás célját, az engedélyezés nyilvántartási számát –,
az Ut. 9. § (2) bekezdése szerinti szerzõdés számát, az át-
vett élelmiszerek bevételezését igazoló eszköz utalvány
számát, értékét, valamint az adományból tárgyhónapban
felhasználásra kiadott élelmiszereket tartalmazó eszköz
utalvány számát és a kiadott adományok eszköz utalvá-
nyon szereplõ értékét.

10. A katonai szervezet a tárgy hóban étkeztetés során
felhasznált adomány élelmiszerek értékét, az elszámolás
alapján, a „Negyedéves Elszámolás és Jelentése”-ben
591 kódszámon normatív élelmezési illetmény növekedés-
ként számolja el. Az adományokról szóló elszámolás, va-
lamint az azzal összefüggésben készített feljegyzések a
„Negyedéves Elszámolás és Jelentés” mellékletét képezik.

11. A katonai szervezet az Ut. 9. § (2) bekezdés szerinti
szerzõdésben az adományt terhelõ általános forgalmi adót
– amennyiben van – nem vállalhatja át.

12. Ez a szakutasítás az aláírás napján lép hatályba,* és
az abban foglaltakat 2015. október 9-étõl kell alkalmazni.

Dr. Pogácsás Imre mk. dandártábornok s. k.,
csoportfõnök

* A szakutasítás aláírásának napja 2015. október 16.

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
parancsnokának

639/2015. (HK 10.) MH 5. BILDD
intézkedése

a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola
és Kollégium csapatkarjelzésének, csapatjelvényének

rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Hon-
védség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló
9/2005. (III. 30.) HM rendelet és a csapatkarjelzések, csa-
patjelvények, csapatérmék tartalmi és formai követelmé-
nyeirõl, valamint az elbírálás és engedélyezés rendjérõl
szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás rendelkezései-
re – a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és
Kollégium csapatkarjelzésének, csapatjelvényének rend-
szeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Kratochvil Károly Honvéd
Középiskola és Kollégium (a továbbiakban: HKK) hivatá-
sos és szerzõdéses katona, és növendéki állományára
terjed ki.

2. A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék
tartalmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás
és engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.)
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) elõírásai szerint el-
készített, elbírált és jóváhagyásra felterjesztett tervezet
alapján a HKK csapatkarjelzését és csapatjelvényét rend-
szeresítem, a köznapi és társasági egyenruhára,- növendé-
ki formaruhára. Viselését a HKK hivatásos és szerzõdéses
katona, és növendéki állománya részére engedélyezem.
A HKK csapatkarjelzés hadi gyakorló egyenruhára kiala-
kított változatának viselését a HKK hivatásos és szerzõdé-
ses katona állománya részére engedélyezem.

3. Az MH 5.BILDD pk. által rendszeresített csapatkar-
jelzés és csapatjelvény szöveges leírását az 1. melléklet, a
csapatkarjelzés eredeti méretû mását a 2. melléklet tartal-
mazza. A csapatjelvény eredeti méretû mását a 3. melléklet
tartalmazza.

4. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a jóváhagyott
csapatkarjelzés és csapatjelvény mûszaki dokumentációjá-
nak kidolgozásáról, valamint a rendszeresítésébõl adódó
költségvetés tervezésérõl, beszerzésrõl, legyártásáról, a
HKK igényjogosult állományának csapatkarjelzéssel és
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csapatjelvénnyel történõ ellátásáról az MH Logisztikai
Központ gondoskodik.

5. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Takács Attila dandártábornok s. k.,
parancsnok

1. melléklet
a 639/2015. (HK 10.) MH 5. BILDD intézkedéshez

A csapatkarjelzés és csapatjelvény
szöveges leírása

1. A csapatkarjelzés és csapatjelvény szimbólum-
rendszere:

1.1. A pajzs alapja ovális, színe vörös. A vörös szín a bá-
torság és harciasság jelképe.

A pajzs alján zöld hármas halom helyezkedik el, rajta
kettõs kereszttel, tövében arany leveles koronával. A ket-
tõs kereszt jelképezi népünk szellemi és lelki egységét, ha-
zánk ezer éves keresztény államiságát. A pajzsot cser
tölgykoszorú fogja körbe. Jelképezi az õsök tiszteletét,
a rendületlen kitartást a halhatatlanságot, a tölgy közvetítõ
szerepet tölt be ég és föld között.

1.2. A fehér lúdtoll (penna) a tanulás,- tudásvágy, az át-
örökített,- leírt tudás eszköze.

1.3. A buzogány az uralom és a parancsnoki hatalom
jelképe.

1.4. A buzogány és a penna egyben utal arra, hogy az is-
kolában megszerzett tudás és képességek a haza védelmét
szolgálják.

2. Csapatkarjelzés köznapi és társasági egyenruhára:

2.1. A csapatkarjelzés alapformája egy vörös ovális
pajzs, zöld tölgykoszorú szegéllyel. A pajzs alsó felén he-
lyezkedik el a zöld hármas halom. A középsõ halmon he-
lyezkedik el az aranyszínû leveles korona. Az ezüst kettõs
kereszt a pajzs felsõ részének közepén található.

2.2. A hármas halmon keresztben helyezkedik el a fehér
lúdtoll, amit az aranyszínû hadnagyi buzogány védelmez
ellentétes irányban keresztbe fektetve.

2.3. Mérete (szélesség × magasság): 65 mm × 80 mm-es
téglalapban elhelyezhetõ.

2.4. A csapatkarjelzés színkódjai:
2.4.1. A pajzs alap vörös, Pantone Coated 7620 C.
2.4.2. A kettõs kereszt, lúdtoll, korona gyöngyök fehér,

Pantone White, kontúrvonalaik fekete Pantone Black.

2.4.3. A korona és buzogány alapszíne világos okker,
Pantone Coated 1205 C, buzogányfej barázdái sötét okker
Pantone Coated 1255 C, kontúrvonalak fekete, Pantone
Black.

2.4.4. A hármas halom élénkzöld, Pantone Coated
7740 C, kontúrvonala fekete, Pantone Black.

2.4.5. A tölgykoszorú zöld, Pantone Coated 7739 C,
kontúrvonalak feketék, Pantone Black.

2.5. Csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 260 fõ (sze-
mélyenként 2 darab).

3. Csapatkarjelzés hadi gyakorló egyenruhára:

3.1. A csapatkarjelzés alapformája egy fekete ovális
pajzs, zöld tölgykoszorú szegéllyel. A pajzs alsó felén he-
lyezkedik el a sötétzöldzöld hármas halom. A középsõ hal-
mon helyezkedik el az sötétzöld alapú, felsõ részén vilá-
goszöld színû leveles korona. Az világoszöld kettõs ke-
reszt a pajzs felsõ részének közepén található.

3.2. A hármas halmon keresztben helyezkedik el a zöld
lúdtoll, amit a zöld színû hadnagyi buzogány védelmez el-
lentétes irányban keresztbe fektetve.

3.3. Mérete (szélesség × magasság): 65 mm × 80 mm-es
téglalapban elhelyezhetõ.

3.4. A csapatkarjelzés színkódjai:
3.4.1. A pajzs alap: fekete, Pantone Black.
3.4.2. A hármas halom és a korona alapja, valamint

a buzogány barázdái: sötétzöld, Pantone Coated 7483.
3.4.3. A kettõs kereszt, koronalevelek, lúdtoll, buzo-

gány és tölgykoszorú: világoszöld, Pantone Coated
7740 C, kontúrvonalaik feketék Pantone Black.

3.5. Csapatkarjelzéssel ellátandók száma: 10 fõ (szemé-
lyenként 2 darab).

4. Csapatjelvény:

4.1. A csapatkarjelvény formája és szerkezeti struktúrá-
ja megegyezik a 2.1. és a 2.2. pontokban meghatározottak-
kal.

4.2. Anyaga és mérete: A csapatjelvény anyaga mû-
gyanta felülettel ellátott acéllemez, melynek szélessége
3 cm, hossza 4 cm, a bõr alátét teljes hossza 8,5 cm, az
akasztó hossza 3,2 cm, az akasztó szélessége 2,2 cm, a jel-
vénytartó hossza 5,3 cm, a jelvénytartó szélessége 4,8 cm.
A bõr alátét színe fekete, alakja részben követi a csapatjel-
vény alapformáját.

4.3. A csapatjelvény színkódjai megegyeznek a 2.4. pont
alpontjaiban felsorolt színkódokkal.

4.4. Csapatjelvénnyel ellátandók száma: 260 fõ.
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2. melléklet a 639/2015. (HK 10.) MH 5. BILDD intézkedéshez

A csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben

1. Csapatkarjelzés
köznapi és társasági egyenruhára:

2. Csapatkarjelzés
hadi gyakorló egyenruhára:

3. melléklet a 639/2015. (HK 10.) MH 5. BILDD intézkedéshez

Csapatjelvény képi ábrázolása eredeti méretben
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szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
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