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JOGSZABÁLYOK
A Kormány
358/2015. (XII. 2.)
Korm. rendelete
a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában
a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó
egyes szervek kijelölésérõl
A Kormány a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi
LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §
(1) A Kormány a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996.
évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdése szerinti honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági
jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel
a) elsõ fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetõjét,
b) másodfokon a honvédelemért felelõs minisztert
[a továbbiakban az a) és a b) pont együtt: katonai munkaügyi hatóság]
jelöli ki.
(2) A katonai munkaügyi hatóság közigazgatási hatósági jogkörének gyakorlása során csak a jogszabályoknak
van alárendelve, a közigazgatási hatósági eljárás során, valamint a közigazgatási hatósági ügyekben hozandó döntésében nem utasítható.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

3. §
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. § (5) bekezdés b) pontjában a „honvédelmi szervezetek” szövegrész
helyébe a „honvédelmi foglalkoztatók” szöveg lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
359/2015. (XII. 2.) Korm.
rendelete
a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek
azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl
A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. §-ában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
a 2. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló
2012. évi CLXVI. törvény 14. § d) pontjában,
a 3. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló
2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában,
a 4. és az 5. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl
szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b) pontjában,
a 6. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló
2012. évi CLXVI. törvény 14. § g) pontjában,
a 7. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló
2012. évi CLXVI. törvény 14. § h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme
tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló 2012. évi
CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) végrehajtásáról
szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérõ rendelkezésekkel együtt kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazásában honvédelmi létfontosságú rendszerelem:
a) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM),
a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalok, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) által mûködtetett
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azon rendszerelem és létesítmény, (a továbbiakban: ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem),
b) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 18. §-ában felsorolt honvédelemben közremûködõ szervek vagy az irányításuk, felügyeletük vagy tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó
szerv, szervezet, intézmény által mûködtetett azon rendszerelem és létesítmény (a továbbiakban: ágazaton kívüli
honvédelmi létfontosságú rendszerelem),
amely a 2. §-ban felsorolt ágazati kritériumok valamelyike
alá esik.

2. A nemzeti létfontosságú rendszerelemek
honvédelmi ágazati kritériumai
2. §
Honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a létesítményt, infrastruktúrát, eszközt, szolgáltatást
(a továbbiakban: rendszerelemet),
a) amelynek kiesése a honvédelmi ágazat mûködésképtelenségét vagy súlyos zavarát okozza és nem, vagy csak
a honvédelmi érdek aránytalanul nagy sérelmével helyettesíthetõ,
b) amely szerepel az ország védelmével kapcsolatban
kidolgozott tervekben, és amelynek kiesése – a mûveleti
tervek rugalmasságán belül – nem, vagy csak a honvédelmi érdek aránytalanul nagy sérülésével helyettesíthetõ,
c) amelynek kiesése a Befogadó Nemzeti Támogatás
keretében vállalt honvédségi feladatok végrehajthatóságát
jelentõsen veszélyezteti, vagy abban súlyos zavart okoz, és
nem, vagy csak az érintett felek érdekeinek aránytalanul
nagy sérelmével helyettesíthetõ,
d) amelynek leállása vagy meghibásodás miatt történõ
kiváltása, vagy helyettesítése hosszabb ideig tart, mint
amennyit a honvédelmi ágazat súlyos képességvesztés
nélkül el tud viselni,
e) amely stratégiai fontosságú honvédségi gyártó, javító, tároló vagy elosztó kapacitást képvisel és nem helyettesíthetõ a készenlét fokozás rendszerét szabályozó tervekben meghatározott idõn belül,
f) amely a NATO szövetségi rendszer Magyarországon
lévõ rendszereleme, és védettségének sérülése, teljesítõ
képességének, vagy más jellemzõjének negatív változása
a szövetségi rendszer mûködésében, biztonságában súlyos
zavart, vagy mûködésképtelenséget okoz,
g) amely a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerben meghatározott rendszabályok végrehajtásához elengedhetetlenül
szükséges, vagy

925

h) amely speciális honvédelmi igényeket elégít ki, nincs
helyettesítõje és kiesése a honvédelmi igazgatás mûködésképtelenségét vagy súlyos zavarát okozza.

3. Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú
rendszerek tekintetében eljáró hatóságok
3. §
(1) Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek tekintetében
a) ágazati javaslattevõ hatóságként jár el a HM Védelmi
Hivatal;
b) ágazati kijelölõ hatóságként jár el a HM Hatósági Hivatal;
c) ágazati nyilvántartó hatóságként jár el a HM Védelmi
Hivatal, a hadiipari rendszerek esetében a HM Védelemgazdasági Hivatal;
d) ágazati ellenõrzést koordináló szervként jár el a HM
Védelmi Hivatal.
(2) Az ágazati javaslattevõ hatóság a javaslattétel során
figyelembe veszi a honvédelmi szervezetek, továbbá hadiipari termelés alágazatban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal véleményét.

4. Az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú
rendszerelemek azonosításának, kijelölésének és
ellenõrzésének szabályai
4. §
(1) Ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé az a rendszerelem, vagy létesítmény jelölhetõ ki,
a) amelyet a rendszerelem, vagy létesítmény szerint illetékes ágazat kijelölõ hatósága az adott ágazat kritériumai
alapján nem jelölt ki létfontosságú rendszerelemmé, azonban a 2. §-ban megfogalmazott kritériumok alapján honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé kijelölése feltétlenül
indokolt, vagy
b) amely esetében az illetékes ágazat kritériumai szerinti kijelölés az adott rendszerelem, vagy létesítmény mûködése vonatkozásában nem biztosítja a honvédelmi érdek
maradéktalan érvényesülését.
(2) Ágazaton kívüli honvédelmi rendszerelemmé történõ kijelölés esetén javaslattevõ hatóságként az 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szerv jár el.
(3) A (2) bekezdés szerinti javaslattevõ hatóság javaslata
alapján az illetékes ágazat kijelölõ hatósága, a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatóság állásfoglalását
is figyelembe véve lefolytatja a kijelölési eljárást, és annak
eredményérõl a javaslattevõ hatóságot tájékoztatja.
(4) Amennyiben az illetékes ágazati kijelölõ hatóság
egy létfontosságúnak már kijelölt rendszerelemet honvédelmi létfontosságú rendszerelemnek jelöl ki, ezzel egy-
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idejûleg a korábbi kijelölõ határozatát visszavonja, és az új
kijelölõ határozatában a honvédelmi érdekbõl történõ kijelölésre is hivatkozik.
(5) Ágazaton kívüli honvédelmi rendszerelem vonatkozásában a 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hatóságok a saját nyilvántartásukban szereplõ adatok pontosítása, kiegészítése céljából az ágazat szerint illetékes nyilvántartó hatóságtól adatot kérhetnek. Az adatkérelemben
meg kell jelölni a kérelem okát és a kért adatok körét.
(6) Az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ellenõrzésében a 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szerv az illetékes ágazati ellenõrzõ hatóság felkérésére, a honvédelmi érdek érvényesítése céljából részt vesz.
(7) Az (1)–(6) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket
az energia ágazat energetikai létesítményeire nem kell alkalmazni.

5. Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú
rendszerelemek ellenõrzése
5. §
(1) Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem ellenõrzését helyszíni ellenõrzés keretében ütemezett módon, éves ellenõrzési terv alapján kell végrehajtani oly módon, hogy a rendszerelem legalább 2 évente ellenõrzésre kerüljön.
(2) Az ágazati ellenõrzést koordináló szerv a helyszíni
ellenõrzésbe szükség szerint bevonja az ágazati kijelölõ
hatóságot, a HM vagyonfelügyeletért felelõs szervezeti
egységét, a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) csoportfõnökségeit, a HM Védelemgazdasági Hivatalt, az illetékes védelmi igazgatási szerveket, hadiipari rendszerelem esetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, valamint a kijelölési eljárásban szakhatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét.
(3) Az ágazati ellenõrzést koordináló szerv az ellenõrzésekrõl, a megállapított hiányosságokról, valamint a hiányosságok megszüntetésére irányuló javaslatokról összefoglaló jelentést készít, amelyet megküld az ágazati kijelölõ hatóság, valamint az ellenõrzött rendszerelem üzemeltetõje részére.
(4) Az ellenõrzött rendszerelem üzemeltetõje az ellenõrzés során megállapított hiányosságok megszüntetésére
irányuló intézkedéseirõl 90 napon belül tájékoztatja
az ágazati ellenõrzést koordináló szervet.
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azt, aki katonai felsõfokú végzettséggel és az adott rendszerelem mûködtetésében legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.

7. Az üzemeltetõi biztonsági terv
honvédelmi ágazati kiegészítõ követelményei
7. §
A rendszerelem üzemeltetõi biztonsági terve a Vhr.
2. mellékletében meghatározottakon túl tartalmazza:
a) a rendszerelem folyamatos mûködését biztosító technológiai megoldások és helyettesítõ rendszerek leírását,
b) a tartalék rendszerek folyamatos üzemének maximális idõtartamát, feltételeit,
c) üzemzavar esetén a helyreállításra vonatkozó eljárási
terveket, idõszámvetéseket,
d) a tervezett leállás maximális idõtartamát, gyakoriságát (karbantartás, rendszerfejlesztés stb.),
e) a tervezett vagy meghibásodás miatt történõ leállás
idõtartamának minimalizálására vonatkozó intézkedéseket és ideiglenes ellátási módokat,
f) a minõségbiztosítási rendszer leírását vagy a vállalati
minõségbiztosítási kézikönyv becsatolását,
g) az üzemfolytonossági szempontból végzett kockázatés sérülékenységelemzés területeit és eredményét kockázati mátrix formájában is,
h) a normálistól eltérõ üzemviteli eljárásokat és az azokat befolyásoló tényezõket, valamint
i) az üzemfolytonosság fenntartását biztosító eljárásokat és eszközöket bemutató folyamatábrát.

8. Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

6. §

A honvédelmi miniszter
13/2015. (XII. 3.) HM
rendelete
a honvédek illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól szóló
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem tekintetében a Vhr. 6. § (1) bekezdése szerinti szakirányú végzettséggel rendelkezõ személynek kell tekinteni

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 18. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl

6. A biztonsági összekötõ személy képesítési
követelményeire vonatkozó követelmények
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szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §
A honvédek illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban:
R.) 4. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen az állománynak a Határozott Fellépés 2015 elnevezésû gyakorlat (a továbbiakban: HF-15 gyakorlat) keretében az Ideiglenes Biztonsági
Határzár (a továbbiakban: IBH) építésében részt vevõ tagja esetében a gyakorlaton végzett tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék és az állomány tagjára irányadó szolgálatteljesítési idõn kívülre elrendelt és teljesített
túlszolgálat után járó túlszolgálati ellentételezés azonos
idõszakra együttesen is megállapítható.
(4) A (2) bekezdéstõl eltérõen az állomány a Hjt.vhr.
15. melléklet 5. pontja szerinti fegyveres vagy nemzetközi
kötelezettségen alapuló készenléti szolgálatot teljesítõ,
egyúttal
a) a HF-15 gyakorlaton részt vevõ tagja esetében a gyakorlaton végzett tevékenységért járó és a fegyveres vagy
nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék,
b) a HF-15 gyakorlat keretében vagy azon kívül az IBH
építésében részt vevõ tagja esetében az állomány tagjára
irányadó szolgálatteljesítési idõn kívülre elrendelt és teljesített túlszolgálat után járó túlszolgálati ellentételezés és
a fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék,
vagy
c) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja
szerinti feladatokban közremûködõ tagja esetében a fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti
tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék és az állomány tagjára irányadó szolgálatteljesítési idõn kívülre
elrendelt és teljesített túlszolgálat után járó túlszolgálati
ellentételezés
azonos idõszakra együttesen is megállapítható.”

2. §
Az R. a következõ 86–87/A. §-sal egészül ki:
„86. § E rendeletnek a honvédek illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 13/2015. (XII. 3.) HM rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. §-ával megállapított 4. § (4) bekezdés b) pontját, valamint az R1. 4. § d) pontjával módosított 63. § (2) bekezdését 2015. augusztus 1-jétõl kell alkalmazni.
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87. § E rendeletnek az R1. 1. §-ával megállapított 4. §
(3) bekezdését és 4. § (4) bekezdés a) pontját 2015. szeptember 9-tõl, 4. § (4) bekezdés c) pontját 2015. szeptember
22-tõl kell alkalmazni.
87/A. § A 86. és a 87. § alapján visszamenõlegesen esedékessé váló juttatásokat a jogosultak részére az R1. hatálybalépését követõ 60 napon belül, egy összegben kell
kifizetni.”

3. §
Az R. 88. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„88. § Hatályát veszti a 62. §, a 63. § (3) és (5) bekezdése, valamint a 64. § (1) és (2) bekezdése.”

4. §
Az R.
a) 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „alapilletményét „, a” szövegrész helyébe az „alapilletményét – a”,
b) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „69/A. § (1) bekezdés
a) pontjába tartozó” szövegrész helyébe a „69/A. § (2) bekezdése szerinti”,
c) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „69/A. § (1) bekezdés
b) pontjába tartozó” szövegrész helyébe a „69/A. § (3) bekezdése szerinti”,
d) 63. § (2) bekezdésében az „1. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja
és b)–d) pontja”,
e) 63. § (3) bekezdésében az „utolsó napján” szövegrész
helyébe az „elsõ napján”, és
f) 85. § (4) bekezdésében a „63. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „61. § (2) bekezdése”
szöveg lép.

5. §
Hatályát veszti az R.
a) 63. § (4) bekezdése, és
b) 81. § (3) és (4) bekezdése.

6. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ napon lép hatályba és 2019. január
2-án veszti hatályát.
(2) A 3. § 2018. december 31-én lép hatályba.
Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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UTASÍTÁSOK
A honvédelmi miniszter
66/2015. (XII. 4.) HM
utasítása
a közalkalmazottak részére biztosítható
2%-os mértékû keresetkiegészítés
2016. évi felszámításáról és felhasználásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel a Magyarország
2016. évi központi költségvetésérõl szóló 2015. évi C. törvény 58. § (2) bekezdésére – a következõ
utasítást
adom ki:

1. §
Az utasítás hatálya a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a miniszter fenntartói irányítása alá
tartozó köznevelési intézményre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, továbbá a Magyar Honvédség katonai
szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

setkiegészítésre nem jogosult az a közalkalmazott, aki
a jogviszonyának megszüntetése miatt mentesítve van
a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól.
(3) A honvédelmi szervezetek között áthelyezett közalkalmazottak (2) bekezdés szerinti keresetkiegészítése kifizetéséhez – amennyiben arra az (1) bekezdésben megállapított keret nem nyújt fedezetet – a HM VGH-tól keretkiegészítés igényelhetõ.
(4) A munkáltatói jogkört gyakorló döntése alapján
a honvédelmi szervezetnél munkaköri jegyzékben, illetve
állománytáblában rögzített munkakörben év közben jogviszonyt létesítõ közalkalmazott legfeljebb a kinevezés során megállapított, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt is magában foglaló fizetési fokozat szerinti illetménye és – a honvédelmi ágazati pótlék kivételével – a besorolás szerinti rendszeres pótlékok együttes összege
2%-ának megfelelõ összegû havi keresetkiegészítésben
részesíthetõ, amennyiben a honvédelmi szervezetnél
az (1) bekezdés szerint megállapított keresetkiegészítési
keret azt lehetõvé teszi.
(5) A keresetkiegészítési keretbõl az év során képzõdõ
megtakarítást a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõnek
a 2016. november havi illetmény folyósításával egyidejûleg differenciált keresetkiegészítés jogcímen kell kiosztania, mely a honvédelmi szervezet bármely jogosult közalkalmazottja részére biztosítható.
(6) Az (1) bekezdés szerint biztosított és esetleges év
közbeni kiegészítésekkel növelt keresetkiegészítési keret
összegét és az abból történõ felhasználást az egyéb jogcímen megállapított keresetkiegészítéstõl külön kell kezelni
és nyilvántartani.

2. §
(1) A HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH) az utasítás hatálya alá tartozó honvédelmi szervezetek részére
a) a határozatlan idõre szóló kinevezéssel foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2016. január hónapra vonatkozóan kiadott – a honvédelmi ágazati pótlék összegével
csökkentett – béralap 2%-a tizenkétszeresének,
b) a határozott idõben foglalkoztatható közalkalmazottak részére az adott naptári évben a foglalkoztatás elsõ hónapjára kiadott – a honvédelmi ágazati pótlék összegével
csökkentett – havi béralap 2%-a és a foglalkoztatás hónapokban számított idõtartama szorzatának
megfelelõ keresetkiegészítési keretet állapít meg, amelyrõl tájékoztatja a honvédelmi szervezeteket.
(2) A keresetkiegészítési keretbõl a jogosult közalkalmazottak részére a 2015. december havi fizetési fokozat
szerinti illetmény és – a honvédelmi ágazati pótlék kivételével – a besorolás szerinti rendszeres illetménypótlékok
2%-ának megfelelõ összegû kötelezõ keresetkiegészítést
kell megállapítani és azt havonta folyósítani. A kere-

3. §
(1) A keresetkiegészítési keretet 2016. december 31-ig
teljes mértékben fel kell használni. A keresetkiegészítési
keretbõl a honvédelmi szervezetek között átcsoportosítás
nem hajtható végre.
(2) A keresetkiegészítési keretbõl – az év közbeni jogviszony-megszüntetés esetén – kizárólag az ideiglenes jegyzékrõl kiválók részére megállapított keresetkiegészítés
összegét kell a HM VGH részére visszajelenteni.

4. §
(1) A 2. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti keresetkiegészítések megállapítására határozatban kell intézkedni.
(2) A közalkalmazottakat az (1) bekezdés szerinti keresetkiegészítések összegének változásáról írásban tájékoztatni kell.
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5. §

A keresetkiegészítések 2. § (2) bekezdése szerinti megállapítását úgy kell végrehajtani, hogy a 2016. január havi
keresetkiegészítések jelen utasítás alapján kerüljenek folyósításra.
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terelnök és a kormányzati tevékenység összehangolásáért
felelõs miniszter jóváhagyásával – a következõ
utasítást
adom ki:
1. §

6. §
Ez az utasítás 2016. január 1-jén lép hatályba.

7. §
Ez az utasítás 2016. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás
módosításáról szóló 67/2015. (XII. 9.) HM utasítás hatálybalépését követõ 30. napig a Honvédelmi Minisztérium
önálló szervezeti egységei kidolgozzák vagy módosítják
ügyrendjüket, melyek egy példányát – azok jóváhagyását
követõen – megküldik a HM Tervezési és Koordinációs
Fõosztály részére.”

2. §
A honvédelmi miniszter
67/2015. (XII. 9.) HM
utasítása
a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló
53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.
évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdésére és a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a minisz-

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

3. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

Jóváhagyom:

Jóváhagyom:

Lázár János s. k.,

Orbán Viktor s. k.,

Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter

miniszterelnök
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a 67/2015. (XII. 9.) HM utasításhoz
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2. Szervezeti felépítés
2. §

„1. melléklet
az 53/2014. (VIII. 1.) HM utasításhoz
A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti
és Mûködési Szabályzata
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Jogállás és alapadatok
1. §
(1) A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)
önálló jogi személyiséggel rendelkezõ központi államigazgatási szerv.
(2) A HM alapadatai a következõk:
a) megnevezése: Honvédelmi Minisztérium
b) rövidítése: HM
c) angol megnevezése: Ministry of Defence of Hungary
d) német megnevezése: Verteidigungsministerium von
Ungarn
e) francia megnevezése: Ministère de la Défense de
Hongrie
f) postacíme: 1055 Budapest, Balaton utca 7–11.
g) postafiók címe: 1885 Budapest, Pf. 25
h) vezetõje mint a fejezetet irányító szerv vezetõje: honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter)
i) alapítója: az Országgyûlés
j) alapítás dátuma: 1848. április 11.
k) alapító okirat kelte, száma: 2014. július 7.,
VIII/ID/911/3/2014.
l) jogállása: a költségvetési törvény által meghatározott,
a központi költségvetésben fejezetet alkotó központi költségvetési szerv
m) számlavezetõje: Magyar Államkincstár
n) elõirányzat-felhasználási keretszámla száma:
10023002-01780499
o) adóigazgatási azonosító száma: 15701051-2-51
p) PIR-törzsszáma: 701059
q) szakágazati besorolása: 842210 Védelmi feladatok
központi igazgatása és szabályozása
r) kormányzati funkciószáma és megnevezése: 025010
Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása.
(3) A HM vállalkozási tevékenységet nem végez.
(4) Az alapfeladatok ellátásának forrása: Magyarország
központi költségvetésérõl szóló törvény 1. melléklet XIII.
fejezet.
(5) A HM létrehozásáról rendelkezõ jogszabályok:
a) a független magyar felelõs ministerium alakításáról
szóló 1848. évi III. törvénycikk 14. § g) pontja és
b) a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról
szóló 2014. évi XX. törvény 1. § (2) bekezdés d) pontja.

(1) A HM önálló szervezeti egységei
a) a Miniszteri Kabinet,
b) a fõosztály,
c) a csoportfõnökség,
d) az államtitkári titkárság és
e) a Honvéd Vezérkar adminisztratív feladatait ellátó
fõosztályszintû szervezeti egysége (a továbbiakban: Vezérkari Iroda)
[a továbbiakban az a)–e) pont együtt: HM szervek].
(2) A HM hivatali szervezetét azok a HM szervek alkotják, amelyek nem tartoznak a Honvéd Vezérkar fõnökének
(a továbbiakban: HVKF) alárendeltségébe.
(3) A Honvéd Vezérkarhoz tartozó HM szervek a csoportfõnökségek és a Vezérkari Iroda. A Honvéd Vezérkar
jogállását a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
határozza meg.
(4) Nem önálló szervezeti egység az osztályszintû helyettes államtitkári titkárság, az önálló szervezeti egység
részét képezõ titkárság, osztály és iroda.

3. §
(1) A HM szervezeti felépítését, továbbá a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalokat és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteket (a továbbiakban együtt: HM szervezetek), valamint a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményt (a továbbiakban: Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és
Kollégium) és a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó
szervezetet (a továbbiakban: Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat) az 1. függelék tartalmazza.
(2) A HM szervek feladatait a 2. függelék tartalmazza.
(3) A HM létszámkeretét a 3. függelék tartalmazza a miniszter, a parlamenti államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok (a továbbiakban együtt: állami vezetõk), valamint a kabinetfõnök irányítása, továbbá
a HVKF alárendeltségébe tartozó HM szervek együttes
létszáma szerinti bontásban.
(4) A 4. függelék tartalmazza a HM szervezeteket, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot és a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumot, valamint a HM
tulajdonosi jogkörébe tartozó azon gazdasági társaságokat, amelyek felett a miniszter vagy az általa átruházott hatáskörben eljáró állami vezetõ tulajdonosi jogokat gyakorol. A HM szervezetek és a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium esetében a 4. függelék tartalmazza
a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezetõt és a miniszteri vagy átruházott hatáskör gyakorlásával
összefüggésben közremûködõ HM szerveket.
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(5) A miniszteri fõtanácsadói és a miniszteri tanácsadói
munkaköröket az 5. függelék tartalmazza.
(6) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § a) pontja alapján a
HM szervek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel
járó munkaköreinek, beosztásainak felsorolását a 6. függelék tartalmazza.

II. Fejezet
A VEZETÉS RENDJE
3. Miniszter
4. §
(1) A miniszter a Kormány általános politikájának keretei között irányítja a honvédelmi ágazatot, vezeti a HM-et,
és gyakorolja azokat a hatásköröket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amelyeket számára jogszabály, közjogi
szervezetszabályozó eszköz vagy e Szabályzat meghatároz.
(2) A miniszter részletes feladat- és hatáskörét a Hvt.
felhatalmazása alapján a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Hvt. vhr.) 2. §-a határozza meg.

5. §
(1) A miniszter kiadmányozza
a) a kormány-elõterjesztést és a Kormányhoz benyújtandó jelentést,
b) a törvényjavaslat és az országgyûlési határozati javaslat országgyûlési tárgyalása során a benyújtandó dokumentumokat, így különösen elõterjesztõi nyilatkozat, egységes javaslattervezet, az elfogadott törvény szövege,
c) az országgyûlési képviselõ írásbeli megkeresésére
adott választ,
d) a miniszteri rendeletet, hatáskörében a közjogi szervezetszabályozó eszközt,
e) a köztársasági elnöknek, az Országgyûlés tisztségviselõinek, a Kormány tagjainak, az Alkotmánybíróság elnökének és tagjainak, az Állami Számvevõszék elnökének, az alapvetõ jogok biztosának címzett ügyiratot és
f) a jogszabály vagy a közjogi szervezetszabályozó eszköz által a miniszter hatáskörébe utalt döntést.
(2) A miniszter nevében és megbízásából a társadalmi
kapcsolatok és háborús kegyeleti tevékenység végzésére
kijelölt szervezet vezetõje kiadmányozza a hadisírgondozással, valamint a katonai hagyományõrzéssel kapcsolatos
döntést.

931
6. §

(1) A miniszter irányítja
a) a parlamenti államtitkár,
b) a közigazgatási államtitkár,
c) a HVKF,
d) a kabinetfõnök,
e) a miniszteri biztos,
f) a HM belsõ ellenõrzési vezetõjének szakmai és
g) a közigazgatási államtitkár útján a HM Hatósági Hivatal
és a HM Védelmi Hivatal fõigazgatójának
tevékenységét.
(2) A miniszter az (1) bekezdésen túl irányítja a nemzeti
ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények elõkészítésének és lebonyolításának rendjérõl szóló
kormányhatározattal létrehozott Tárcaközi Koordináló
Munkacsoportot.
(3) A miniszter munkájának és feladatainak ellátása érdekében a Miniszteri Kabinet szervezetében Miniszteri
Titkárság mûködik.

7. §
(1) A miniszter akadályoztatása esetén – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Ksztv.) 37. §-ára figyelemmel – általános
helyettesítési joggal, miniszterhelyettesként a parlamenti
államtitkár intézkedik, kiadmányoz, és – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – helyettesíti a minisztert.
(2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés, ha a helyettesítést jogszabály kizárja, így különösen az 5. § d) pontja szerinti ügyek, alapító okirat és módosításának kiadása, valamint a köztársasági elnöknek címzett ügyirat kiadmányozása.
(3) Abban az esetben, ha a miniszteri tisztség ideiglenesen nincs betöltve, a miniszter helyettesítésére a Ksztv.
46. §-a az irányadó.

4. Parlamenti államtitkár
8. §
(1) A parlamenti államtitkár gyakorolja azokat a hatásköröket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amelyeket
számára jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz
vagy e Szabályzat megállapít.
(2) A parlamenti államtitkár
a) közremûködik a minisztérium feladataival összefüggõ
szakpolitikai elvek és stratégiák kialakításában,
b) közremûködik a minisztérium Országgyûléssel
összefüggõ feladatainak ellátásában,
c) irányítja a parlamenti munka adminisztratív feladatait,
és támogatja a miniszter országgyûlési munkáját, kapcso-
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latot tart a pártok képviselõcsoportjaival és a pártokhoz
nem tartozó képviselõkkel,
d) az országgyûlési munkájához kapcsolódó ügyben a
HM szervek vezetõjétõl jelentést, illetve feladat-végrehajtást kérhet, és
e) a miniszter nevében a honvédelmet és a tárca társadalmi kapcsolatait érintõ munkájához kapcsolódó ügyben
– a közigazgatási államtitkár egyidejû tájékoztatása mellett – a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkártól jelentést kérhet, részére feladatot határozhat meg, illetve felügyeli a szakterület mûködését.
(3) A parlamenti államtitkár kiadmányozási jogkörében
jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szerv ügyrendjét.
(4) A parlamenti államtitkár a miniszter nevében és
megbízásából kiadmányozza
a) a Lippai Balázs esélyegyenlõséget elõsegítõ ösztöndíj pályáztatásának és odaítélésének rendjérõl, valamint
a Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj odaítélésérõl
szóló HM utasítás szerinti döntéseket, ideértve az ösztöndíj odaítélésével kapcsolatos, kötelezettségvállalást tartalmazó határozatot figyelemmel a kötelezettségvállalásra
vonatkozó elõírásokra,
b) a fenntartói egyetértést a Kratochvil Károly Honvéd
Középiskola és Kollégium szervezeti és mûködési szabályzatával kapcsolatosan,
c) az ágazati érdekegyeztetésben részt vevõ felekkel kötendõ, az ágazati érdekvédelmi tanács szervezetének és
mûködésének szabályait, az egyeztetés célját és tárgyköreit, valamint a szociális partnereket megilletõ jogosítványokat tartalmazó megállapodást,
d) a HM és a szakszervezetek közötti együttmûködési
megállapodást,
e) a Magyarországon akkreditálásra kerülõ külföldi attaséjelöltek mûködési engedélyének megadására vagy
megtagadására vonatkozó döntést,
f) a nem minõsített elhunyt temetési helye gondozási
költségeihez történõ hozzájárulást,
g) a kiemelkedõ katonai vagy történelmi személyiségek,
továbbá az elsõ, valamint a második világháború során
vagy azokkal összefüggésben hõsi halált halt magyar katonák Hõsök Parcellájába történõ temetésére vonatkozó engedélyt,
h) a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium közalkalmazotti jogviszonyban álló igazgatója magasabb vezetõ megbízását és visszavonását,
i) a HM Tábori Lelkészi Szolgálat szolgálati ágai közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetõinek magasabb vezetõ megbízását és visszavonását,
j) a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendeletben
meghatározott engedélyeket, hozzájárulásokat, tartozás
elengedésérõl szóló döntéseket,
k) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Va-
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gyonkezelési Szerzõdés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló
11/2010. (I. 27.) HM utasítás szerinti megbízólevelet,
szerzõdést,
l) a miniszteri hatáskörû elõirányzat-átcsoportosításokat és -módosításokat, ideértve az Észak-atlanti Szerzõdés
Szervezete (a továbbiakban: NATO) Biztonsági Beruházási Programhoz kapcsolódó átcsoportosításokat is, a tárca
központosított bevételeinek és terven felüli bevételeinek
elõirányzat-átcsoportosítását, -módosítását,
m) a NATO katonai költségvetése, valamint a Biztonsági Beruházási Program fõ keretszámait meghatározó
NATO Középtávú Erõforrás Terv jóváhagyására vonatkozó képviseleti felhatalmazást,
n) a hadigondozás állami irányításával kapcsolatos miniszteri döntést és
o) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 40. § (3) bekezdése szerinti
engedélyt.
(5) A parlamenti államtitkár a miniszter nevében és
megbízásából gyakorolt kiadmányozási jogkörében
a) jóváhagyja a HM Tábori Lelkészi Szolgálat szolgálati
ágai szervezeti és mûködési szabályzatát,
b) jóváhagyja a megbízási jogviszonyok létesítésére vonatkozó összesített felterjesztést,
c) jóváhagyja a családalapítási támogatás-keret, a magasabb parancsnoki segélykeret, illetményelõleg-keret
összegének megállapítására vonatkozó felterjesztést,
d) engedélyezi a doktori képzésre felvételt nyert állomány központi támogatását, ideértve a fokozatszerzési díj
megtérítését is,
e) jóváhagyja a központi hazai és külföldi beiskolázási
tervet, és
f) jóváhagyja – a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár útján –
az ingó vagyontárgyak harmadik személy részére történõ
használatba adásának és a katonazenekarok biztosításának
rendjérõl szóló HM utasítás szerinti döntést.

9. §
(1) A parlamenti államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében Parlamenti Államtitkári Titkárság
mûködik.
(2) A parlamenti államtitkár irányítja
a) a Parlamenti Államtitkári Titkárság vezetõjének és
b) a Parlamenti Iroda vezetõjének
tevékenységét.
(3) A parlamenti államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítõ jogkörében jár el – akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkár helyettesíti.
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5. Közigazgatási államtitkár
10. §

(1) A közigazgatási államtitkár gyakorolja azokat a hatásköröket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amelyeket számára jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy e Szabályzat megállapít.
(2) A közigazgatási államtitkár részletes feladat- és hatáskörét a Hvt. vhr. 5. és 6. §-a, valamint annak keretei között e Szabályzat határozza meg.
(3) A közigazgatási államtitkár
a) koordinálja a nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ
személyek ellenõrzésével kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasításban meghatározottakkal összefüggõ minisztériumi feladatokat,
b) dönt a NATO, az Európai Unió (a továbbiakban: EU)
és a „Visegrádi Négyek” (a továbbiakban: V4) hadfelszerelési és kutatás-fejlesztési bizottságokban történõ szakmai képviseletrõl, egyeztet a képviselendõ magyar álláspontról, irányítja és ellenõrzi a szakterületéhez tartozó
nemzeti képviselõk tevékenységét,
c) jóváhagyja a haditechnikai kutatás-fejlesztési tervet,
d) állást foglal a fejezetszintû gazdálkodással, az ingatlangazdálkodással, a közbeszerzési eljárásokkal, a lakásgazdálkodással, a személyi állomány foglalkoztatásával,
illetményével, illetményjellegû és illetményen kívüli juttatásaival, a munkáltatói jogkörgyakorlással összefüggõ döntések elõkészítése során, elemzi a döntési alternatívákat,
e) ellátja a honvédelmi szervezetek beszerzési eljárására
vonatkozó jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz alapján hatáskörébe utalt engedélyezési és jóváhagyási feladatokat,
f) gyakorolja a HM hivatali szervezetéhez tartozó, a
munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogköröket,
g) kiadmányozza az alárendeltségébe tartozó személyi
állománynak a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005.
(VI. 16.) HM rendelet szerinti készenléti szolgálatba vezénylését,
h) kiadmányozza az egyes központosított egészségügyi
szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl,
valamint a külön meghatározott személyek tekintetében
fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007.
(VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint
kijelölt vezetõi döntése szerint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Egészségügyi Központ egészségügyi
szolgáltatásainak kivételes méltányosságból történõ
igénybevételére vonatkozó engedélyt,
i) egyetértése esetén felterjeszti a HM és az irányítása
alá tartozó központi hivatal szervezeti és mûködési szabályzatának tervezetét, és
j) jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szerv ügyrendjét, az irányítása alá tartozó HM szervezet szervezeti
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és mûködési szabályzatát, éves intézményi munkatervét, valamint a HVKF-fel egyetértésben a HM havi munkatervét.
(4) A közigazgatási államtitkár a miniszter nevében és
megbízásából kiadmányozza
a) a honvédelmi érdek érvényesítése során szükségessé
váló területrendezési és területfejlesztési tevékenységgel
kapcsolatos döntést,
b) a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi
és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
szerinti döntést,
c) a „NATO Beszállításra Alkalmas” határozatokat, az
elutasító, visszavonó és felfüggesztõ határozatokat, hatósági bizonyítványt,
d) – ha e Szabályzat eltérõen nem rendelkezik – a másodfokú hatósági döntést,
e) a másodfokú hatósági eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági döntést,
f) a szolgálati viszonnyal összefüggõ másodfokú társadalombiztosítási döntést,
g) a másodfokú kártérítési és kártalanítási eljárásban hozott döntést, a kiszabott kártérítés utólagos mérséklésérõl,
jogerõs bírósági határozattal megállapított kártérítés halasztásáról, illetve részletekben történõ fizetésérõl – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 217. §
(3) bekezdésében foglalt eseten kívül – szóló, valamint a
kárleírási döntést,
h) a miniszter hatáskörébe tartozó szolgálati panaszt elbíráló döntést,
i) az elõterjesztések és a miniszteri rendeletek tervezetének közigazgatási egyeztetésre bocsátását, ha a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára az elõzetes egyeztetés
mellõzését engedélyezte,
j) a HM Beszerzési Hivatal közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetõjének magasabb vezetõ megbízását, annak
visszavonását és más munkáltatói döntéseket,
k) a más szervnél történõ szolgálatteljesítésre vonatkozó megállapodást,
l) a HM szervek és a HM szervezetek állománya tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
12. § (2) bekezdése, illetve 14. §-a szerinti, a diplomataútlevél, illetve a szolgálati útlevél külügyminiszteri engedélyezésére irányuló javaslatot,
m) a személyi állományba tartozó személyek részére a
honvédségi személygépkocsi lakás és a munkahely közötti
utazással kapcsolatos használatára vonatkozó engedélyt,
ideértve a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és
munkahely közötti utazásra történõ használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasításban
meghatározottak szerint a hétvégi használatot, a gépkocsivezetõ biztosítását, a beosztástól független egyedi engedélyt,
n) a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 24/2015.
(VI. 15.) HM utasítás szerint a honvédelmi szervezetek részére gazdálkodásuk során juttatott pénzbeli vagy termé-
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szetbeni támogatás, illetve ajándék elfogadására vonatkozó engedélyt,
o) a nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ feladatok
végrehajtásáról szóló miniszteri utasítás szerint a Kétoldalú Nemzetközi Együttmûködési Tervet (a továbbiakban:
KNET) és a Multilaterális Együttmûködési Tervet (a továbbiakban: MET), a keretmódosításokat, valamint a HM
szervek és szervezetek, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat, valamint az MH katonai szervezetek (a továbbiakban együtt: honvédelmi tárca) nemzetközi tevékenységének éves értékelését,
p) a honvédségi szervezetnél nem 100% állami finanszírozású közfoglalkoztatási program indításához szükséges
elõzetes engedélyt,
q) az MH Egészségügyi Központ emelt szintû egészségügyi szolgáltatása térítési díjával kapcsolatos méltányossági kérelmek elbírálásáról szóló döntést,
r) a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium részére a honvédségi jármûvek, harcjármûvek és áramforrás aggregátok térítésmentes igénybevételére vonatkozó
engedélyt,
s) az elemi költségvetési javaslat elkészítésének és jóváhagyásának rendjét, valamint a költségvetési év zárásával
kapcsolatos feladatokat szabályozó miniszteri körlevelet,
t) a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár irányítása alá tartozó HM szervezetek közalkalmazotti
jogviszonyban álló vezetõi magasabb vezetõ megbízását,
annak visszavonását és
u) a honvédségi érdekkörbe tartozó civil szervezetek
tagjai részére a honvédségi jármû vezetésére vonatkozó
engedélyt.
(5) A közigazgatási államtitkár a miniszter nevében és
megbízásából gyakorolt kiadmányozási jogkörében
a) jóváhagyja a HM éves intézményi munkatervét,
b) jóváhagyja a HM, a HM szervezetek és a Kratochvil
Károly Honvéd Középiskola és Kollégium munkaköri
jegyzékét,
c) jóváhagyja az éves költségvetési tervezési keretekrõl
szóló felterjesztést,
d) jóváhagyja a Kormány ügyrendje szerinti egyeztetésre bocsátandó elõterjesztés- és miniszteri rendelettervezeteket,
e) engedélyezi a hadfelszerelési anyagok üzemeltetése,
használata során a nem magyar nyelv használatától való
eltérést,
f) dönt a nemzetközi és belföldi (hazai) katonai együttmûködéssel összefüggõ egyes protokolláris és vendéglátási
kérdésekrõl szóló 74/2011. (VII. 8.) HM utasítás szerinti
engedélyekrõl,
g) dönt a „Közszolgálat halottjává” történõ kegyeleti
minõsítés méltányosságból történõ engedélyezésérõl,
h) engedélyezi az emelt összegû temetési segély kifizetését,
i) engedélyezi a magasabb összegû intézményes temetési
segély kifizetését,
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j) jóváhagyja az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
az MH Logisztikai Központ és az MH Egészségügyi Központ mûködését szabályozó dokumentumokat, így különösen a szervezeti és mûködési szabályzatot, a házirendet, és
k) jóváhagyja az irányítása alá tartozó központi hivatal
éves intézményi munkatervét.
(6) A költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl
és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 2. § n) pont nb) alpontja
alapján gyakorolja a Bkr.-ben a költségvetési szerv vezetõje részére meghatározott jogköröket.

11. §
(1) A közigazgatási államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében Közigazgatási Államtitkári Titkárság mûködik. A Közigazgatási Államtitkári Titkárságon
belül mûködik a közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ
feladatokat ellátó osztályszintû szervezeti egység (a továbbiakban: Közszolgálati Iroda).
(2) A közigazgatási államtitkár irányítja
a) a védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár,
b) a védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár,
c) a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár,
d) a Közigazgatási Államtitkári Titkárság vezetõjének,
e) a Tervezési és Koordinációs Fõosztály vezetõjének,
f) a Humánpolitikai Fõosztály vezetõjének,
g) az ellenõrzések kivételével a Belsõ Ellenõrzési Fõosztály vezetõjének,
h) a Jogi Fõosztály vezetõjének,
i) az Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály vezetõjének,
j) a Hadfelszerelés Fejlesztési Fõosztály vezetõjének,
k) a HM Beszerzési Hivatal fõigazgatójának,
l) a miniszter által átruházott hatáskörben a HM Hatósági
Hivatal és a HM Védelmi Hivatal fõigazgatójának és
m) a Közszolgálati Iroda vezetõjének
tevékenységét.
(3) A közigazgatási államtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén – ha közjogi szervezetszabályozó eszköz
vagy a közigazgatási államtitkár eltérõen nem rendelkezik – a szakterületét érintõ kérdésekben az illetékes helyettes államtitkár, egyéb esetekben a Jogi Fõosztály vezetõje
helyettesíti.

6. Honvéd Vezérkar fõnöke
12. §
(1) A HVKF gyakorolja azokat a hatásköröket, valamint
ellátja azokat a feladatokat, amelyeket számára jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy e Szabályzat megállapít. A HVKF részletes feladat- és hatáskörét elsõdlegesen a Hvt. vhr. 9–11. §-a határozza meg.
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(2) A HVKF az (1) bekezdésen túl
a) egyetértése esetén a közigazgatási államtitkár útján
jóváhagyásra felterjeszti az MH Összhaderõnemi Parancsnokság, az MH Logisztikai Központ és az MH Egészségügyi Központ szervezeti és mûködési szabályzatát, valamint jóváhagyja azok éves intézményi munkatervét, és
b) az a) pontban meghatározott MH katonai szervezetek
kivételével jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezetek szervezeti és mûködési szabályzatát, éves intézményi munkatervét, valamint a csoportfõnökségek és a Vezérkari Iroda ügyrendjét.
(3) A HVKF a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozza
a) az MH katonai szervezeteinek állománya tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 12. §
(2) bekezdése, illetve 14. §-a szerinti, a diplomataútlevél,
illetve a szolgálati útlevél külügyminiszteri engedélyezésére irányuló javaslattételt,
b) a munkaegészségügyi másodfokú hatósági döntést,
c) az atomenergiai engedélyezési másodfokú hatósági
döntést és
d) a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 37. § (3) bekezdés a) pontjában és 38. § (1) bekezdésében meghatározott feladat során
keletkezett döntést.
13. §
(1) A HVKF irányítja
a) a HVKF helyettese (a továbbiakban: HVKFH),
b) a Honvéd Vezérkar törzsigazgató,
c) a Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfõnöke,
d) a Honvéd Vezérkar hadmûveleti csoportfõnöke,
e) a Honvéd Vezérkar logisztikai csoportfõnöke,
f) a Honvéd Vezérkar haderõtervezési csoportfõnöke,
g) a Honvéd Vezérkar híradó, informatikai és információvédelmi csoportfõnöke,
h) a Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda vezetõje és
i) az MH vezénylõ zászlósa
tevékenységét.
(2) Ahol e Szabályzat katonai vezetõt említ, azon a
HVKF-t, a HVKFH-t és a Honvéd Vezérkar törzsigazgatót
kell érteni.
(3) A HVKF munkájának és feladatainak ellátása érdekében Vezérkari Iroda mûködik.
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(2) A miniszter munkájának közvetlen támogatása érdekében
a) irányítja a miniszterhez közvetlenül érkezõ iratok feldolgozását, meghallgatja az ügyfélszolgálati tevékenység
körében a miniszterhez címzett panaszokat, kérelmeket és
közérdekû bejelentéseket, referálja azokat a miniszternél,
a miniszter döntése alapján gondoskodik a szükséges intézkedések megtételérõl,
b) felügyeli a miniszter programjainak tervezését, koordinálja azok szervezését,
c) a miniszteri értekezlethez kapcsolódóan gondoskodik
a Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi és munkaértekezleteinek rendjérõl szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasításban meghatározott feladatokról, figyelemmel kíséri az
értekezleten meghozott döntések megvalósulását,
d) levezeti a Miniszteri Kabinet iroda-, osztály- és titkárságvezetõi, a közigazgatási államtitkár és a parlamenti
államtitkár titkárságvezetõi, valamint a helyettes államtitkárok titkárai részvételével megtartott koordinációs
egyeztetéseket,
e) a miniszter nevében és megbízásából egyeztetéseket,
megbeszéléseket folytat, a miniszter által meghatározott
tevékenység során információkat kér a honvédelmi tárca
szakmai szerveitõl, és
f) a miniszter utasítása alapján eseti jelleggel ellátja a HM
képviseletét a miniszter által meghatározott ügyekben.
(3) A kabinetfõnök
a) irányítja a tárcaszintû sajtónyilvánossági, külsõ tájékoztatási és kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos
feladatok végrehajtását, valamint a HVKF-fel együttmûködve a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság tevékenységét,
b) képviseli a tárcát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
(a továbbiakban: NKE) Fenntartói Testületében,
c) közremûködik a nemzeti rendezvényekkel kapcsolatos kommunikációs elõkészítõ tevékenységben és a rendezvények sajtószervezési feladatainak ellátásában,
d) gyakorolja a jogszabályokban és a miniszteri utasításokban hatáskörébe utalt személyügyi, pénzügyi és gazdálkodási hatásköröket, és
e) jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szerv munkatervét.
(4) A kabinetfõnök a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozási jogkört gyakorol a szolgálati könyvek
és fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl szóló
93/2006. (HK 18.) HM utasítás szerinti kiadási terv és
tervmódosítás jóváhagyása során.

7. Kabinetfõnök
14. §
(1) A kabinetfõnök vezeti a Miniszteri Kabinetet, gyakorolja azokat a hatásköröket, valamint ellátja azokat a feladatokat, amelyeket számára jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy e Szabályzat megállapít.

15. §
(1) A kabinetfõnök irányítja
a) a Miniszteri Titkárság titkárságvezetõjének és
b) a Miniszteri Kabinetiroda vezetõjének
tevékenységét.
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(2) A kabinetfõnököt távolléte vagy akadályoztatása
esetén a Miniszteri Kabinet állományából általa kijelölt
személy helyettesíti.

8. Védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár
16. §
(1) A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár felelõs a Hvt. vhr. 8. § (2) bekezdésében meghatározott szakterületekért, amelynek keretében
szakmailag irányítja
a) a honvédelmi tárca védelmi tervezõ rendszere felsõ
szintû tervezési szabályainak alkalmazásáról szóló
98/2009. (XII. 11.) HM utasításban, a honvédelmi tárca
10 éves hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról
szóló miniszteri utasításban és a honvédelmi tárca 1 (+n)
éves rövid távú tervének kidolgozásával kapcsolatos miniszteri körlevélben hatáskörébe tartozó védelmi tervezési
tevékenységet, gyakorolja a hatáskörébe tartozó jogköröket,
b) az általános védelempolitikai környezettel, az új típusú kihívásokkal, a nemzetközi terrorizmussal kapcsolatos
események elemzését, értékelését, koordinálja a tárcaszintû együttmûködést,
c) a nemzetközi együttmûködés irányelveinek kialakítását, a felsõszintû kapcsolattartás tervezését, a kétoldalú
nemzetközi együttmûködési terv és az éves multilaterális
együttmûködési terv, valamint ezek finanszírozását szolgáló költségvetési tervek kidolgozását, koordinálja az elfogadott programok, feladatok végrehajtását, gyakorolja a
nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló miniszteri utasításban meghatározott
jogköröket,
d) a NATO védelmi tervezéssel és az EU képességfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai jellegû dokumentumok
kidolgozásában való nemzeti részvételt, a NATO képességfejlesztési javaslataira, a NATO Képességfelmérésre
és az EU Fõ Célkitûzések Kérdõívére adandó nemzeti válaszok kidolgozását,
e) az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezményekben elõírt kötelezettségekbõl adódó feladatok végrehajtását,
f) a katonai mûveletekkel és missziókkal kapcsolatos
védelempolitikai feladatok tervezését,
g) a Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés (a továbbiakban: NEFE) tevékenységének tárcaszintû koordinációjával összefüggõ feladatokat és
h) a magyar–amerikai védelmi együttmûködési programok tárcaszintû koordinációs feladatait.
(2) A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár
a) a kabinetfõnökkel együttmûködve koordinálja az állami vezetõk hivatalos külföldi látogatásaival, programjaival

12. szám

kapcsolatos feladatok tervezését, javaslatot tesz a magas
szintû kiutazó, illetve fogadó delegációk összetételére, a
hivatalos látogatásokról tájékoztatja a Köztársasági Elnöki
Hivatalt, a Miniszterelnökséget, az Országgyûlés Honvédelmi és rendészeti bizottságát, valamint a kormányzati
szerveket,
b) meghatározza a képességfejlesztéssel kapcsolatos
irányelveket,
c) meghatározza az állandó, illetve eseti képviselõk felkészítésének feladatait, a tárgyalások során követendõ magatartást, ellenõrzi a képviseleti feladatok ellátását,
d) a katonadiplomáciai tevékenységgel kapcsolatban a
magyar véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetésérõl és ellenõrzésérõl, valamint a Magyarországon akkreditált külföldi véderõ-, katonai és légügyi
attasékkal való kapcsolattartásról szóló HM utasításban
meghatározottak szerint irányítási, felügyeleti, illetve javaslattételi jogköröket gyakorol,
e) gyakorolja a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló
77/2009. (IX. 11.) HM utasításban és a Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ feladatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasításban a hatáskörébe utalt jogköröket,
f) irányítja a nemzetközi szervezeteknél vagy azok mellett mûködõ nemzeti képviseleteken rendszeresített beosztásokba történõ kihelyezés, váltás tervezését, meghatározza a prioritásokat, elemzi a végrehajtás hatékonyságát, javaslatot tesz a nem tervezett NATO-, EU- és más nemzetközi beosztások elfogadására, védelempolitikai és védelmi
tervezési szempontú iránymutatást ad a NATO kiválósági
központokba és azok irányító testületébe delegált szakértõk szakmai munkájához,
g) az államháztartási belsõ ellenõrzések kivételével ellenjegyzi a külföldön végrehajtandó ellenõrzésekre és
az ellenõrzõ bizottság vezetõjére vonatkozó tervjavaslatokat, valamint véleményezi a terven felüli ellenõrzési javaslatokat, és
h) jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szerv ügyrendjét, az irányítása alá tartozó HM szervezet szervezeti
és mûködési szabályzatát, éves intézményi munkatervét.
(3) A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár képviseli
a) Magyarországot a Genfi Biztonságpolitikai Központ
és a Fegyveres Erõk Demokratikus Ellenõrzése szervezetek alapítványi tanácsaiban, ennek során együttmûködik
más minisztériumok illetékes vezetõivel, és
b) a honvédelmi tárcát
ba) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság ülésein,
bb) az Európai Védelmi Ügynökség (a továbbiakban:
EDA) Irányító Testületének védelempolitikai ülésén,
bc) a Transzformációs Parancsnokságon a Szövetség
stratégiai tervezési és képességfejlesztési fórumain,
bd) a NATO védelmi tervezési, a NATO és EU védelempolitikai igazgatói fórumain,
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be) a NEFE koordináló kormánybizottságban és
bf) a fegyverzet-ellenõrzéssel, valamint bizalom- és biztonságerõsítõ intézkedésekkel kapcsolatos nemzetközi
szerzõdések Magyarországra háruló feladatainak végrehajtását irányító Külügyminisztérium (a továbbiakban:
KüM)–HM Fegyverzetellenõrzési Munkacsoportban.

17. §
(1) A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár irányítja
a) a Védelempolitikai Fõosztály vezetõjének,
b) a Védelmi Tervezési Fõosztály vezetõjének,
c) a Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály vezetõjének,
d) a Védelempolitikáért és Védelmi Tervezésért Felelõs
Helyettes Államtitkári Titkárság vezetõjének,
e) a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai
Képviselet képviselet-vezetõjének és
f) a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg képviselet-vezetõjének
tevékenységét.
(2) A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén a Védelempolitikai Fõosztály vezetõje helyettesíti,
mindkettõjük együttes távolléte esetén a helyettes államtitkárt az általa kijelölt, korlátozott jogkörrel rendelkezõ személy helyettesíti.

9. Védelemgazdaságért felelõs
helyettes államtitkár
18. §
(1) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
felelõs a Hvt. vhr. 8. § (3) bekezdésében meghatározott
szakterületekért, amelynek keretében szakmailag irányítja
a) a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 24/2015. (VI. 15.)
HM utasításban, a honvédelmi tárca védelmi tervezõ rendszere felsõ szintû tervezési szabályainak alkalmazásáról
szóló 98/2009. (XII. 11.) HM utasításban, a honvédelmi
tárca 10 éves hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról szóló miniszteri utasításban és a honvédelmi tárca
1 (+n) éves rövid távú tervének, továbbá a honvédelmi tárca költségvetési és éves beszerzési tervének kidolgozásával kapcsolatos, hatáskörébe tartozó tervezési, költségvetési, logisztikai és infrastrukturális gazdálkodási tevékenységet,
b) a miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó
társasági részesedésekkel, a lakásgazdálkodással, az ingatlan és ingó vagyongazdálkodással összefüggõ tevékenységet, a vagyonnyilvántartás és -ellenõrzés hatékonyságának
fejlesztését szolgáló rendszerek kialakítását és alkalmazá-

937

sát, végzi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerzõdés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló
11/2010. (I. 27.) HM utasításban hatáskörébe utalt feladatokat,
c) a gazdaságmozgósítási rendszer keretében a honvédelmi döntések elõkészítését, a HVKF által támasztott katonai követelmények alapján a miniszternek a gazdaságmozgósítás, a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség elrendelésének kezdeményezésére a Kormánynál, illetve az illetékes minisztereknél történõ javaslattételt,
d) a nemzetgazdaság védelmi felkészítésében a honvédelmi igényekkel kapcsolatos kormányzati döntésekre,
a hadiipari kapacitások és tartalékok létesítésére, fenntartására és átalakítására vonatkozó javaslatok és döntések
elõkészítését,
e) a különleges jogrendre vonatkozó ellátási és veszteségpótlási tervek kidolgozását, a védelmi célú tartalékolással összefüggõ tárcaszintû feladatok végrehajtását,
f) a katonai minõségüggyel összefüggõ tevékenységet,
g) az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban:
USA) Kormánya által biztosított támogatás felhasználásával és a kormányzati értékesítés lebonyolításával összefüggõ feladatok végrehajtását,
h) a környezet- és természetvédelmi programok és stratégia kidolgozását, a finanszírozásra szolgáló elõirányzatok költségvetési tervezését,
i) a személyi állomány pénzbeli járandóságaival, társadalombiztosítási és egyes szociálpolitikai juttatásaival, valamint az adózással kapcsolatos végrehajtási feladatokat és
j) a HM fejezet operatív belsõ kontrollok rendszerének
kialakításával, mûködtetésével és fejlesztésével összefüggõ, valamint a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerrõl szóló
80/2014. (XII. 5.) HM utasításban meghatározott tárcaszintû tevékenységet.
(2) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
a) ellátja a honvédelmi szervezetek beszerzési eljárására
vonatkozó miniszteri utasításokban hatáskörébe utalt engedélyezési, jóváhagyási feladatot,
b) az általa kijelölt vezetõ útján felügyeli a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) fejlesztését, mûködtetését, és összehangolja az annak fejlesztésére irányuló alkalmazói követelmények kidolgozását, elõterjeszti a rendszer fejlesztésére
irányuló szakmai követelményeket, és irányítja a HM
KGIR mûködtetését,
c) javaslatot készít elõ a nemzetközi kötelezettségvállalás, illetve a vállalt katonai kötelezettség gazdasági feladatának teljesítésére,
d) gyakorolja az anyagi szabványosítási, egységesítési
tevékenységgel kapcsolatos hatáskört,
e) dönt a NATO, az EU és a V4 gazdasági, anyagi szabványosítási, környezetvédelmi, valamint minõségbiztosí-
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tási bizottságaiban történõ szakmai képviseletrõl, egyeztet
a képviselendõ magyar álláspontról, irányítja és ellenõrzi a
szakterületéhez tartozó nemzeti képviselõk tevékenységét,
f) ellátja a Biztonsági Beruházási Bizottság elnöki, valamint a Rendszeresítési Bizottság társelnöki teendõit, végzi
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló
3/2013. (I. 14.) HM utasításban meghatározott feladatokat,
g) a kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem
térülõ károk leírásának és törlésének szabályairól szóló
10/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben meghatározott esetekben dönt a kárleírásról és a törlésrõl, és
h) jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szerv ügyrendjét, az irányítása alá tartozó HM szervezet szervezeti
és mûködési szabályzatát, éves intézményi munkatervét.
(3) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
képviseli
a) a minisztert a bányászati koncessziós pályázatokat elbíráló minõsítõ bizottságban,
b) a honvédelmi tárcát az árvizek által okozott károk miatt szükséges újjáépítéssel foglalkozó Újjáépítési Tárcaközi Bizottságban,
c) a honvédelmi tárcát a közbeszerzések központi ellenõrzése és engedélyezése során,
d) a honvédelmi tárcát vagy a minisztériumot a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságban és
e) a honvédelmi tárcát vagy a minisztériumot a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságban.
(4) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár a
miniszter nevében és megbízásából kiadmányozza
a) a ruházati utánpótlási illetmény terhére készpénzben
kifizethetõ elõleg jóváhagyására vonatkozó döntést és
b) a HM közhasznú nonprofit korlátolt felelõsségû társaságokkal kötendõ támogatási szerzõdést.

19. §
(1) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
irányítja
a) a Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály vezetõjének,
b) a Vagyonfelügyeleti Fõosztály vezetõjének,
c) a Kontrolling Fõosztály vezetõjének,
d) a Védelemgazdaságért Felelõs Helyettes Államtitkári
Titkárság vezetõjének és
e) a HM Védelemgazdasági Hivatal fõigazgatójának
tevékenységét.
(2) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárt
távolléte vagy akadályoztatása esetén a Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály vezetõje helyettesíti. Mindkettõjük együttes távolléte esetén a helyettes államtitkárt
az általa kijelölt, korlátozott jogkörrel rendelkezõ személy
helyettesíti.
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10. Társadalmi kapcsolatokért felelõs
helyettes államtitkár
20. §
(1) A társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár felelõs a Hvt. vhr. 8. § (1) bekezdésében meghatározott szakterületekért, amelynek keretében szakmailag irányítja
a) a nemzeti rendezvényekhez kapcsolódó rendezvényszervezési, kommunikációs, programkoordinációs és tájékoztatási tevékenységet,
b) koordinálja a Kormány tagjainak a nemzeti rendezvényekhez kapcsolódó megjelenéseit, és
c) ellátja a kommunikációs megjelenések, valamint a
kommunikációs tárgyú beszerzések szakmai elõkészítésébõl eredõ feladatokat.
(2) A társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár az (1) bekezdésen túl
a) ellátja a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és
Kollégium Nkt. szerinti szakmai felügyeletével összefüggõ feladatokat, gyakorolja a fenntartót megilletõ beszámoltatási jogot,
b) felügyeli a honvédelmi neveléssel és az ifjúság honvédelmi ismereteinek bõvítésével, a HM által kezdeményezett társadalmi tömegsport- és szabadidõs tevékenységekkel kapcsolatos feladatok, valamint programok végrehajtását,
c) felügyeli a Honvéd Együttes Mûvészeti Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû Társaság honvédségi mûsorszolgáltatásával, valamint a katonai irodalmi és képzõmûvészeti
pályázatokkal kapcsolatos feladatokat,
d) irányítja a nemzeti rendezvények szervezett és biztonságos lebonyolításával kapcsolatos feladatokat ellátó
operatív szerveket, valamint felügyeli a Centenáriumi
megemlékezéssel kapcsolatos feladatok megvalósítását,
e) ellátja a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum mûködtetésével kapcsolatos feladatokat,
f) jóváhagyja az irányítása alá tartozó HM szerv ügyrendjét, HM szervezet szervezeti és mûködési szabályzatát, valamint éves intézményi munkatervét, és
g) egyetértése esetén felterjeszti a Kratochvil Károly
Honvéd Középiskola és Kollégium és a HM Tábori Lelkészi Szolgálat szolgálati ágai szervezeti és mûködési szabályzatát.
(3) A társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozza
a) a magasabb vezetõ megbízás és annak visszavonása
kivételével a HM Tábori Lelkészi Szolgálat szolgálati ágai
közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetõivel kapcsolatos munkáltatói döntéseket,
b) a magasabb vezetõ megbízás és annak visszavonása
kivételével a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és
Kollégium igazgatójával kapcsolatos munkáltatói döntéseket és

12. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

c) a magasabb vezetõ megbízás és annak visszavonása
kivételével az irányítása alá tartozó HM szervezet közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetõivel kapcsolatos
munkáltatói döntéseket.
(4) A parlamenti államtitkár – a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár útján – a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozza az ingó vagyontárgyak harmadik személy részére történõ használatba adásának és a katonazenekarok
biztosításának rendjérõl szóló HM utasítás szerinti döntést.

21. §
(1) A társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár irányítja
a) a Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Helyettes Államtitkári Titkárság vezetõjének,
b) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának,
c) a HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatal fõigazgatójának és
d) a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal fõigazgatójának
tevékenységét.
(2) A társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén – kezdeményezésére – a közigazgatási államtitkár által kijelölt helyettes államtitkár helyettesíti.
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e) felügyeli a NATO és az EU beosztások tervezésével
kapcsolatos feladatokat, a NATO és az EU parancsnokságokkal, nemzeti katonai képviseletekkel történõ együttmûködést,
f) felügyeli az MH katonai szervezeteinek nemzetközi
katonai együttmûködéssel kapcsolatos feladatait,
g) felügyeli a Honvéd Vezérkar összehangolt tevékenységét biztosító elvek és követelmények kidolgozását és
a Honvéd Vezérkar szervei, valamint a HVKF közvetlen
alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezetek közötti
együttmûködést,
h) felügyeli az MH katonai szervezetei éves munkatervének kidolgozását, elemezteti és értékeli a végrehajtott
ellenõrzések és vizsgálatok tapasztalatait,
i) ellátja a Rendszeresítési Bizottság társelnöki teendõit, és
j) az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok feldolgozásáról és
végrehajtásáról szóló miniszteri utasítás szerint ellátja az
MH doktrinális és szabványosítási tevékenységét irányító
testület elnöki feladatait.

23. §
(1) A HVKFH tevékenységét a Vezérkari Iroda segíti.
(2) A HVKFH-t távolléte vagy akadályoztatása esetén a
Honvéd Vezérkar törzsigazgató helyettesíti.

11. Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese

12. Honvéd Vezérkar törzsigazgató

22. §

24. §

(1) A HVKFH közvetlenül a HVKF-nek van alárendelve. A HVKFH részletes feladat- és hatáskörét a Hvt. vhr.
12. §-a határozza meg.
(2) A HVKFH
a) a HVKF által átruházott hatáskörben gyakorolja a
munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló
9/2014. (II. 12.) HM utasításban meghatározott irányítási
jogkört,
b) az MH szabályzatfejlesztési tevékenységének kialakításáról és mûködésérõl szóló miniszteri utasítás szerint
ellátja az MH Szabályzatfejlesztési Munkacsoport elnöki
feladatait,
c) ellátja a Többnemzetiségû Mûszaki Zászlóalj mûködéséhez kapcsolódó Irányító Csoport, Többnemzetiségû
Munkacsoport és Titkárság megalakításáról szóló
88/2011. (VIII. 4.) HM utasításban hatáskörébe utalt feladatokat,
d) a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasításban a Honvéd
Vezérkar és a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó
MH katonai szervezetek állománya vonatkozásában engedélyezési jogkört gyakorol,

(1) A Honvéd Vezérkar törzsigazgató a HVKF-nek van
alárendelve, és – a HVKFH, valamint az MH vezénylõ
zászlósa kivételével – szolgálati elöljárója a Honvéd Vezérkar személyi állományának.
(2) A Honvéd Vezérkar törzsigazgató
a) közvetlenül szervezi a HVKF és a HVKFH feladat- és
hatáskörébe tartozó döntések szakmai elõkészítését és
végrehajtását, és ezzel összefüggésben koordinálja és
összehangolja a Honvéd Vezérkar tevékenységét,
b) elõkészíti a HVKFH heti koordinációs értekezletét,
c) koordinálja a Honvéd Vezérkar szerveinek összehangolt és eredményes feladat-végrehajtási tevékenységét
meghatározó elvek és követelmények kidolgozását,
d) koordinálja az MH katonai szervezetei éves feladattervének kidolgozását, és intézkedik azok jóváhagyásra
történõ felterjesztésére,
e) felelõs a HVKF, a HVKFH és a csoportfõnökök hatáskörébe tartozó belsõ rendelkezések tervszerû és összehangolt kidolgozásáért, módosításáért, valamint a HVKF
kiképzési szakterületet érintõ közvetlen stratégiai döntés-elõkészítéséért,
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f) szervezi és összehangolja a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezetek közötti belsõ
szakmai együttmûködést,
g) koordinálja az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ és a kiképzési, oktatási és regeneráló központok
mûködtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását,
h) irányítja a Honvéd Vezérkar Információ Menedzsment Rendszer mint vezetéstámogató struktúra mûködését, és
i) koordinálja a Honvéd Vezérkar egységes szakmai véleményének kialakításával összefüggõ és a belsõ információs rendszerek szakmai kommunikációs felügyeletével
kapcsolatos tevékenységet.
(3) A Honvéd Vezérkar törzsigazgató részletes feladatés hatáskörét a HVKF intézkedésben határozza meg.
(4) A Honvéd Vezérkar törzsigazgatót távolléte, illetve
akadályoztatása esetén a Honvéd Vezérkar hadmûveleti
csoportfõnöke helyettesíti, mindkettõjük együttes távolléte esetén a Honvéd Vezérkar törzsigazgatót a HVKF által
kijelölt, korlátozott jogkörrel rendelkezõ csoportfõnök helyettesíti.

13. MH vezénylõ zászlósa
25. §
(1) Az MH vezénylõ zászlósa altiszti tanácsadóként a
HVKF közvetlen alárendeltségében teljesíti szolgálatát.
Az MH vezénylõ zászlósa szolgálati elöljárója a HVKF
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek altiszti és legénységi állományának.
(2) Az MH vezénylõ zászlósa
a) felelõs az MH altiszti és legénységi állományát érintõen a HVKF parancsnoki vezetési tevékenységének támogatásáért,
b) javaslatot tesz a HVKF részére az altiszti és a legénységi állományt érintõ stratégiai kérdések megoldására, és
c) tájékoztatja és képviseli az altiszti és a legénységi állományt az õket érintõ kérdésekben, részt vesz az altiszti
és a legénységi állomány egészét érintõ rendezvényeken,
kapcsolatot tart a NATO és a Békepartnerségi Programban
(a továbbiakban: PfP) részt vevõ országok vezénylõ zászlósaival, rangidõs altisztjeivel.
(3) Az MH vezénylõ zászlós részletes feladat- és hatáskörét a HVKF intézkedésben határozza meg.
(4) Az MH vezénylõ zászlósának tevékenységét a Vezérkari Iroda segíti.
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mát a miniszter utasításban határozza meg. A miniszteri
biztos tevékenységét a miniszter irányítja.

15. Állami vezetõ titkárságának vezetõje
27. §
(1) Az állami vezetõ hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs elõkészítését, valamint e Szabályzat szerinti állami vezetõ hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos ellátását az állami vezetõ titkársága biztosítja.
(2) A titkárságvezetõ tevékenységét az állami vezetõ
irányítja. A titkárságvezetõ feladat- és hatáskörében
a) segíti az állami vezetõ munkáját, ellátja mindazon
ügyeket, amelyekkel az állami vezetõ állandó vagy eseti
jelleggel megbízza,
b) elkészíti a titkárság munkaköri leírásait, az önálló
HM szervként mûködõ titkárság esetében annak ügyrendjét, és
c) ellátja a titkárság feladatköréhez kapcsolódó, miniszteri utasításban, belsõ rendelkezésben és e Szabályzatban
meghatározott ügyeket.
(3) Az önálló HM szervként mûködõ titkárság ügyrendjét és a titkárságvezetõ munkaköri leírását az állami vezetõ
hagyja jóvá.
(4) Az önálló HM szervként mûködõ titkárság esetében
a titkárságvezetõ helyettesítésére a 33. § az irányadó.
(5) A (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó helyettes államtitkári titkárságvezetõt a helyettes államtitkár által kijelölt személy helyettesíti.

III. Fejezet
SZERVEZETI EGYSÉGEK
16. A HM szervekre és vezetõikre vonatkozó
közös szabályok
28. §
A HM szervek és a nem önálló szervezeti egységek létszámát e Szabályzatban megállapított létszámkereteken
belül a HM Munkaköri Jegyzéke határozza meg.

29. §
14. Miniszteri biztos
26. §
A miniszteri biztos feladat- és hatáskörét, valamint a vonatkozó jogszabályra figyelemmel mûködésének idõtarta-

A HM szerv 2. függelék szerinti feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyekben, illetve azokhoz kapcsolódóan
1. adatokat, információkat gyûjt, ezek összegezésével
és elemzésével jelentéseket állít össze, felterjesztésekkel,
jelentésekkel vezetõi döntéseket kezdeményez, illetve tájékoztatást nyújt az állami és a katonai vezetõk, a miniszteri
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biztos és a kabinetfõnök munkájának elõsegítése és a közfeladatok végrehajtása érdekében,
2. figyelemmel kíséri a jogszabályi és a nemzetközi szabályozási környezet alakulását, elemzi a szakterületéhez
tartozó jogszabályok érvényesülését és hatásait, a honvédelmi tárca érdekeinek érvényesítése érdekében szakmai
javaslatokat készít,
3. jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök
és belsõ rendelkezések újraszabályozását, módosítását,
hatályon kívül helyezését kezdeményezheti a fõkidolgozó
szakmai szervnél, illetve szervezetnél vagy a Jogi Fõosztálynál, véleményezi a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a belsõ rendelkezések tervezeteit,
érdemi észrevételeit szakterületi javaslatként megküldi
a megkeresõ részére,
4. fõkidolgozó szakmai szervként elõkészíti a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a belsõ
rendelkezések szakmai tervezetét, rendszeresen felülvizsgálja a szakmai felelõsségi körébe tartozó szabályozást,
kezdeményezi annak módosítását, hatályon kívül helyezését, új szabályozás kiadását,
5. szakmai koncepció kidolgozásáért felelõs szervként
végzi a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló 77/2009. (IX. 11.)
HM utasításban foglalt feladatokat, és lefolytatja a kapcsolódó szakmai egyeztetéseket,
6. felkészítõ feljegyzést készít a kormányülések, illetve
a közigazgatási államtitkári értekezletek napirendjére felvett elõterjesztésekhez,
7. szakterületi bedolgozást készít a beszámolókhoz,
a jelentésekhez és a munkatervekhez,
8. az egységes jogalkalmazás elõsegítése érdekében
jogi állásfoglalás kiadását kezdeményezi, illetve közremûködik annak kialakításában,
9. a szakmai követelmények egységes érvényesülésének elõsegítése, illetve egyedi ügyek rendezése érdekében
szakmai iránymutatásokat ad ki, illetve közremûködik
azok elõkészítése során, egyeztetõ értekezleteket tart,
10. háttéranyagot állít össze az állami és a katonai vezetõk, a miniszteri biztos, a kabinetfõnök tárgyalásaihoz, beszédeihez, elõadásaihoz, médiaszerepléseihez, az országgyûlési képviselõk és az alapvetõ jogok biztosa által kért
tájékoztató anyagokhoz, az alkotmánybírósági, a rendõrségi és az ügyészségi megkeresések teljesítéséhez, a jogi
képviselet ellátásához, a médiától érkezett kérdések megválaszolásához, továbbá más közérdekû adatigénylések
teljesítéséhez,
11. a személyi állomány munkaköreivel, oktatásával és
képzésével kapcsolatos követelmények összehangolásáért
felelõs szakmai szervezetek feladatairól szóló miniszteri
utasításban meghatározottak szerint végzi a hatáskörébe
utalt feladatokat,
12. figyelemmel kíséri a nemzetközi kapcsolatrendszer
alakulását, elemzi, értékeli a kétoldalú és a multilaterális
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nemzetközi együttmûködés folyamatait, jelzi a várható
változásokat, ezek következményeit, fõkidolgozó szakmai
szervként vagy véleményezõként közremûködik a nemzetközi dokumentumok kidolgozásában, a nemzeti és a tárcaálláspont kialakításában, egyeztetésében és képviseletében,
13. meghatározza a nemzeti és a szövetségi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szakterületi képességeket
és követelményeket,
14. végzi a honvédelmi tárca 10 éves hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról szóló miniszteri utasításban,
valamint az 1 (+n) éves rövid távú tervének kidolgozásával kapcsolatos miniszteri körlevélben meghatározott feladatokat,
15. ellátja az intézményi, illetve a költségvetési gazdálkodás feladatait a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló miniszteri utasításban meghatározottak szerint,
16. ellenõrzött szervként nyilvántartást vezet, és nyomon követi az ellenõrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok végrehajtását, beszámolót készít a végrehajtott és a végre nem hajtott intézkedésekrõl és azok indokáról,
17. doktrínakidolgozóként, témavezetõként, témafelelõsként, témakezelõként vagy nemzeti képviselõként végzi a hatáskörébe tartozó egységesítési, szabványosítási feladatokat, valamint a Magyar Honvédség mûveleti tapasztalat-feldolgozó rendszere kialakításáról és mûködtetésérõl szóló 74/2008. (HK 15.) HM utasításban meghatározott feladatokat,
18. ellátja a hatáskörébe tartozó, a Magyar Honvédség
szabályzatfejlesztési tevékenységének kialakításáról és
mûködésérõl szóló 136/2011. (XII. 20.) HM utasításban
meghatározott szabályzatfejlesztési feladatokat,
19. részt vesz a honvédelmi tárcánál mûködõ munkacsoportok, bizottságok munkájában,
20. képviseli a honvédelmi tárcát a központi államigazgatási szervekkel és a civil szervezetekkel folytatott
egyeztetések során, meghatározott esetekben a hatóságok
és a bíróságok elõtt, a Kormány által létrehozott testületek,
a nemzetközi szervezetek, ezek testületei, bizottságai és
munkacsoportjai munkájában a hazai és a nemzetközi rendezvényeken,
21. kapcsolatot tart és együttmûködik hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel az MH, a Kormány és
az ország érdekeinek fokozott érvényre juttatása érdekében,
22. kialakítja, mûködteti és fejleszti a HM szerv operatív belsõ kontrolljai rendszerét a honvédelmi szervezetek
operatív belsõ kontrolljai rendszerének kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl szóló 12/2013. (II. 22.) HM
utasítás és az irányadó normatív szabályozás szerint,
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23. végzi a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasításban meghatározott szakmai felelõsi feladatokat,
24. végzi az éves és havi munkatervek összeállításával
és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggõ feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM
utasításban meghatározott tervezési és beszámolási feladatokat, és
25. részt vesz a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014–2020 megvalósulásával összefüggõ feladatok végrehajtásában, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról szóló 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozatban meghatározott tervezési és beszámolási feladatokban.

nációs tevékenysége kiterjed arra a tevékenységre is,
amely a „2. Koordinációs feladatok” felsorolásban nem
szerepel, de azt a HM szerv feladat- és hatáskörébe tartozó
kodifikációs, közhatalmi, nemzetközi vagy funkcionális
feladataihoz kapcsolódóan végez.
(5) A HM szerv
a) közhatalom gyakorlásával összefüggõ hatáskörét a „3.
Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok”,
b) kizárólag nemzetközi jellegû tevékenységét a „4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok”,
c) alaptevékenységét az „5. Funkcionális feladatok” és
d) a (3) és a (4) bekezdés és az a)–c) pont szerint be nem
sorolható tevékenységét a „6. Egyéb feladatok”
tartalmazzák.

30. §

32. §

(1) A HM szervek feladat- és hatáskörét jogszabály,
közjogi szervezetszabályozó eszköz, belsõ rendelkezés, illetve e Szabályzat határozza meg.
(2) A HM szerv feladat- és hatáskörébe nem tartozó
ügyben csak eseti jelleggel, vezetõi feladatszabás alapján
járhat el akkor, ha az nem jelenti más szakmai szerv vagy
szervezet jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó
eszközben, belsõ rendelkezésben, illetve e Szabályzatban
rögzített hatáskörének elvonását.

(1) A HM szerv vezetõje
a) vezeti a HM szervet,
b) dönt a HM szerv feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyekben, szervezi és ellenõrzi a feladatok határidõben
történõ és szakmailag megalapozott végrehajtását,
c) szolgálati elöljárója vagy hivatali felettese a HM
szerv szolgálati viszonyban vagy kormányzati szolgálati
jogviszonyban lévõ állományának, feléjük parancsadási
vagy utasítási joggal rendelkezik,
d) szakmai elöljárója vagy szakmai felettese a feladatkörébe utalt kérdésekben az MH érintett szakállományának és
e) a HM szerv belsõ mûködési rendjére és az egyes nem
önálló szervezeti egységek feladatkörének meghatározására elkészíti a HM szerv ügyrendjét, és elkészítteti a munkaköri leírásokat.
(2) A HM szerv vezetõje felelõs
a) a feladat- és hatáskörében hozott döntések, észrevételek, állásfoglalások szakszerûségéért és a végrehajtási határidõk megtartásáért,
b) az ügyintézés általános szabályainak betartásáért,
c) a honvédelmi tárcán belül a horizontális és a vertikális együttmûködés megvalósításáért, így különösen
ca) a normatív szabályozókban elõírt, illetve vezetõi feladatszabásként elrendelt egyeztetési kötelezettség teljesítéséért, konszenzus hiányában az egyet nem értés indokolásáért,
cb) valamennyi, feladat- és hatáskör alapján érintett
szakmai szerv, illetve szervezet döntés-elõkészítésbe történõ bevonásáért, az érintettek álláspontjának összehangolt érvényesítéséért és
cc) a vezetõi feladatszabások és a rendelkezésére álló
adatok, információk továbbításáért a végrehajtásáért felelõs vagy az abban közremûködõ szakmai szerv, illetve
szervezet részére,

31. §
(1) A HM szerv feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységét a 2. függelék
a) kodifikációs,
b) koordinációs,
c) közhatalmi,
d) nemzetközi,
e) funkcionális és
f) egyéb
csoportba sorolja.
(2) A besorolást a szakmai tevékenység elsõdleges jellege határozza meg.
(3) Az „1. Kodifikációs feladatok” a HM szervnek
a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök,
a belsõ rendelkezések, illetve a stratégiai jellegû dokumentumok szakmai kidolgozására, módosítására vonatkozó szabályozási hatáskörét jelöli. A 29. § alapján a HM
szerv szabályozási hatásköre kiterjed az „1. Kodifikációs
feladatok” felsorolásban nem szereplõ, de feladat- és hatáskörébe tartozó koordinációs, közhatalmi, nemzetközi,
funkcionális és egyéb feladatokhoz kapcsolódó szakmai
elõírások meghatározására is.
(4) A „2. Koordinációs feladatok” a HM szerv egyeztetési, összehangolási hatáskörét jelöli. A HM szerv koordi-
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d) a HM szerv hatáskörébe tartozó adatfelelõsi és adatkezelõi feladatok végrehajtásáért és
e) a szolgálatteljesítés, a munkavégzés, a gazdálkodás
jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben
és e Szabályzatban rögzített elõírásainak megtartásáért.
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V. Fejezet
A MÛKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS
ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK
18. Kiadmányozás
36. §

33. §
A HM szerv vezetõjét távolléte, akadályoztatása esetén
a HM Munkaköri Jegyzékében meghatározottak szerinti
helyettese, mindkettõjük együttes távolléte esetén a HM
szerv vezetõje által kijelölt személy helyettesíti.

17. A nem önálló szervezeti egységekre
és vezetõikre vonatkozó közös szabályok
34. §
(1) A nem önálló szervezeti egység részletes feladat- és
hatáskörét – a helyettes államtitkári titkárság kivételével –
a HM szerv ügyrendje határozza meg.
(2) A nem önálló szervezeti egység vezetõje
a) az általa vezetett szervezeti egység tekintetében ellátja a HM szerv ügyrendjében meghatározott vezetõi feladatokat, és
b) felelõs a szervezeti egység feladatainak határidõre
történõ, szakmailag megalapozott teljesítéséért.
(3) A 30. § (2) bekezdése a nem önálló szervezeti egységre, a 33. § az önálló szervezeti egység részét képezõ titkárság, osztály és iroda vezetõjére is irányadó.
(4) A helyettes államtitkári titkárság részletes feladat- és
hatáskörét a 2. függelék tartalmazza.

IV. Fejezet
A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS A DÖNTÉS-ELÕKÉSZÍTÉSI
FÓRUMOK
35. §
(1) A HM felsõszintû vezetõi és munkaértekezletei
a) a miniszter éves értékelõ és feladatszabó vezetõi,
b) a miniszteri,
c) a közigazgatási államtitkár szakmai vezetõi,
d) a közigazgatási államtitkár heti koordinációs,
e) a HVKF vezetõi és
f) a HVKFH koordinációs
értekezlet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értekezletek célját, a résztvevõk körét és az elõkészítésük rendjét a Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi és munkaértekezleteinek
rendjérõl szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás határozza
meg.

(1) A kiadmányozás az ügyben történõ intézkedésre, érdemi döntésre, valamint külsõ szervnek vagy személynek
címzett irat kiadására ad felhatalmazást. Kiadmányozásra
a hatáskör címzettje jogosult. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelõs.
(2) A hatáskör címzettje – eltérõ rendelkezés hiányában
– kiadmányozási jog gyakorlását állami vezetõnek, katonai vezetõnek, kabinetfõnöknek vagy valamely HM szerv,
HM szervezet, nem önálló szervezeti egység vezetõjének
az e Szabályzatban rögzítettek szerint átengedheti.
(3) A (2) bekezdés szerint átengedett kiadmányozási jog
gyakorlására jogosult a döntés meghozatala során a hatáskör címzettjének nevében és megbízásából jár el. A döntésben egyaránt fel kell tüntetni a hatáskör címzettjének és
a kiadmányozási jog gyakorlójának nevét és hivatali beosztását, valamint azt, hogy a kiadmányozási jog
gyakorlója a hatáskör címzettjének nevében és megbízásából jár el.
(4) A (2) bekezdés szerint átengedett kiadmányozási jog
tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog gyakorlásának átengedése nem minõsül a hatáskör átruházásának,
ezért a kiadmányozási jog gyakorlásának átengedése nem
érinti a hatáskör címzettjének személyét, döntési, utasítási
jogát és felelõsségét, valamint – ha a jogorvoslatot jogszabály biztosítja – a jogorvoslat igénybevételének lehetõségét, az elbírálás rendjét és jogosultját.
(5) A hatáskör címzettjének akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlására e Szabályzatnak a helyettesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

37. §
(1) Az állami vezetõk, a katonai vezetõk, a kabinetfõnök, a HM szervek vezetõi, a nem önálló szervezeti egység
vezetõje a feladat- és hatáskörébe, átruházott hatáskörébe
vagy átengedett kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyekben intézkedik és kiadmányoz.
(2) A HM szerv, valamint a nem önálló szervezeti egységként mûködõ titkárság és iroda vezetõje az alárendeltségébe tartózó szervezeti egység személyi állománya szabadságának kiadását a munkáltatói jogkört gyakorló kiadmányozási jogkörében hagyja jóvá. A HM szerv, a HM
szervezet, valamint a nem önálló szervezeti egységként
mûködõ titkárság és iroda vezetõje szabadságának kiadását a tevékenységét irányító szolgálati elöljáró, hivatali felettes engedélyezi. A HM szerv, a HM szervezet, valamint
a nem önálló szervezeti egységként mûködõ titkárság és
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iroda vezetõje kiadmányozza a kormánytisztviselõkre vonatkozóan a közigazgatási államtitkár nevében és megbízásából a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti
veszélyt jelentõ rendellenességek és a balesetek bejelentésérõl, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011.
(X. 20.) HM rendelet 14. § (4) bekezdése szerinti értesítést.
(3) A HM hivatali szervezetének állománya tekintetében túlszolgálat elrendelésére és a túlszolgálatért járó ellentételezés megállapítására a munkáltatói jogkört gyakorló kiadmányozási jogkörében a közigazgatási államtitkár,
a Miniszteri Kabinet állománya esetén a kabinetfõnök jogosult.
(4) A Közszolgálati Iroda vezetõje a közigazgatási államtitkár nevében és megbízásából kiadmányozza a kormánytisztviselõk igazolását.
(5) A Jogi Fõosztály vezetõje a közigazgatási államtitkár nevében és megbízásából kiadmányozza az elõterjesztés- és miniszteri rendelettervezetek elõzetes és közigazgatási egyeztetésre bocsátásáról szóló kiadmányokat, valamint a kihirdetési egyetértést kérõ leveleket.
(6) A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfõnöke
a miniszter nevében és megbízásából kiadmányozza a polgári felsõoktatási intézmények és szakképzõ iskolák hallgatóival köthetõ ösztöndíjszerzõdésrõl, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjérõl szóló HM utasítás szerint
megkötésre kerülõ ösztöndíjszerzõdést.
(7) A HM biztonsági vezetõ kiadmányozza
a) feladat- és hatáskörébe tartozó döntéseket,
b) a miniszter nevében és megbízásából a HM Biztonsági
Szabályzatát és
c) a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV.
törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 13. § (7) bekezdése szerinti felhasználói engedélyt.
(8) A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfõnöke
a vezetése alá tartozó HM szerv ügyrendjében határozza
meg azokat a hatáskörébe tartozó munkáltatói döntéseket,
amelyeket nevében és megbízásából a Honvéd Vezérkar
Személyzeti Csoportfõnökség állományába tartozó vezetõ
vagy az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség tevékenységét támogató, nem önálló szervezeti
egységének vezetõje kiadmányoz.

38. §
(1) A döntéshozatalra elõkészített iratot – ha a döntésre
jogosult másként nem rendelkezett – szolgálati úton kell
felterjeszteni a kiadmányozásra jogosulthoz. Ha a kiadmányozásra jogosult a miniszter, a Hvt. vhr. 9. § (2) bekezdésére figyelemmel kell eljárni.
(2) A kiadmányozásra jogosult a döntését az elõkészítés
ellenõrzése után, a kapott információk alapján, feladat- és
hatáskörében eljárva, határidõben hozza meg.
(3) A honvédelmi tárcán belüli egyeztetés során, az ügyintézési határidõk betartása érdekében a kiadmányozásra
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elõkészített irat munkapéldányban akkor adható ki, ha azt
a HM szerv ügyrendje, HM szervezet szervezeti és mûködési szabályzata, illetve e Szabályzat lehetõvé teszi. A kiadmányozásra elõkészített irat munkapéldánya nem minõsül hivatalos álláspontnak, az korlátozás nélkül megváltoztatható. A kiadmányozásra elõkészített irat munkapéldánya alapján felsõvezetõi döntés, honvédelmi tárcán kívüli egyeztetés nem kezdeményezhetõ.
(4) Az állami vezetõk által a miniszter vagy annak irányítása alá tartozó más állami vezetõ nevében és megbízásából kiadmányozott döntést az általuk egyedileg vagy e
Szabályzatban kijelölt HM szerv állományába tartozó,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény kizárásra és
a fellebbezés elbírálására vonatkozó elõírásainak, továbbá
az elõírt képesítési követelményeknek megfelelõ személy
készíti elõ.

19. Az ügyintézés általános szabályai
39. §
A honvédelmi tárcánál a Hvt. és a Hvt. vhr. függelmi viszonyokra vonatkozó elõírásainak megfelelõen szolgálati
elöljárói és hivatali felettesi, szakmai elöljárói és szakmai
felettesi rendszer érvényesül.
40. §
(1) Az ügyintézés és a kapcsolattartás – ha jogszabály,
közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy e Szabályzat eltérõen nem rendelkezik – a szolgálati út megtartásával, vezetõi szinteknek megfelelõen történik.
(2) A Humánpolitikai Fõosztály, a Jogi Fõosztály, valamint a Tervezési és Koordinációs Fõosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben közvetlenül tart kapcsolatot
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal, a Miniszteri Kabinetirodával, a Közszolgálati Irodával, a Parlamenti Irodával, az érintett HM szervekkel, HM szervezetekkel és
a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó MH katonai
szervezetekkel. A Honvéd Vezérkar és a HVKF közvetlen
alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezetek tekintetében a közvetlen kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéstõl a Honvéd Vezérkar Információ Menedzsment
Rendszer alkalmazási körére vonatkozó vezetõi feladatszabás eltérhet. Ha a feladat végrehajtásához az MH Összhaderõnemi Parancsnokság alárendeltségébe tartozó katonai szervezet bevonása is szükséges, a kapcsolattartás az
MH Összhaderõnemi Parancsnokság útján valósul meg.
(3) Az MH hatékony külsõ kommunikációja érdekében,
a közvélemény gyors, hiteles és pontos tájékoztatását
igénylõ esetekben a kabinetfõnök által kijelölt személy
közvetlenül egyeztet az érintett vagy az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka által kijelölt katonai
szervezet vezetõjével, illetve kommunikációs szakembe-
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rével. A közvetlen egyeztetés eredményérõl a kabinetfõnök által kijelölt személy a kabinetfõnöknek, az érintett
katonai szervezet vezetõje pedig a HVKF-nek a szolgálati
út betartásával jelent.
(4) A HM szervek és a HM szervezetek vezetõi a HM
kabinetfõnökének elõzetes tájékoztatásával és jóváhagyásával élhetnek megkereséssel az NKE felé. A Jogi Fõosztály a jogszabályok és a belsõ rendelkezések tárcán belüli
és közigazgatási egyeztetése során – a kabinetfõnök egyidejû tájékoztatása mellett – közvetlenül tart kapcsolatot
az NKE-vel.
(5) A honvédelmi tárcán belüli elektronikus úton történõ kapcsolattartás a vonatkozó szabályozók alapján, elsõsorban a szervezeti e-mail címek igénybevételével történik. Az e-mail címek jegyzékét a Tervezési és Koordinációs Fõosztály állítja össze, aktualizálja és küldi meg az érintettek részére.

41. §
(1) Az ügyintézés és a kapcsolattartás során a kölcsönös
együttmûködés elvének megfelelõen, a felesleges bürokrácia mellõzésével kell eljárni.
(2) Az ügyintézés és a honvédelmi tárcán belüli kapcsolattartás során a nyílt iratok kezelését az MH Egységes
Iratkezelési Szabályzatában foglaltak alapján kell végezni.
A HM nyílt iratkezelés felügyeletét ellátó vezetõje, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 11. §
(1) bekezdés c) pontja szerint az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelõs a Honvéd Vezérkar híradó, informatikai és információvédelmi csoportfõnöke.
(3) A miniszter utasításban határoz bizottság és munkacsoport létrehozásáról a Ksztv. és a Kormány e tárgykörben kiadott határozatának megfelelõen. A miniszter az utasításban kijelöli a bizottság elnökét vagy a munkacsoport
vezetõjét, tagjait, feljogosíthatja az elnököt vagy a vezetõt,
hogy szakterületi érintettség esetén a bizottság munkájában történõ részvétel érdekében eseti jelleggel megkereshet tagnak nem minõsülõ 4. függelék szerinti szervezeteket is, és meghatározza a bizottság vagy a munkacsoport
legfontosabb feladatait. Az ülések összehívásával és mûködésével kapcsolatos szabályokat, a tagok feladatait az
alakuló ülésen a bizottság elnöke vagy a munkacsoport vezetõje határozza meg.
(4) A miniszter, a parlamenti államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a HVKF az összetett megközelítést és több
szakterület szoros együttmûködését igénylõ feladat elvégzése érdekében – munkacsoport, bizottság létrehozása nélkül – a feladatkörükben érintett vezetõk és tárgykör szerint
illetékes ügyintézõk hatékony együttmûködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el. A csoportos
munkavégzés során a feladatkörükben érintett vezetõket
és a tárgykör szerint illetékes ügyintézõket a komplex fel-
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adat megfelelõ határidõben történõ elvégzése érdekében kiemelt együttmûködési kötelezettség és felelõsség
terheli.
42. §
(1) A feladatok gyors és hatékony végrehajtása érdekében az illetékes szakmai szervek, illetve szervezetek közötti kapcsolattartás során – ideértve a honvédelmi tárca
nemzetközi tevékenységét is – a papírfelhasználás korlátozása érdekében az iratok elektronikus levelezõrendszeren
való továbbításáról szóló 20/2011. (HK 16.) HVK HIICSF
szakutasítás rendelkezései az irányadók. Az ügyintézés általános rendjének szabályai csak a nyílt iratokra alkalmazandóak, figyelemmel a minõsített adatok és a személyes
adatok védelmére vonatkozó jogszabályi elõírásokra.
(2) A honvédelmi tárcán belül folytatott egyeztetések
során a HM szerv vezetõje vagy az általa felhatalmazott
más személy által a hivatalos levelezõrendszeren keresztül
továbbított, a kiadmányozásra jogosult neve mellett „s. k.”
jelzéssel ellátott iratokat hivatalos megkeresésnek, illetve
álláspontnak kell tekinteni, azokat ügyvitelen vagy telefaxon keresztül ismételten megküldeni nem kell. Kétség esetén megkeresésre a kiadmányozó köteles igazolni azt,
hogy az irat hiteles kiadmánya szabályszerû, és iktatásra
került.
(3) Külsõ szervhez vagy személyhez csak a közfeladatot
ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl
szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott hiteles irat továbbítható.
(4) Az elektronikusan küldött vagy fogadott ügyek dokumentáltságát biztosítani kell oly módon, hogy az elküldés vagy a beérkezés ténye és ideje, valamint a megküldött
anyag azonosítható legyen.

43. §
(1) Az ügyek intézése a jogszabályokban, a közjogi
szervezetszabályozó eszközökben és e Szabályzatban
meghatározott határidõben (a továbbiakban: normatív
ügyintézési határidõ) történik. A normatív ügyintézési határidõ számításának kezdõ napja külsõ megkeresés esetén
az irat címzettjéhez, belsõ megkeresés esetén a hatáskörében eljáró szakmai szervhez, illetve szervezethez történõ
érkezésének a napja, befejezõ napja pedig a továbbítás igazolt napja.
(2) A vezetõ a feladatok kiadása során a normatív ügyintézési határidõn belül, illetve ennek hiányában az ügyek
intézésére egyedi ügyintézési határidõt szabhat. Az egyedi
ügyintézési határidõ megállapítása során a vezetõ a vezetõi feladatszabásokra, a megkeresõ által esetlegesen megjelölt határidõre, a feladat jelentõségére, összetettségére és
aktualitására figyelemmel jár el. Az egyedi ügyintézési határidõket naptári napban, különösen sürgõs esetben órában
lehet meghatározni.
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(3) Ha a honvédelmi tárcán belüli egyeztetés során
a megkeresõ szakmai szerv, illetve szervezet az együttmûködést ügyintézési határidõ megjelölésével kezdeményezi, annak megállapítására az (1) és a (2) bekezdés az irányadó. Ha a megkeresõ szakmai szerv, illetve szervezet
a végrehajtásra 5 munkanapnál rövidebb határidõt kezdeményez, annak indokát köteles megjelölni és az iratot
megfelelõ kezelési jelzéssel ellátni.
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a) a közigazgatási államtitkár a hozzá beérkezõ tervezeteket elektronikusan megküldi a Jogi Fõosztálynak,
b) a Jogi Fõosztály a hozzá közvetlenül beérkezõ tervezeteket elektronikusan tájékoztatásul felterjeszti a közigazgatási államtitkárnak és – ha feladatkörüket érinti –
más állami vezetõknek, katonai vezetõknek, a kabinetfõnöknek és a miniszteri biztosnak.

48. §
44. §
(1) Az ügyintézõ feladatainak ütemezése során úgy jár
el, hogy a kiadmányozásra elõkészített irat a kiadmányozásra jogosulthoz a határidõ lejárta elõtti, ésszerû idõben
felterjesztésre kerüljön. Ha az ügyintézéshez vezetõi feladatszabás, szakmai egyeztetés szükséges, a végrehajtás
idõbeli ütemezésénél ezekre is figyelemmel kell lenni.
(2) Ha az ügy az elõírt határidõ alatt érdemben nem intézhetõ el, akkor az ügyintézõ a késedelem okáról és az
ügyintézés várható idõpontjáról a közvetlen vezetõjét haladéktalanul tájékoztatja. Ez alapján a HM szerv vezetõje,
fontosabb ügyekben az irányítást gyakorló állami vezetõ,
katonai vezetõ, illetve kabinetfõnök a továbbiakra nézve
döntést hoz, útmutatást ad, amelyrõl az ügyben érintetteket
haladéktalanul tájékoztatni kell.

(1) A Jogi Fõosztály a tervezetet elektronikusan, a szolgálati út mellõzésével, az ügyintézési határidõ feltüntetésével véleményezésre közvetlenül megküldi a honvédelmi
tárca azon szakmai szerveinek és szervezeteinek, amelyek
feladat- és hatáskörét a tervezet érinti. A tervezet csoportfõnökségek és a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó
MH katonai szervezetek általi véleményezésére a Honvéd
Vezérkar Információ Menedzsment Rendszeren keresztül
kerül sor.
(2) A Jogi Fõosztály a véleményezési határidõt az elõterjesztõ által megszabott határidõhöz igazodva úgy állapítja meg, hogy az a tárcavélemény határidõben történõ kiadását ne veszélyeztesse.
(3) Ha a Jogi Fõosztály úgy ítéli meg, hogy a tervezet
a honvédelmi tárcát nem érinti, az (1) bekezdés szerinti véleményezés a közigazgatási államtitkár jóváhagyásával
mellõzhetõ.

45. §
A Honvéd Vezérkarhoz érkezõ iratok központi kezelése, az információk gyors feldolgozása, egységes vezérkari
álláspont kialakítása érdekében vezetéstámogató rendszerként Honvéd Vezérkar Információ Menedzsment
Rendszer kerül alkalmazásra.

20. A más tárcák által készített elõterjesztésés jogszabálytervezetek egyeztetésének rendje
46. §
A más tárcák által készített elõterjesztés- és jogszabálytervezetek egyeztetése során a honvédelmi tárca szervei és
szervezetei felelõsek a hatáskörükbe tartozó szakmai javaslatok határidõre történõ elkészítéséért. Az észrevételt
tevõk indokolt javaslataiból egységes tárcaálláspont kerül
kialakításra, melyhez a honvédelmi tárca szervei és szervezetei kötve vannak.

47. §
Más tárcák által készített elõterjesztés- és jogszabálytervezetek véleményezése során az egységes tárcaálláspont
érvényesülése és határidõben történõ elkészítése érdekében

49. §
(1) A véleményezõ szakmai szerv, illetve szervezet
a tervezettel kapcsolatos észrevételeit a Jogi Fõosztálynak
a megadott határidõn belül, elektronikusan, a szervezeti
e-mail címre küldi meg. A határidõ meghosszabbíthatóságában a Jogi Fõosztály kötve van az elõterjesztõ álláspontjához.
(2) A Jogi Fõosztály a vezetõi feladatszabások alapján
és a véleményezõk észrevételeinek figyelembevételével
elkészíti a tárcavélemény tervezetét. Ha az észrevételek
között véleménykülönbség van, azt közvetlen egyeztetéssel kell feloldani. A tárcavéleményt – az elõterjesztõ tárcavezetõ függvényében – a közigazgatási államtitkár kiadmányozza.

50. §
(1) Ha a tervezettel kapcsolatban az elõterjesztõ tárca
szóbeli egyeztetést tart, a honvédelmi tárcát a közigazgatási államtitkár által felkért vagy kijelölt szakterületi, illetve
jogi szakértõ képviseli. Ha a tervezet érinti a miniszteri
biztos tevékenységét, az értekezletre a miniszteri biztos is
jogosult képviselõt felkérni vagy kijelölni.
(2) Kiemelt jelentõségû tervezeteknél a honvédelmi tárcát a közigazgatási államtitkár vagy a feladatkör szerint
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érintett helyettes államtitkár, illetve – ha a tervezet a tevékenységét érinti – a miniszteri biztos képviseli.
(3) Az egységes tárcaálláspont érvényesülése érdekében a honvédelmi tárca képviseletére kijelölt vagy felkért
személyek a szóbeli egyeztetést megelõzõen egyeztetnek,
és összehangolják szakterületi álláspontjukat.
(4) A tárcaközi egyeztetés eredményérõl az egyeztetésen részt vevõk feljegyzést készítenek.
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szerzõdések jogi helyességének megállapításához, továbbá egyes rendelkezéseinek értelmezéséhez.
(3) Szakmai iránymutatást a feladat- és hatáskörében
érintett szakmai szerv, illetve szervezet vezetõje jogosult
kiadni.
(4) A jogi állásfoglalások és a szakmai iránymutatások
szakmai véleménynek tekintendõk.

54. §
51. §
(1) A kormányülések, valamint a közigazgatási államtitkári értekezletek napirendjére felvett elõterjesztések tárgyalásra történõ elõkészítését és az állami vezetõk szóbeli
felkészítését a Jogi Fõosztály végzi.
(2) A Jogi Fõosztály a napirenden lévõ és a beérkezett
elõterjesztéseket felkészítõ feljegyzés készítése céljából
továbbítja a honvédelmi tárca feladat- és hatáskör szerint
érintett szakmai szervének vagy szervezetének, több illetékes esetén az elõterjesztés szabályozási tárgya szerint elsõ
helyen érintettnek.
(3) A felkészítõ feljegyzés célja az elõterjesztés rövid,
tömör tartalmi összegzése, a honvédelmi tárcára gyakorolt
hatásának és az esetleges vitás kérdések jelzése, szakmai
indokoltságuk alátámasztása. A felkészítõ feljegyzésben
utalni kell arra, hogy a szakmai szerv, illetve szervezet az
elõterjesztéshez hozzászólást javasol-e.
(4) A felkészítõ feljegyzést a Jogi Fõosztály által meghatározott határidõre kell elkészíteni, és elektronikusan
kell a Jogi Fõosztály szervezeti e-mail címére megküldeni.

52. §
(1) Az állami vezetõk szóbeli felkészítésén – ha az elõterjesztés tárgya, illetve az állami vezetõ ülésen történõ
hozzászólása miatt szükséges – a Jogi Fõosztály képviselõje, illetve a felkészítõ feljegyzést készítõ szakmai szerv,
szervezet képviselõje együtt vesz részt.
(2) A szóbeli felkészítésen való részvétel szükségességérõl és annak idõpontjáról a Jogi Fõosztály tájékoztatja
a felkészítõ feljegyzést készítõt.

(1) A jogi állásfoglalás kiadására a Jogi Fõosztály és az
Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály vezetõje önállóan
és együttmûködésben is jogosult. A jogi állásfoglalás kialakítása során a honvédelmi tárca feladat- és hatáskör szerint érintett szakmai szervei, illetve szervezetei közremûködnek.
(2) Ha a szakmai szerv, illetve szervezet kezdeményezi
a jogi állásfoglalás kiadását, a megkeresésnek tartalmaznia
kell a szakmai kérdés részletes bemutatását, okainak és következményeinek leírását és a szakterületi szakmai álláspont kifejtését. Ha a szakmai szervnél, illetve szervezetnél
jogi beosztás került rendszeresítésre, csatolni kell az elõzetes jogi álláspontot is. Ha a tárgykörben korábban vezetõi feladatszabás, döntés született, vagy szakmai egyeztetésre került sor, akkor erre a megkeresésben utalni kell
a keletkezett iratok csatolása mellett. A hiányos megkeresés a szükséges kiegészítések feltüntetésével visszaküldhetõ a szakmai szerv, illetve szervezet részére.
(3) A Jogi Fõosztály, illetve az Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály vezetõje a jogi állásfoglalást a megkeresés
beérkezésétõl számított 30 napon belül adja ki. A megkeresõ szakmai szerv, illetve szervezet rövidebb ügyintézési
határidõt kezdeményezhet, azonban ennek indokát köteles
a megkeresésben feltüntetni. Nem támaszthatja alá a rövidebb határidõ kezdeményezését az olyan sürgõsség, amely
a megkeresõ szakmai szerv, illetve szervezet mulasztására
vezethetõ vissza.
(4) A jogi állásfoglalásokra a belsõ szabályozási tevékenységrõl szóló 15/2012. (II. 24.) HM utasítást megfelelõen alkalmazni kell.

55. §
21. Jogi állásfoglalások, szakmai iránymutatások,
körlevelek
53. §
(1) A tárcaszintû egységes jogalkalmazást, a szakmai
követelmények egységes érvényesülését, a felmerült vitás
kérdések rendezését jogi állásfoglalások és szakmai iránymutatások segítik.
(2) Jogi állásfoglalás kérhetõ az (1) bekezdésen túl
a szakmai szerv, illetve szervezet által elõkészített együttmûködési megállapodások, gazdasági, illetve polgári jogi
szerzõdések, tanulmányi szerzõdések, valamint ösztöndíj-

Vezetõi feladatszabást tartalmazó körlevelet kizárólag
a miniszter, a parlamenti államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a HVKF, továbbá feladatszabásuk alapján eseti
jelleggel feljogosított vagy miniszteri utasításban felhatalmazott személy adhat ki.

22. A honvédelmi tárca képviselete
56. §
(1) A honvédelmi tárca képviseletét a jogszabályok,
a HM utasítások és a Szabályzat keretei között az állami
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vezetõk, a HVKF, az erre írásban felhatalmazott vagy jogszabályban, HM utasításban kijelölt más személyek látják el.
(2) A bíróság vagy más hatóság elõtti jogi képviselet ellátására a honvédelmi szervezetek jogi képviseletérõl
szóló 18/2011. (XII. 29.) HM rendelet és a honvédelmi
szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló
72/2013. (XI. 29.) HM utasítás rendelkezései, a nemzetközi képviseletre pedig a nemzetközi kapcsolattartással
összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló miniszteri utasítás rendelkezései az irányadóak.

12. szám

Adatbiztonsági és Közérdekû adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM
utasítás, valamint az utasítás mellékleteként kiadott, a Magyar
Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekû
adatok kezelésére vonatkozó Szabályzata határozza meg.
(2) A HM belsõ adatvédelmi felelõse a miniszter által
a HM Hatósági Hivatal Szakirányítási Igazgatóság adatvédelmi szakállományából kijelölt jogász végzettségû személy.
(3) A honvédelmi tárca az elektronikus közzétételi kötelezettségét a HM hivatalos honlapján, a http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium címû weboldalon
teljesíti.

57. §
(1) Az állami vezetõ jogkörébe tartozó szerzõdések és
együttmûködési megállapodások tervezetét – a (3) bekezdésben és a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és
intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 24/2015.
(VI. 15.) HM utasítás 23. §-ában foglaltak kivételével –
aláírás elõtt fel kell terjeszteni a közigazgatási államtitkár
részére.
(2) Az MH katonai szervezeteit érintõ szerzõdés megkötéséhez – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – minden esetben ki kell kérni a HVKF elõzetes véleményét.
(3) A HM vagyonkezelõi vagy a tulajdonosi
joggyakorló képviseletére jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy miniszteri megbízólevél szerint
felhatalmazott HM szerv vezetõje gyakorolja az állami vezetõ jogkörébe tartozó szerzõdések és együttmûködési
megállapodások tervezetével összefüggõ képviseleti jogköröket.

23. A sajtó tájékoztatásának rendje
58. §
(1) A sajtónyilvánossággal, a külsõ tájékoztatási és
kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos feladatok
végrehajtását a miniszter a kabinetfõnök útján irányítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok megvalósításának
részletes szabályait a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség külsõ kommunikációjának rendjérõl
szóló 72/2011. (VI. 30.) HM utasítás határozza meg.

25. A minõsített adatok védelme
60. §
(1) A minõsített nemzeti, NATO-, EU- és egyéb nemzetközi szerzõdés alapján átvett iratok kezelését a hatályos
jogszabályoknak megfelelõen, az MH Titokvédelmi Szabályzatában és a HM Biztonsági Szabályzatában meghatározottak szerint kell végezni.
(2) A minõsített adat védelmérõl szóló jogszabályokban
foglalt célok érvényesülése, az elõírt feladatok koordinálása, végrehajtása érdekében a miniszter által kinevezett biztonsági vezetõ a Honvéd Vezérkar híradó, informatikai és
információvédelmi csoportfõnöke.
(3) A Honvéd Vezérkar híradó, informatikai és információvédelmi csoportfõnöke szakmai irányítói jogkörében
eljárva a honvédelmi érdekbõl minõsített nemzeti minõsített adatok vonatkozásában
a) javaslatot tesz a miniszter számára a felülvizsgálati
szakértõ kinevezésére, és
b) véleményezi a levéltári anyagok kutatására vonatkozó
kérelmeket.
(4) A miniszter által a Honvédelmi Minisztérium biztonsági vezetõje kinevezésérõl szóló 77/2011. (HK. 18.)
HM határozatban kinevezett biztonsági vezetõ gyakorolja
azokat a hatásköröket, és ellátja azokat a feladatokat, amelyeket számára a Mavtv. 23. § (2) bekezdése és a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített
adat kezelésének rendjérõl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm.
rendelet 6. §-a meghatároz.
(5) A HM biztonsági vezetõ kiadmányozási jogát a 37. §
szabályozza.

24. A közérdekû adatok nyilvánosságának biztosítása és
a személyes adatok védelme
26. Ügyeleti és készenléti rendszer
59. §
61. §
(1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és
a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt célok érvényesülése, az elõírt feladatok végrehajtása érdekében az
adatvédelmi feladatok ágazati végrehajtását a Magyar
Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletérõl, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi,

(1) A minisztériumban a jogszabályi keretek között,
HM utasításban és belsõ rendelkezésben elrendelt ügyeleti
és készenléti szolgálatok mûködnek.
(2) A kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló
1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat tárcaszintû végrehajtási feladatait a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról
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és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentõ helyzetek jegyzékérõl szóló 119/2011.
(XI. 10.) HM utasítás határozza meg.
27. A minisztériumi objektumok mûködése
és védelme
62. §
A honvédelmi tárca HM I. (1055 Budapest, Balaton
utca 7–11. szám) és HM II. objektumok (1135 Budapest,
Lehel utca 35–37. szám) területén elhelyezett szervei és
szervezetei mûködését és védelmét a honvédelmi minisztériumi objektumok védelmével, mûködésével és az ezzel
összefüggõ irányítási tevékenységgel kapcsolatos feladatokról szóló 6/2010. (I. 15.) HM utasítás és annak végrehajtásával kapcsolatban kiadott belsõ rendelkezések, parancsok határozzák meg.
28. A minisztérium általános munkarendje
63. §
(1) Az általános munkarend hétfõtõl csütörtökig
8–16.30 óráig, pénteken 8–14 óráig tart.
(2) Kivételes esetben, így különösen a munkaszüneti
napot megelõzõ munkanapra – alárendeltség függvényében – a közigazgatási államtitkár és a HVKF az (1) bekezdéstõl eltérõ munkarendet is meghatározhat.
VI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
64. §
(1) A Szabályzatot a Tervezési és Koordinációs Fõosztály szükség szerint, de évente legalább egyszer felülvizsgálja a hatékony és áttekinthetõ munkafolyamatok, a felelõsségi szintek racionalizálása, a bürokrácia csökkentése
és a jogszabályi környezettel való összhang biztosítása
céljából. A felülvizsgálat megtörténtérõl a közigazgatási államtitkár – a felülvizsgálat eredményének egyidejû továbbításával – tájékoztatja a Miniszterelnökség államtitkárát.
(2) Ha jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó
eszköz kiadása a Szabályzat bármely rendelkezésének érdemi megváltoztatását eredményezné, a jogszabály vagy
a közjogi szervezetszabályozó eszköz szakmai kidolgozásáért felelõs szerv vezetõje köteles a Szabályzat módosítását kezdeményezni a Tervezési és Koordinációs Fõosztály
vezetõjénél úgy, hogy a Szabályzat módosítása legkésõbb
a jogszabály vagy a közjogi szervezetszabályozó eszköz
hatálybalépését követõ 30 napon belül a Miniszterelnökség részére megküldésre kerüljön. Vitás esetben a Jogi
Fõosztály vezetõjének állásfoglalása irányadó abban
a kérdésben, hogy a jogi változtatás érdemi jellegûnek
minõsül-e.
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65. §

A miniszter e Szabályzat hatálybalépését követõ 60 napon belül kiadja, vagy szükség szerint módosítja
a) az iratkezelési szabályzatot,
b) a minõsített adatok kezelésére vonatkozó helyi biztonsági szabályzatot,
c) az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot,
d) a közérdekû adatok közzétételére vonatkozó szabályzatot,
e) az EU intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és döntés-elõkészítõ szerveiben
a kormányzati álláspont kialakításával és az ezen intézmények munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásra
vonatkozó szabályozást, illetve szabályzatot,
f) a választható, béren kívüli juttatásokról szóló szabályozást, illetve szabályzatot,
g) a minisztérium beszerzési szabályzatát, illetve annak
szabályozását,
h) a gazdálkodás és számviteli szabályzatokat, illetve
szabályozókat,
ha) a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználási, döntésértékelési, elõirányzat-módosítási, átcsoportosítási
rendjérõl szóló szabályzatokat, szabályozókat,
hb) a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjérõl
szóló szabályozót,
hc) a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjére vonatkozó szabályozókat,
hd) a reprezentációs költségkeretek mértékérõl és azok
felhasználásáról szóló szabályzatot, illetve szabályozót,
he) a belföldi és külföldi ideiglenes kiküldetések esetén
követendõ eljárás rendjérõl szóló szabályozást,
i) az ellenõrzési kézikönyvét,
j) az informatikai biztonsági szabályzatot,
k) az operatív belsõ kontrollrendszerrel kapcsolatos
szabályzatot, illetve szabályozást és
l) az esélyegyenlõségi szabályzatot.
66. §
A közigazgatási államtitkár e Szabályzat hatálybalépését követõ 60 napon belül kiadja, vagy szükség szerint módosítja a közszolgálati szabályzatot.
67. §
A HM szervek vezetõi e Szabályzat alapján, a Honvédelmi Minisztérium önálló szervezeti egységeinek ügyrendjérõl szóló 72/2010. (HK 16.) HM KÁT–HM HVKF
együttes intézkedés 1. melléklete szerinti tartalommal e
Szabályzat hatálybalépésétõl számított 30 napon belül
ügyrendet készítenek, vagy hatályos ügyrendjüket módosítják, és azt annak jóváhagyását követõen megküldik
a közigazgatási államtitkár részére.
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1. függelék a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

Szervezeti felépítés
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2. függelék
a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához
A HM szervek feladatai

7. A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉG
7.0.0.1. HM Miniszteri Kabinet
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a külsõ kommunikáció rendjével kapcsolatos stratégiákat és az azzal kapcsolatos normatív szabályozást.
b) Elõkészíti az NKE-vel kapcsolatos szabályokat,
együttmûködési megállapodásokat.
2. Koordinációs feladatok
a) Kezdeményezi a miniszter tárgyalásaihoz, beszédeihez, elõadásaihoz, médiaszerepléséhez szükséges dokumentációk összeállítását, és végzi az azzal kapcsolatos koordinációs feladatokat, együttmûködve a honvédelmi tárca
érintett szakmai szerveivel és szervezeteivel.
b) A HVKF-fel együttmûködve ellátja a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság szakmai irányításával összefüggõ feladatokat. Végzi a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû Társaság gondozásában készülõ médiatermékeket készítõ szerkesztõségek vezetõinek szakmai felügyeletével összefüggõ feladatokat.
c) Elõkészíti az NKE fenntartói irányításával, a miniszter felügyeleti jogával kapcsolatos döntéseket, támogatja
a kabinetfõnök NKE Fenntartói Testületben végzett munkáját.
d) Végzi az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképzõ
Karán a szakalapítással, a szakindítással, a szakirány létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos tárcaszintû koordinációs és véleményezési feladatokat.
3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Kiadja a sajtónyilvánossághoz, így különösen a forgatáshoz, a fényképezéshez és az interjú-, riportkészítéshez szükséges engedélyeket, beszerzi a különleges besorolású szervezetekre érvényes engedélyeket.
b) Végzi az MH Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekû adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatban a HM
adatközlõ feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.
4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Ellátja a nemzetközi katonai kapcsolatokkal, illetve
a nemzetközi gyakorlatokkal összefüggõ tájékoztatási te-
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vékenységet és a sajtónyilvánossággal kapcsolatos feladatokat.
b) Képviseli a honvédelmi tárcát a NATO Audiovizuális Állandó Munkacsoportjában.
5. Funkcionális feladatok
a) Végzi a miniszter és a kabinetfõnök programjainak,
elfoglaltságainak egyeztetését, nyilvántartását, az ezekhez
szükséges háttéranyagok bekérését, valamint az egyéb feltételek meglétének pontosítását. Nyilvántartja a miniszter
és a kabinetfõnök által meghatározott feladatokat, figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
b) Végzi a miniszterhez, illetve a kabinetfõnökhöz érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények
felvételét, iktatását, kezelését, feldolgozását, feldolgozáshoz történõ elõkészítését, bekéri az azok megválaszolásához szükséges háttéranyagokat, választervezeteket a honvédelmi tárca érintett szerveitõl, illetve szervezeteitõl.
Végzi a miniszterhez beérkezõ anyagok referáláshoz történõ elõkészítését, igény szerinti referálását.
c) Végzi a miniszter megbízásából, a kabinetfõnök intézkedése alapján – az érintett szakmai szervekkel és szervezetekkel együttmûködve – a panaszokkal, kérésekkel,
közérdekû bejelentésekkel kapcsolatban és egyéb hivatalos ügyekben hozzájuk fordulók meghallgatását, kezdeményezi és elõkészíti a szükséges intézkedéseket.
d) Figyelemmel kíséri és elemzi a védelempolitika és az
MH társadalmi megítélését, felméri az egyes szakmai döntések lehetséges társadalmi hatásait. Nyomon követi a vezetõi döntések társadalmi támogatottságát, elemzi azok
következményeit. Célcsoportok vizsgálatával méri és
elemzi a célzott tájékoztatás eredményességét, következtetéseket fogalmaz meg, visszacsatolási rendszert mûködtet. Figyelemmel kíséri és elemzi a médiában megjelenõ,
honvédelmi tárcát érintõ híradásokat, azokról folyamatosan tájékoztatja az állami vezetõket, a HVKF-et, valamint
a kabinetfõnököt.
e) Végzi az állami vezetõk és a katonai vezetõk, a kommunikációs szakállomány, valamint a nyilatkozattételre
jogosult személyek nyilvános szereplésekre történõ felkészítését.
f) Megtervezi és megszervezi a honvédelmi tárcát érintõ
sajtótájékoztatókat, valamint a sajtónyilvános eseményekkel kapcsolatos nyilvánossági feladatokat. Ellátja a sajtókampányok kezdeményezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. Végzi az újságírói kérdések megválaszolásával kapcsolatos feladatokat. Elkészíti a honvédelmi
tárca hivatalos sajtóközleményeit, eljuttatja azokat hírügynökségekhez és szerkesztõségekhez.
g) Mûködteti a honvédelmi tárca hivatalos honlapját,
valamint megtervezi és felügyeli a HM és az MH saját internetes felületeit.
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h) Folyamatos kapcsolatot tart a sajtóval, az egységes
kormányzati tájékoztatás érdekében együttmûködik a kormányszóvivõvel és a Kormányzati Információs Központtal.

7.1. A KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK
7.1.0.1. HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság
1. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) A Közszolgálati Iroda útján kiadja a kormánytisztviselõkre vonatkozó igazolásokat.
2. Funkcionális feladatok
a) Ellátja a közigazgatási államtitkárhoz érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvételével, iktatásával, kezelésével, feldolgozásával, feldolgozáshoz történõ elõkészítésével, az azok megválaszolásához
szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével
kapcsolatos feladatokat.
b) Gondoskodik a Miniszteri Értekezlet emlékeztetõinek Tervezési és Koordinációs Fõosztály részére történõ
megküldésérõl.
c) Végzi a közigazgatási államtitkár programjainak, elfoglaltságainak nyilvántartásával, illetve figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat, bekéri az ezekhez szükséges okmányokat, háttéranyagokat, valamint ellátja az
egyéb feltételek meglétének pontosításával kapcsolatos
feladatokat. Részt vesz a közigazgatási államtitkár vendégei fogadásának, bel- és külföldi utazásainak elõkészítésében, a parlamenti munkával kapcsolatos feladatok támogatásában.
d) Ellátja a közigazgatási államtitkár által meghatározott feladatok nyilvántartásával, végrehajtásának figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat. Elõkészíti referáláshoz a beérkezõ anyagokat, illetve feladatszabás
alapján továbbítja azokat a honvédelmi tárca érintett szerve vagy szervezete vezetõjéhez.
e) A közigazgatási államtitkár kijelölése esetén a Jogi
Fõosztállyal együttmûködésben elõkészíti az államtitkári
értekezletek és a kormányülések napirendi anyagait,
a honvédelmi tárca érintett szakmai szervének, illetve
szervezetének szakmai álláspontját tartalmazó felkészítõ
feljegyzésnek megfelelõen végzi az értekezleten (ülésen)
részt vevõ állami vezetõ felkészítésével összefüggõ feladatokat.
f) Végzi a közigazgatási államtitkár tevékenységéhez
szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosításával kapcsolatos feladatokat.
g) A Közszolgálati Irodán keresztül ellátott személyügyi feladatok keretében
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ga) kezeli a kormánytisztviselõk, vezetõi döntés alapján
egyes, önálló személyügyi szakállománnyal nem rendelkezõ HM szervezeteknél vezetõ, illetve nem vezetõ munkakört betöltõ közalkalmazottak személyügyi anyagát,
végzi a velük kapcsolatos személyügyi koordinációs tevékenységet. Segíti, támogatja a HM szervek vezetõinek személyügyi tevékenységét,
gb) végzi a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggõ személyügyi szakfeladatokat,
döntésre elõkészíti az állami vezetõi személyi javaslatokat. Végzi a Magyarország Állandó NATO Képviselet,
Védelempolitikai Részleg és a Magyarország Állandó
EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet állományába tartozó kormánytisztviselõk kormányzati szolgálati jogviszonyával, illetve a kormánytisztviselõk tartós külszolgálati kihelyezésével kapcsolatos személyügyi feladatokat.
Vezeti a kormánytisztviselõk alapnyilvántartását, személyügyi statisztikákat, kimutatásokat készít, adatot szolgáltat a Miniszterelnökség részére,
gc) mûködteti, kiszolgálja a HM KGIR Humán Alrendszer (HRMS), a Köztisztviselõi Nyilvántartó Program
(WINTISZT) és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
Rendszer (KSZSZR) elnevezésû elektronikus nyilvántartási rendszereket,
gd) elõterjesztést készít a kormánytisztviselõk illetményeltérítésének felülvizsgálatára, illetve a szakmai értékelés szerinti végrehajtására,
ge) elkészíti a kormánytisztviselõk éves képzési tervét,
elõkészíti és végrehajtja a képzési terv szerinti beiskolázásokat. Végzi a HM hivatali szervezete képzési kerete terhére kötendõ tanulmányi szerzõdésekkel kapcsolatos kérelmek elbírálásához, illetve döntést követõen a tanulmányi szerzõdések megkötéséhez szükséges elõkészítõ munkát. Végzi a kormánytisztviselõk alap- és szakvizsgára történõ jelentkezésével összefüggõ személyügyi feladatokat,
illetve szervezi továbbképzésüket, végzi az azzal kapcsolatos személyügyi feladatokat. Közremûködik a Magyar
Közigazgatási Ösztöndíj Programban, fogadja, mentorálja
az ösztöndíjasokat, megvizsgálja továbbfoglalkoztatásuk
lehetõségét,
gf) tervezi a közszolgálati tisztviselõk továbbképzésérõl szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szerinti kormánytisztviselõi képzés feltételrendszerét, koordinálja, illetve megtervezi a személyre szóló képzést,
gg) elõkészíti, illetve vezetõi döntésre elõterjeszti a HM
hivatali szervezetébe tartozó szerveknél, külsõ megbízási
díjkeret terhére foglalkoztatottak szerzõdéseit, ellátja
a rendelkezésre álló díjkeret felhasználásának felügyeletével összefüggõ feladatokat,
gh) végrehajtja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos adminisztratív elõkészítõ feladatokat,
tárolja és kezeli a benyújtott vagyonnyilatkozatokat, és
gi) végrehajtja a nemzetbiztonsági ellenõrzések elrendelésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
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7.1.0.2. HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Elkészíti az MH részletes bontású létszámáról szóló
országgyûlési határozatot, a létszámgazdálkodásra, az állományarányok kialakítására, a munkaköri jegyzékekre és
az állománytáblákra vonatkozó vagy azzal összefüggõ
szabályozást.
b) Elkészíti a honvédelmi feladatok megvalósításáról,
az MH felkészítésérõl, állapotáról és fejlesztésérõl szóló
országgyûlési jelentést.
c) Elõkészíti a hivatásos és a szerzõdéses állomány tagjainak beosztási kategóriába történõ besorolásával és a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokkal kapcsolatos
szabályokat.
d) Elõkészíti az önkéntes tartalékos rendszer mûködésével és fenntartásával összefüggõ tárcaszintû koncepciót és
szabályozást az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal együttmûködésben.
e) Elõkészíti a HM szervek összehangolt mûködése érdekében szükséges, valamint a szervezeti változásokkal
összefüggõ szabályozást.
f) Végzi a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.)
HM utasításban meghatározottak szerint e Szabályzattal és
az alapító okiratokkal kapcsolatos szabályozási feladatokat.
g) Ellátja a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005.
(VI. 16.) HM rendeletben meghatározott, a HM katasztrófavédelmi tevékenységét koordináló szervezet hatáskörébe tartozó szabályozási feladatokat.
h) Kidolgozza a HM vezetési rendszerére és az MH felsõszintû vezetésére vonatkozó szabályozást.
i) Kidolgozza az EU által meghatározott programozási
idõszakok forrásainak tárcaszintû tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtására vonatkozó
szabályozást.
j) Kidolgozza a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról szóló
1052/2015. (II. 16.) Korm. határozatban meghatározottak
végrehajtásához szükséges tárcaszintû szabályozókat.
2. Koordinációs feladatok
a) A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás alapján ellátja az alapító okiratokkal, a szervezeti és
mûködési szabályzatokkal kapcsolatos koordinációs és
véleményezési feladatokat.
b) Végzi a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005.
(VI. 16.) HM rendeletben, illetve a katasztrófavédelmi
költségvetési elõirányzatok tervezésérõl, biztosításáról és
felhasználásáról szóló 61/2010. (V. 20.) HM utasításban
meghatározott, a HM katasztrófavédelmi tevékenységét
koordináló szervezet hatáskörébe tartozó feladatokat.
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c) Felel az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének
koordinációjáért, mûködésének monitoringjáért.
d) Ellátja a Kormányzati Társadalmi Felelõsségvállalással és a Nemzeti Fenntartható Fejlõdés Tanáccsal kapcsolatos feladatokat.
e) Koordinálja a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti tárcaszintû tevékenységet, képviseli a HM-et a stratégiai irányítás
összehangolása érdekében létrehozott tárcaközi Tervezõi
Munkacsoportban.
f) Ellátja a HM hivatali szervezet Készenlét Fenntartásának és Fokozásának Rendszere alapokmányok kidolgozásának koordinációjával kapcsolatos feladatokat, aktualizálja a vezetõi állomány kiértesítési adatbázisát.
g) Ellátja a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési
Stratégiával kapcsolatos feladatokról szóló 1052/2015.
(II. 16.) Korm. határozatban meghatározottak végrehajtásához szükséges tárcaszintû koordinációs feladatokat.
h) Végzi a felsõoktatásban tanulmányaikat teljesítõ
hallgatók képzési program keretében elõírt, a HM hivatali
szervezeténél tervezett szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos szakmai programokkal összefüggõ koordinációs feladatokat.
3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Végzi a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladatokat.
4. Funkcionális feladatok
a) A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás alapján ellátja a munkaköri jegyzékekkel és az állománytáblákkal kapcsolatos szakmai javaslattételi, döntés-elõkészítési, koordinációs, illetve létszám-gazdálkodási feladatokat. A honvédelmi tárca létszámviszonyaira
vonatkozó adatokat és statisztikai kimutatásokat állít össze
a központi személyügyi nyilvántartás adatszolgáltatása
alapján. Összeállítja a honvédelmi tárca költségvetési
létszámát.
b) Elemzi a honvédségi szervezetek mûködését, javaslatot állít össze felépítésük, létszámuk összetételére, korszerûsítésére és racionalizálására.
c) Gyûjti, elemzi a honvédelem helyzetérõl szóló információkat, összeállítja az idõszakos (éves, kétéves, négyéves) és eseti jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket és
összefoglalókat.
d) Adatszolgáltatással közremûködik az MH Hadrendjének és a hadrenden kívüli szervezetek jegyzékének
összeállításában és aktualizálásában.
e) Kidolgozza és aktualizálja a HM kormányügyelet
– biztonsági ügyelet – szolgálati okmányait.
f) Ellátja a HM katasztrófavédelmi készenléti szolgálatainak irányításával, vezénylésével, felkészítésével,
a szolgálati okmányok kidolgozásával és folyamatos pontosításával kapcsolatos feladatokat.
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g) Végzi az éves és havi munkatervek összeállításával
és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggõ feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM
utasításban meghatározott feladatokat.
h) Elõkészíti a miniszter éves értékelõ és feladatszabó
vezetõi értekezletét, a közigazgatási államtitkári koordinációs értekezleteket, valamint az egyéb minisztériumi szintû rendezvényeket, összeállítja a kapcsolódó szakmai háttéranyagokat.
i) Elõkészíti az állami vezetõi feladatok átadás-átvételét, összeállítja az ezzel kapcsolatos okmányokat, koordinálja az átadás-átvétellel összefüggõ szakterületi részjelentések kidolgozását.
j) A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás alapján ellátja a munkaköri jegyzékekkel és a helyesbítõ ívekkel kapcsolatos szakmai feladatokat.
5. Egyéb feladatok
a) Képviseli a honvédelmi tárcát a Katasztrófavédelmi
Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központban.

7.1.0.3. HM Humánpolitikai Fõosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Elõkészíti a személyi állomány jogállásával kapcsolatos alapvetõ szabályokat.
b) Kidolgozza a szolgálati beosztásokhoz, munkakörökhöz kapcsolódó követelményrendszer és a szakmai
kompetenciák rendszerét, a beosztások és munkakörök
elemzésének és értékelésének módszereit, meghatározza
a munkakörelemzések és -értékelések végrehajtásának
rendjét. Elõkészíti a munkakör-gazdálkodással összefüggõ szabályozást. Elõkészíti az MH Munkaköri Térképét.
c) Elõkészíti a katonai szakképzéssel kapcsolatos szabályokat, együttmûködési megállapodásokat.
d) Kidolgozza a szociál-, a jóléti és a támogatáspolitikai
elveket, valamint a kompenzációs rendszerek humánpolitikai szempontjait, továbbá a kapcsolódó ágazati szabályokat.
e) Elõkészíti a személyi állomány illetményével, illetményjellegû és illetményen kívüli juttatásaival, a külföldön szolgálatot teljesítõ és külföldön tanulmányokat folytató állomány pénzbeli járandóságaival, a más szervhez
vezényeltek járandóságaival, továbbá egyes költségtérítésekkel, pénzbeli juttatások és díjazások normáival, az illetményelõleggel, a magasabb parancsnoki segéllyel és a családalapítási támogatással kapcsolatos szabályozókat. Javaslatot készít a béketámogató mûveletek kategóriába sorolására vonatkozó szabályozásra.
f) Elõterjesztést készít a személyi állomány év eleji és
esetleges évközi illetményfejlesztésének végrehajtására,
valamint a HM Védelemgazdasági Hivatallal együttmû-

12. szám

ködve javaslatot készít a személyi juttatások és járulékaik
várható maradványának felhasználására.
g) Kidolgozza a honvédelmi tárca korrupció elleni tevékenységével összefüggõ szabályozást.
h) Kidolgozza az egyes szolgálati beosztásokhoz tartozó munkaköri követelményekre vonatkozó szabályokat és
a vonatkozó miniszteri utasítást, valamint gondoskodik
annak aktualizálásáról.
i) Kidolgozza a közfoglalkoztatás tárcaszintû szabályait.
2. Koordinációs feladatok
a) Feladat- és hatáskörébe tartozó katonai szakképesítések tekintetében együttmûködik és közvetlenül kapcsolatot tart a szakképzési törvényben szereplõ állami szakképzési és felnõttképzési szervvel.
b) A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás alapján ellátja a HM szervezetek munkaköri jegyzékeivel kapcsolatos szakmai javaslattételi feladatokat.
3. Funkcionális feladatok
a) Kidolgozza a tárcaszintû foglalkoztatáspolitikai elveket, végzi a stratégiai tervezéssel kapcsolatos feladatokat.
Kidolgozza és pontosítja a honvédelmi tárca humánstratégiáját, a humánpolitikai irányelveket és programokat,
meghatározza a foglalkoztatás-, bér- és ösztönzéspolitika,
a humánerõforrás-fejlesztés fõ irányait, követelményeit,
kidolgozza a személyi állomány utánpótlásának biztosítását, hatékony foglalkoztatását meghatározó alapelveket és
programokat. Végzi a kormányzati személyzeti stratégia
végrehajtásához kapcsolódó tárcaszintû feladatokat. Nyomon követi és elemzi a humánstratégiában megfogalmazott célok megvalósítását.
b) Elkészíti a személyi állomány illetményével, illetményjellegû és illetményen kívüli juttatásaival, a külföldön szolgálatot teljesítõ és külföldön tanulmányokat folytató állomány pénzbeli járandóságaival, a más szervhez
vezényeltek járandóságaival, továbbá egyes költségtérítésekkel, pénzbeli juttatások és díjazások normáival, az illetményelõleggel, a magasabb parancsnoki segéllyel és a családalapítási támogatással kapcsolatos statisztikai feldolgozásokat, kimutatásokat, adatszolgáltatásokat és elemzéseket, elvi szakmai állásfoglalásokat, véleményeket és tájékoztatásokat.
c) Véleményezi az MH-nál mûködõ szakszervezetekkel
és érdek-képviseleti szervezetekkel kötendõ megállapodások tervezeteit, azokhoz bedolgozásokat készít.
d) Ellátja a foglalkoztatáspolitikai követelmények alapján az oktatás és a képzés feltételrendszerének tárcaszintû
tervezésével kapcsolatos feladatokat.
e) Végzi a munkaerõ-piaci hatások, szervezeti és mûködési folyamatok elemzésével, javaslatok kidolgozásával,
a munkakörelemzéssel és a munkakör-értékeléssel kapcsolatos feladatokat.
f) Végzi a szakképzési törvényben szereplõ, a honvédelmi tárca képviseletét igénylõ országos, regionális, megyei
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szakmai szervezetekbe történõ delegálással kapcsolatos
feladatokat.
g) Meghatározza a HM KGIR humánerõforrás-alrendszere fejlesztési irányait.

7.1.0.4. HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Elõkészíti a HM fejezet államháztartási belsõ ellenõrzési rendjének szabályaira, valamint az egyes belsõ ellenõrzési jogosítványok átruházására vonatkozó szabályozást.
b) Elõkészíti a HM fejezet egységes államháztartási belsõ ellenõrzési kézikönyvét.
2. Koordinációs feladatok
a) Összehangolja az államháztartási belsõ ellenõrzések
tervezését és végrehajtását az Állami Számvevõszék, illetve a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal ellenõrzéseivel.
b) Ellátja a honvédelmi tárca szervezeteinek belsõ ellenõrzési egységei ellenõrzési tevékenysége szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat.
c) Irányítja a honvédelmi tárca szervezetei belsõ ellenõrzései éves tervezésével és jelentésével összefüggõ feladatokat.
d) Egyetértési jogot gyakorol a honvédelmi tárca szervezetei belsõ ellenõrzési vezetõjének kinevezésével, felmentésével és áthelyezésével kapcsolatban.
e) A szakmai irányító döntése alapján ellátja a Bkr. 13. §
(1) bekezdése szerinti külsõ ellenõrzõ szervek által végzett, a honvédelmi tárca szervezeteit érintõ vizsgálatok
végrehajtásával összefüggõ feladatokat.
3. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Ellátja a HM fejezetnél tervezett, igénybe vett EU-s
támogatások, illetve más nemzetközi támogatások felhasználásának ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat.
b) Végzi a katonadiplomáciai tevékenységet végzõ képviseletek, a véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok, illetve a nemzetközi válságkezelõ és béketámogató mûveletekben részt vevõ katonai kontingensek fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat.
4. Funkcionális feladatok
a) A HM belsõ ellenõrzési szerveként végzi a Bkr.-ben
és a miniszteri utasításokban meghatározott feladatokat.
b) A Bkr. 45. § (6) bekezdése alapján átruházott miniszteri hatáskörben vezetõje gyakorolja a Bkr. 45. § (5) bekezdése szerinti költségvetési szerv vezetõjét megilletõ jogot és kötelezettséget.
c) Fejezeten belül, mint irányító szerv, vezetõje útján
gyakorolja a Bkr. 13. és 14. §-ában meghatározott, külsõ
ellenõrzéshez kapcsolódó fejezeti jogköröket.
d) A tanácsadó tevékenység keretében támogatja a miniszter döntését, a vizsgálati területen végzi a megoldási
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lehetõségek elemzésével, értékelésével kapcsolatos feladatokat azok kockázatának becslése és hatásvizsgálata
alapján.
e) Ellátja a HM fejezetnél tervezett, igénybe vett EU-s
támogatások, illetve más nemzetközi szervezetek által
nyújtott támogatások felhasználásának ellenõrzésével
kapcsolatos feladatokat.
f) Végzi a katonadiplomáciai tevékenységet végzõ képviseletek, a véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok, illetve a nemzetközi válságkezelõ és béketámogató mûveletekben részt vevõ katonai kontingensek fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat.
5. Egyéb feladatok
a) Ellátja a HM képviseletét az Államháztartási Belsõ
Kontroll Munkacsoport Belsõ Ellenõrzési Témacsoportjában, valamint Kormányzati Ellenõrzési Témacsoportjában.
b) Ellátja a honvédelmi tárca belsõ ellenõrei fejezeti továbbképzésével összefüggõ feladatokat.

7.1.0.5. HM Jogi Fõosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Szakmai javaslatoknak megfelelõen elõkészíti, szerkeszti a honvédelmi tárca hatáskörébe tartozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,
végzi az azok belsõ és tárcaközi egyeztetésével kapcsolatos, illetve hatálybalépéséhez szükséges feladatokat.
b) Elõkészíti, egyezteti, és aláírásra felterjeszti a közigazgatási államtitkár hatáskörébe tartozó belsõ rendelkezéseket.
c) Végzi a honvédelmi tárca EU-jogharmonizációs
programozással összefüggõ tevékenységét.
2. Koordinációs feladatok
a) Végzi a központi államigazgatási szervek által készített jogszabálytervezetek és egyéb kormányzati anyagok
belsõ egyeztetésével, jogi véleményezésével kapcsolatos
feladatokat, jogi és szakmai észrevételeknek megfelelõen
összeállítja, és aláírásra felterjeszti a tárcaálláspontot.
b) Elõkészíti az államtitkári értekezletek és a kormányülések napirendi anyagait, a honvédelmi tárca érintett
szakmai szervének, illetve szervezetének szakmai álláspontját tartalmazó felkészítõ feljegyzésnek megfelelõen
végzi az értekezleten (ülésen) részt vevõ állami vezetõ felkészítésével összefüggõ feladatokat. Ellátja a miniszter
Nemzetbiztonsági Kabinet ülésére történõ felkészítésével
kapcsolatos feladatokat.
c) Végzi a jogszabályok hatályosulásvizsgálatával kapcsolatos koordinációs feladatokat.
d) Koordinálja az alapvetõ jogok biztosának mûködésével összefüggõ tárcaszintû feladatokat.
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e) Koordinálja a Kormány ügyrendje szerinti, a Kormány határozataiban és munkatervében elõírt határidõs
feladatok végrehajtásáról szóló elõterjesztéssel összefüggõ feladatokat.
3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Végzi a határátlépéssel járó csapatmozgások, nemzetközi békemûveletekben és humanitárius segítségnyújtásban való magyar katonai részvétellel kapcsolatos kormányzati, illetve országgyûlési közjogi engedélyezési feladatokat.
b) Gazdálkodásra kijelölt szervként ellátja a nemzetközi
kártérítés jogcímmel kapcsolatos feladatokat a fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet és
utasítás szerint.
c) Szakterületét érintõen közremûködik a társadalmi
kapcsolatok és háborús kegyeleti tevékenység végzésére
kijelölt szervezet által ellátott, a hadigondozással kapcsolatos állami feladatok irányításával összefüggõ feladatok
ellátásában.
d) Intézi és elbírálja az MH feladatainak ellátásával
összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyeket.
4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Végzi a honvédelmi tárca nemzetközi jogi tevékenységét, közremûködik az EU-s normák értelmezésében.
b) Végzi a honvédelmet érintõ nemzetközi szerzõdésekkel és nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos jogi feladatokat, figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló
77/2009. (IX. 11.) HM utasításban foglaltakra.
c) Közremûködik a nemzetközi megállapodások értelmezésében, végrehajtásában és az esetlegesen felmerülõ
vitás kérdések rendezésében. Végzi a minisztériumi szintû
nemzetközi megállapodások rendszerezésével, nyilvántartásával és tárolásával kapcsolatos feladatokat.
d) Végzi a NATO, az Egyesült Nemzetek Szervezete (a
továbbiakban: ENSZ), az EU, az Európai Biztonsági és
Együttmûködési Szervezet (a továbbiakban: EBESZ) által
vezetett és egyéb, békemûveletekben történõ részvétel
nemzetközi jogi feltételeinek vizsgálatát, és közremûködik az általános mûveleti utasítások, valamint a harctéri
szabályzatok kialakításában és értelmezésében.
e) Ellátja a fegyveres összeütközések jogában nevesített
elõírások és követelmények érvényesítésével kapcsolatos
kormányzati, szakmai irányítási feladatokat. Végzi a hadijogi tanácsadói tevékenység irányításából, valamint a hadijogász fõtisztek felügyeletébõl adódó feladatokat. Szervezi a HM hadijoggal kapcsolatos nemzetközi feladatait.
f) Közremûködik a külföldi szolgálatot teljesítõk felkészítésével, tájékoztatásával kapcsolatos feladatokban. Állást foglal a külföldi szolgálatra vonatkozó, a nemzetközi
szervezet által kiadott szabályzatokkal kapcsolatban.
g) Közremûködik a külföldi fegyveres erõk magyarországi jogállását érintõ feladatok végrehajtásában.
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5. Funkcionális feladatok
a) A belsõ szabályozási tevékenységrõl szóló 15/2012.
(II. 24.) HM utasítás szerint végzi a belsõ rendelkezésekkel kapcsolatos jogi feladatokat.
b) Ellátja a tárcaszintû deregulációs tevékenységgel
összefüggõ feladatokat.
c) Kezdeményezi a jogszabálytervezetek elektronikus
közzétételét. Végzi a HM rendeletek és a közjogi szervezetszabályozó eszközök Magyar Közlönyben és Hivatalos
Értesítõben történõ kihirdetésével, illetve közzétételével
kapcsolatos feladatokat. Ellátja a Honvédelmi Közlöny
szerkesztésével összefüggõ feladatokat.
d) Közremûködik a miniszter és a parlamenti államtitkár részére elõkészítendõ, az Országgyûlés plenáris ülésén
elhangzó felszólalási anyagok – különösen a miniszteri expozé és zárszó, interpellációra, kérdésre, azonnali kérdésre
adandó válasz – elõkészítésében, továbbá közremûködik
az országgyûlési szakbizottságokban képviselendõ kormány- vagy tárcaálláspont háttéranyagainak elõkészítésében és képviseletében.
e) Az egységes jogalkalmazás érdekében értelmezi
a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök
rendelkezéseit, jogi állásfoglalásokat ad ki.
f) Részt vesz a polgári jogi és gazdasági jogi szerzõdéstervezetek jogi véleményezésében. Jogi szempontból véleményezi az együttmûködési megállapodás- és kollektív
szerzõdéstervezeteket és a szakmai koncepciókat. Közremûködik az MH-nál mûködõ szakszervezetekkel és érdek-képviseleti szervezetekkel összefüggõ jogszabály- és
megállapodástervezetek elõkészítésében.
g) A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasításban meghatározottak szerint végzi az alapító okiratokkal, valamint a szervezeti és mûködési szabályzatokkal
kapcsolatos jogi feladatokat.
h) Elõkészíti az alapvetõ jogok biztosának mûködésével
kapcsolatban a miniszter, a parlamenti államtitkár és
a közigazgatási államtitkár által kiadmányozásra kerülõ
ügyiratokat.
6. Egyéb feladatok
a) Ellátja az állománytáblában, munkaköri jegyzékben
rendszeresített jogi beosztással nem rendelkezõ HM szervek tevékenységének jogi támogatását.

7.1.0.6. HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Elkészíti a honvédelmi tárca jogi képviseletével kapcsolatos normatív szabályozást.
b) Elkészíti a méltatlansággal és a fegyelmi felelõsséggel, a nyomozótiszti tevékenységgel és a törvényességi
felügyelettel kapcsolatos szabályozásokat.
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c) Közremûködik a közigazgatási államtitkár hatáskörébe tartozó közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyéb
belsõ rendelkezések elõkészítésében.
2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Végzi a törvényességi felügyelettel kapcsolatos döntés-elõkészítõ, a jogszabálysértõ normatív és egyedi intézkedések, döntések megváltoztatásának és megsemmisítésének miniszteri döntésre történõ elõkészítésével kapcsolatos feladatokat, valamint a törvényességi felügyeleti ellenõrzéseket.
b) Elõkészíti a miniszter hatáskörébe tartozó, a szolgálati viszonnyal összefüggõ társadalombiztosítási, kártérítési és kártalanítási határozatokat, valamint a HVKF hatáskörébe tartozó, szolgálati viszonnyal összefüggõ kártérítési határozatokat.
c) Elõkészíti az állami vezetõk és a HVKF hatáskörébe
tartozó szolgálati panaszokat elbíráló határozatokat.
d) Szakterületét érintõen közremûködik a társadalmi
kapcsolatok és háborús kegyeleti tevékenység végzésére
kijelölt szervezet által ellátott, a hadigondozással kapcsolatos állami feladatok irányításával összefüggõ feladatok
ellátásában.
e) Ellátja a hadigondozási ügyekben a másodfokú hatósági döntések elõkészítésével kapcsolatos feladatokat.
f) Az erre irányuló megkeresés esetén elõkészíti a katonai ügyészek és a katonai bírák kinevezéséhez szükséges,
miniszteri egyetértést tartalmazó ügyiratot.
3. Funkcionális feladatok
a) Állást foglal a kártérítési és kártalanítási ügyek jogalapja, valamint a káreljárások szakszerûsége tárgyában.
Állományilletékes parancsnok hiányában, illetve a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró intézkedése során végzi
a jogszabályba ütközõ kifizetés esetén a kárügy döntésre
történõ elõkészítésével, miniszterhez történõ felterjesztésével kapcsolatos feladatokat.
b) Az állami vezetõk és a HVKF hatáskörébe tartozó
személyi állomány vonatkozásában elõkészíti a fegyelmi,
a szabálysértési, a méltatlansági, valamint a büntetõeljárás
megindítására vonatkozó döntéseket, végzi az eljárással
összefüggõ jogi és igazgatási szaktevékenységet, továbbá
a nyomozóhatósági feladatokat.
c) Figyelemmel kíséri a fegyelmi joggyakorlatot a honvédelmi tárcánál. Végzi a HVKF feladatkörébe tartozó fegyelmi elemzõ, értékelõ tevékenységet. Vezeti a HM fegyelmi alapnyilvántartását, a HM szervezetek és a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat összesített fegyelmi nyilvántartását, továbbá az MH központi fegyelmi nyilvántartását,
ez utóbbi vonatkozásában ellátja a fegyelmi szakmai rendszergazdai feladatokat.
d) A honvédelmi szervezetek jogi képviseletérõl szóló
18/2011. (XII. 29.) HM rendeletben és a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló
72/2013. (XI. 29.) HM utasításban meghatározottak szerint végzi a honvédelmi tárca jogi képviseletének ellátásá-

957

ért felelõs szervének hatáskörébe tartozó valamennyi feladatot, továbbá vezeti az egyes peres és nemperes eljárások lényeges ismérveit tartalmazó elektronikus peres és
nemperes információs nyilvántartást.
e) Végzi az elektronikus fizetési meghagyásos eljárások
és az azok nyomán megindult végrehajtási eljárások körében a Magyar Országos Közjegyzõi Kamarával történõ
szerzõdéskötést.
f) Közremûködik a polgári jogi, gazdasági jogi és nemzetközi magánjogi szerzõdések és megállapodástervezetek elõkészítésben, véleményezésben és megkötésben,
a szerzõdésekbõl eredõ igények érvényesítésben, valamint
a kollektív szerzõdéstervezetek véleményezésében.
g) A szolgálati viszonyon, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazásáról szóló rendelkezésekben meghatározottak szerint végzi a HM szerveinél a külsõ megbízási díjkeret terhére elõkészített megbízási szerzõdések jogi ellenjegyzésével kapcsolatos feladatokat.
h) Ellátja a HM ügykörébe tartozó ügyfélszolgálati tevékenységet, végzi a tájékoztatás nyújtásával, panaszok,
kérelmek felvételével, ügyintézésével, beadványok nyilvántartásával és feldolgozásával kapcsolatos feladatokat.
i) Részt vesz a jogi állásfoglalások elkészítésében.
j) Közremûködik az MH-nál mûködõ szakszervezetekkel és érdek-képviseleti szervezetekkel összefüggõ megállapodástervezetek elõkészítésben.
k) Elõkészíti az MH Egészségügyi Központ méltányossági alapon történõ egészségügyi szolgáltatási ellátásra
vonatkozó kérelmek elbírálását.

7.1.0.7. HM Hadfelszerelés Fejlesztési Fõosztály
1. Koordinációs feladatok
a) Végzi a stratégiailag kiemelt jelentõségû és komplex
együttmûködést igénylõ fejlesztési programok végrehajtásának irányításával összefüggõ, valamint a Gripen programmal kapcsolatos koordinációs feladatokat.
b) Végzi az MH hadfelszerelési programok felügyeletével összefüggõ feladatokat, továbbá felügyeli a nemzeti
termékazonosítással és a haditechnikai kutatás-fejlesztéssel összefüggõ tárcaszintû tevékenységet.
c) Végzi az amerikai hadfelszerelés-fejlesztésre irányuló támogatási programok koordinációs feladatait.
2. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Közremûködik a NATO Biztonsági Beruházási Programjának, illetve a Stratégiai Légiszállítási Képesség befogadó nemzeti támogatásának biztosításához kapcsolódó
egyes feladatokról szóló 12/2014. (II. 14.) HM utasításban
hatáskörébe utalt NATO Strategic Airlift Capability (a továbbiakban: SAC) Légiszállító Képesség programjának
Magyarországot érintõ projektjeivel összefüggõ döntés-elõkészítõ feladatok végrehajtásában, és ellátja a hon-

958

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

védelmi tárca képviseletét a NATO Támogató Ügynökség
Felügyelõ Bizottságában.
b) A hadfelszerelési együttmûködéssel összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló 87/2011. (VII. 29.) HM utasításban meghatározottak szerint ellátja a nemzeti hadfelszerelési igazgató feladatait, képviseli a honvédelmi tárcát
a NATO, az EDA és a V4 nemzeti hadfelszerelési igazgatói ülésein.
c) Végzi a két- és többoldalú hadfelszerelési együttmûködési programok irányításával és felügyeletével összefüggõ feladatokat, valamint koordinálja azok végrehajtását.
d) Javaslatot tesz a közigazgatási államtitkár részére
a NATO, az EU és a V4 Nemzeti Hadfelszerelési Igazgatók Értekezletének alárendeltségében mûködõ bizottságokban történõ szakmai képviseletre, egyeztet a képviselendõ magyar álláspontról, irányítja és ellenõrzi a szakterületéhez tartozó nemzeti képviselõk tevékenységét.
e) Ellátja a NATO Tudományos és Technológiai Irányítótestületben – NATO Science&Technology Board (a továbbiakban: NATO STO) – a nemzeti képviselõi feladatokat, valamint az EDA-ban a kutatási és technológiai igazgatói feladatokat, végzi a NATO STO panelekben zajló
nemzeti tevékenység felügyeletével összefüggõ feladatokat.
3. Funkcionális feladatok
a) Végzi a hadiipari társaságok hazai és külföldi megjelenésének és szerepvállalásának támogatásával, tárcaközi
koordinációjával kapcsolatos feladatokat, képviseli a honvédelmi tárca és a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
gazdasági társaságok érdekeit a hazai és nemzetközi kapcsolattartás és kapcsolatépítés terén.
b) Ellátja a honvédelmi tárca hadfelszerelés-fejlesztéseinek szakmai irányításával, valamint az azzal összefüggõ
szabályozási tevékenység felügyeletével összefüggõ feladatokat. Végzi a hadfelszerelés-fejlesztési koncepciók
megvalósítását célzó távlati fejlesztési és az ezek alapját
képezõ rövid, közép- és hosszú távú tervek szakmai kidolgozásának felügyeletével összefüggõ feladatokat.
c) Közremûködik a nemzetgazdaság védelmi felkészítésével összefüggõ, hatáskörébe tartozó minisztériumi szintû feladatok ellátásában.

7.1.1. A VÉDELEMPOLITIKÁÉRT ÉS VÉDELMI
TERVEZÉSÉRT FELELÕS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK
7.1.1.0.1. HM Védelempolitikáért és Védelmi Tervezésért
Felelõs Helyettes Államtitkári Titkárság
1. Funkcionális feladatok
a) Ellátja a védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkárhoz érkezett okmányok, levelek,
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meghívók és egyéb küldemények felvételével, iktatásával,
kezelésével, feldolgozásával, feldolgozáshoz történõ elõkészítésével, az azok megválaszolásához szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével kapcsolatos feladatokat.
b) Végzi a védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár programjainak, elfoglaltságainak nyilvántartásával, illetve figyelemmel kísérésével
kapcsolatos feladatokat, bekéri az ezekhez szükséges okmányokat, háttéranyagokat, valamint ellátja az egyéb feltételek meglétének pontosításával kapcsolatos feladatokat.
c) Ellátja a védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár által meghatározott feladatok
nyilvántartásával, végrehajtásának figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat. Elõkészíti referáláshoz a beérkezõ anyagokat, illetve feladatszabás alapján továbbítja
azokat a honvédelmi tárca érintett szerve vagy szervezete
vezetõjéhez.
d) Részt vesz a védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár vendégei fogadásának,
bel- és külföldi utazásainak elõkészítésében.
e) Végzi a védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosításával kapcsolatos feladatokat.
f) Végzi a védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár hazai és nemzetközi tárgyalásaihoz, beszédeihez, elõadásaihoz, médiaszerepléséhez szükséges dokumentációk összeállításának kezdeményezésével és koordinálásával kapcsolatos feladatokat, együttmûködve a honvédelmi tárca érintett szakmai szerveivel,
szervezeteivel.

7.1.1.1. HM Védelempolitikai Fõosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza Magyarország biztonság- és védelempolitikai alapelveit és az abból származtatott Nemzeti Katonai Stratégiát, valamint a Magyar Köztársaság biztonságés védelempolitikájának alapelveirõl szóló 94/1998.
(XII. 29.) OGY határozat alapján évente jelentést készít az
Országgyûlés részére.
b) Elõkészíti az ENSZ, az EBESZ, a NATO és az EU
égisze alatt folytatott békemûveletekben való magyar
részvétellel kapcsolatos általános átfogó koncepciókat és
eseti védelempolitikai döntéseket.
2. Koordinációs feladatok
a) A Külgazdasági és Külügyminisztériummal (a továbbiakban: KKM) és más illetékes szervekkel együttmûködve koordinálja a Centre for Security Cooperation (a továbbiakban: RACVIAC), valamint a balkáni régió fegyverzetkorlátozási programjaihoz kapcsolódó magyar felajánlá-
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sokat. Képviseli a RACVIAC Többnemzeti Tanácsadó
Csoportjában a magyar érdekeket.
b) A KKM-mel és más illetékes szervekkel együttmûködve koordinálja a KüM–HM Fegyverzet-ellenõrzési
Munkacsoport munkáját, elkészíti a beszámolókat és a felterjesztéseket.
c) Végzi a HM nemzetközi fejlesztési tevékenységének
tárcaszintû koordinációjával, valamint a HM javaslatai kidolgozásának irányításával és koordinálásával kapcsolatos feladatokat.
3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Közremûködik a nemzetközi mûveletekben és a humanitárius segítségnyújtásban való részvétellel kapcsolatos közjogi engedélyezési feladatok végzésében.
4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Figyelemmel kíséri és elemzi a NATO, az EBESZ, az
EU, az ENSZ és más nemzetközi szervezetek politikai
döntéshozatalát, a jelentõsebb programokat és folyamatokat. A NATO, az EBESZ és az EU illetékességébe tartozó
kérdésekben közremûködik a magyar álláspontok és az új
szövetségi koncepciók kidolgozásában a védelempolitikai
összefüggésekkel bíró kérdéseket illetõen.
b) Elemzi és értékeli a magyar védelempolitika számára
releváns országok védelempolitikai tendenciáit, új kezdeményezéseit, biztonságpolitikai helyzetét és a várható változásokat. Végzi a védelempolitikai jellegû NATO- és
EU-dokumentumok, állásfoglalások véleményezésével,
értékelésével, adaptálásának elvégzésével kapcsolatos feladatokat. Tárcaszinten koordinálja az EU közös kül-, biztonság- és védelempolitikája, valamint védelmi intézményrendszere fejlesztésébõl adódó feladatok megvalósítását.
c) Végzi a nemzetközi terrorizmussal kapcsolatos események elemzésével és értékelésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz a témával kapcsolatos nemzetközi és hazai rendezvényeken, konferenciákon és szemináriumokon.
Részt vesz a terrorizmus elleni nemzetközi összefogásban.
5. Funkcionális feladatok
a) A nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló miniszteri utasításban meghatározottak szerint keretgazda szervezetként ellátja a multilaterális együttmûködéssel összefüggésben hatáskörébe
utalt feladatokat, kidolgozza a multilaterális együttmûködés irányelveit, végzi a multilaterális együttmûködési
programok tervezését, a multilaterális együttmûködés
végrehajtásával kapcsolatos tevékenységet, elkészíti
a MET-et és a multilaterális együttmûködési feladatok
éves értékelését.
b) Végzi az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési,
valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által elõírt feladatok végrehajtásáról szóló 6/2015. (II. 9.)
HM utasításban meghatározott, hatáskörébe tartozó, fegyverzet-ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat.
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c) Ellátja a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló 77/2009. (IX.
11.) HM utasításban hatáskörébe tartozó feladatokat.
d) Végzi a nemzetközi szervezetek égisze alatt folytatott válságkezelési és békemûveletekben való nemzeti
részvétellel kapcsolatos védelempolitikai döntések elõkészítését, ellátja és koordinálja a tárcaszintû tervezõ-szervezõ, kidolgozói és szakmai felügyeleti feladatok irányításával kapcsolatos feladatokat.
e) Közremûködik az állami és a katonai vezetõk mûveleti területekre tervezett látogatásainak elõkészítésében.
6. Egyéb feladatok
a) A honvédelmi tárca képviseletében részt vesz az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság, a Kormány Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködési Tárcaközi Bizottság
és a NEFE Tárcaközi Szakértõi Munkacsoport munkájában.
b) Részt vesz az EU Tanács munkacsoportjainak, bizottságainak munkájában, valamint az EU Külügyek Tanácsa – védelmi miniszteri – ülésein.

7.1.1.2. HM Védelmi Tervezési Fõosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a védelmi tervezési tevékenységgel és az
egyes védelmi tervezési feladatok végrehajtásával kapcsolatos normatív szabályokat.
b) Kidolgozza a honvédelmi szakpolitikai terület miniszteri programját és az ahhoz kapcsolódó kormány-elõterjesztést.
c) Összeállítja a honvédelmi szakpolitikai terület szakpolitikai stratégiáját és az arra vonatkozó kormány-elõterjesztést.
d) A Kormány részére kidolgozza a Magyarország honvédelmi szakpolitikai terveinek NATO általi megítélésérõl szóló jelentést.
e) Kidolgozza a magyar–amerikai védelmi együttmûködés folytatásával kapcsolatos normatív szabályokat.
2. Koordinációs feladatok
a) Az érintett tárcákkal együttmûködve harmonizálja
a védelmi tervezési eljárásban kidolgozott stratégiai dokumentumokat a kormányzati stratégiákkal.
b) Végzi a NATO védelmi tervezési folyamatában és az
EU képességfejlesztési eljárásaiban a nemzeti részvétellel
összefüggõ tárcaszintû feladatok koordinációját.
c) Koordinálja a magyar–amerikai védelmi együttmûködés szakmai feladatai ellátásával összefüggõ tárcaszintû
feladatokat.
d) Végzi a V4 és a regionális képességfejlesztési együttmûködés védelmi tervezési feladatai végrehajtásával
összefüggõ tárcaszintû feladatok koordinációját.
e) Koordinálja az EBESZ védelmi tervezési adatszolgáltatáshoz kapcsolódó tárcaszintû feladatokat.
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3. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Közremûködik a NATO védelmi tervezéssel és az
EU, illetve a regionális képességfejlesztéssel kapcsolatos
stratégiai jellegû dokumentumok kidolgozásában, részt
vesz a NATO védelmi tervezési folyamatában, az EU, illetve a regionális keretekben folytatott képességfejlesztési
tevékenységben, a tervezési adatok és információk cseréjében, azok feldolgozásában.
b) Kialakítja, egyezteti és képviseli a NATO védelmi
tervezési és az EU képességfejlesztési folyamatában, továbbá a regionális képességfejlesztési együttmûködésekben a nemzeti és a tárcaálláspontokat, az illetékes fórumokon ellátja azok képviseletét és a nemzeti érdekek érvényesítését. Végzi a NATO és az EU szervezeteiben a védelmi tervezési ügyeket érintõ, a nemzetközi szervezeteknél vagy azok mellett mûködõ nemzeti képviseleteknél
az MH képviseletét ellátó személyek részére szükséges
mandátumok biztosításával összefüggõ feladatokat.
c) Kapcsolatot tart és együttmûködik a NATO és EU
szervekkel, a regionális partnerekkel, azok védelmi tervezési, haderõ- és képességfejlesztési konzultatív és irányító
testületeivel, képviseli a honvédelmi tárcát az azok által
létrehozott bizottságok, munkacsoportok munkájában.
d) Végzi a NATO képességfejlesztési javaslatok feldolgozásának szakmai irányításával összefüggõ feladatokat,
koordinálja a feldolgozásban érintett képviseleti feladatokat ellátó szervezetek tevékenységét, jóváhagyásra elõkészíti a nemzeti álláspontokat, és megküldi azokat a NATO
vagy EU szervek részére, továbbá ellátja az azokkal összefüggõ képviseleti feladatokat.
e) Végzi a NATO áttekintési eljárás folyamatában a Képesség kérdõívre adandó nemzeti válaszok kidolgozásának irányításával és koordinálásával, valamint a nemzeti
válaszok jóváhagyásra történõ elõkészítésével összefüggõ
feladatokat. Megküldi a NATO részére a nemzeti válaszokat, és képviseli azokat.
f) Az EDA irányában központi kapcsolattartóként
összehangolja a HM, a KKM és a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes szervei vonatkozó tevékenységét, azonosítja, illetve részt vesz a kapcsolódó nemzeti érdekek kidolgozásában és képviseletében. Részt vesz az EDA miniszteri szintû irányító testületi üléseit elõkészítõ bizottsági üléseken.
g) Javaslatokat fogalmaz meg a nem tervezett NATO-,
EU- és más nemzetközi beosztások elfogadására.
h) Védelempolitikai és védelmi tervezési szempontok
figyelembevételével követelményeket és irányelveket fogalmaz meg a NATO kiválósági központokba és azok irányító testületébe delegált szakértõk munkájához.
i) Kapcsolatot tart és együttmûködik a védelmi tervezési
és képességfejlesztési kérdésekben az USA Védelmi
Együttmûködési Irodájával, további amerikai ügynökségekkel és parancsnokságokkal.
j) Végzi a nem fegyveres tartós külföldi szolgálatokkal
kapcsolatos koordinációs és tervezési feladatokat, irányítja a nemzetközi szervezeteknél vagy azok mellett mûködõ
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nemzeti képviseleteken rendszeresített beosztásokba történõ kihelyezés, váltás tervezését, meghatározza az azokkal kapcsolatos prioritásokat, elemzi a végrehajtás hatékonyságát.
4. Funkcionális feladatok
a) Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a kormányzati
tervezési, a NATO-/EU-/PfP országok védelmi tervezési,
illetve képességfejlesztési folyamatait.
b) Végzi a védelmi tervezéssel, haderõfejlesztéssel és
képességfejlesztéssel kapcsolatos elemzések és értékelések kidolgozásával, a nemzeti érdekek azonosításával, az
álláspontok és a javaslatok kialakításával kapcsolatos feladatokat. Elemzi és értékeli a védelmi tervezéssel kapcsolatos tájékoztatásokat, jelentéseket, összeveti azokat a hatályos 10 éves stratégiai és 1 (+n) éves rövid távú tervekkel. Kidolgozza a képességfejlesztéssel kapcsolatos irányelveket, és biztosítja, hogy azok a rövid és hosszú távú tervekben megfelelõen érvényesüljenek.
c) Ellátja a honvédelmi tárca 10 éves hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról szóló miniszteri utasításban,
a honvédelmi tárca védelmi tervezõ rendszere felsõ szintû
tervezési szabályainak alkalmazásáról szóló 98/2009.
(XII. 11.) HM utasításban meghatározott, a 10 éves stratégiai terv, valamint az 1 (+n) éves tervek kidolgozásának
szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat. Végzi a 10
éves stratégiai tervvel kapcsolatban meghatározott koordinációs, illetve elõterjesztõi feladatokat. Biztosítja az összhangot a 10 éves stratégiai és az 1 (+n) éves rövid távú tervek, valamint az azokból származtatott tervek között.
Rendszeres és eseti elemzéseket és értékeléseket készít
a védelmi tervezés és a tervek végrehajtásának helyzetérõl.
d) Végzi a honvédelmi tárca 1 (+n) éves rövid távú tervének kidolgozásával kapcsolatos miniszteri körlevélben
meghatározott feladattervezéssel kapcsolatos feladatokat.
e) Kidolgozza a honvédelem fejlesztésére vonatkozó
ágazati Miniszteri Programot, Szakpolitikai Programot és
Szakpolitikai Stratégiát.
f) Ellátja a Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer (a továbbiakban: TVTR) rendszergazdai teendõit. Felelõs a TVTR
rendszerszintû mûködtetéséért és fejlesztéséért. Szervezi
az együttmûködést, biztosítja az összhangot az alrendszerek között.
g) Végzi a Stratégiai Iránymutató és Értékelõ Rendszer
mûködtetésével, fejlesztésével, karbantartásával, a rendszer kimenõ dokumentumainak kidolgozásával kapcsolatos feladatokat.
h) Végzi a HM Védelmi Tervezõ Bizottság feladatairól
és mûködési rendjérõl szóló 114/2010. (XII. 29.) HM utasításban meghatározott, hatáskörébe utalt feladatokat.
i) Végzi a tervtárgyalások elõkészítésével, megszervezésével és levezetésével kapcsolatos feladatokat. Elõkészíti a felsõ vezetõk által az MH képességfejlesztését érintõ kérdésekben folytatott nemzetközi tárgyalásokat.
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7.1.1.3. HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Elõkészíti a kétoldalú nemzetközi katonai együttmûködéssel és katonadiplomáciai képviselettel kapcsolatos
szabályozásokat.
2. Koordinációs feladatok
a) Részt vesz az együttes kormányülések honvédelmi
tárcát érintõ elemeinek elõkészítésében, az elfogadott döntések végrehajtásának koordinálásában és megvalósulásuk
ellenõrzésében.
b) Folyamatosan fogadja a külföldi államoktól érkezõ
kétoldalú nemzetközi felkéréseket, igényeket, végzi azok
honvédelmi tárcán belüli és KKM-mel történõ egyeztetésével, véleményeztetésével és felterjesztésével kapcsolatos feladatokat. Döntést követõen megküldi azokat az illetékes szakmai szerveknek.
c) Kidolgozza a Budapesti Attasétestület éves attaséfoglalkoztatási tervét, végzi a programok elõkészítésével
és a végrehajtás megszervezésével, a testület terven kívüli
programjainak koordinációjával kapcsolatos feladatokat.
3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) A magyar véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok
irányításáról, vezetésérõl és ellenõrzésérõl, valamint
a Magyarországon akkreditált külföldi véderõ-, katonai és
légügyi attasékkal való kapcsolattartásról szóló HM utasításban meghatározottak szerint közremûködik a Budapesten akkreditálásra kijelölt véderõ-, katonai és légügyi attasék mûködési engedélyének ügyintézésében, a külföldi attasék akkreditálásában.
b) Ellátja a véderõ-, katonai és légügyi attasék, valamint
a budapesti diplomáciai testület tagjai MH-nál történõ
egyéni látogatásának engedélyeztetésével kapcsolatos feladatokat.
c) Végzi az attasényilvántartások vezetését és naprakészen tartását.
d) Ellátja a külföldi fegyveres erõket és állományukat,
a nemzetközi katonai parancsnokságokat, valamint
a NATO Biztonsági Beruházási Programot megilletõ adómentességi igazolás kiállításával kapcsolatos feladatokról
szóló 81/2012. (XI. 13.) HM utasításban meghatározott,
a mentességi igazolással kapcsolatos feladatokat.
e) A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos
szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendeletben,
a szolgálati célú belépésrõl és tartózkodásról szóló értesítés egyes eljárási szabályairól és iratmintájáról szóló
9/2011. (IX. 26.) HM rendeletben és a Magyarországon
szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk, valamint a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásának részletes
eljárási szabályairól, valamint szolgálati célú tartózkodásához kapcsolódó igazolványáról és igazolásáról szóló
16/2011. (XII. 21.) HM rendeletben meghatározottak szerint végzi a HM nemzetközi katonai együttmûködésért és
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katonadiplomáciai kapcsolattartásért felelõs szervének hatáskörébe tartozó feladatokat.
4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Elemzi a nemzetközi kapcsolatok alakulását, javaslatokat dolgoz ki a nemzetközi kapcsolattartás, valamint
a katonadiplomáciai területet érintõ vezetõi döntések elõkészítésére.
b) Magyarország külpolitikai irányelveivel, valamint
a honvédelmi tárca érdekeivel és lehetõségeivel összhangban javaslatot tesz a katonadiplomáciai képviseleti rendszer átalakítására.
5. Funkcionális feladatok
a) A nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló miniszteri utasításban meghatározottak szerint keretgazda szervezetként ellátja a kétoldalú együttmûködéssel összefüggésben hatáskörébe utalt
feladatokat, kidolgozza a kétoldalú együttmûködés irányelveit, végzi a kétoldalú együttmûködési programok tervezését, a kétoldalú együttmûködés végrehajtásával kapcsolatos tevékenységet, elkészíti a KNET-et és a kétoldalú
együttmûködési feladatok éves értékelését.
b) A magyar véderõ-, katonai és légügyi attaséhivatalok
irányításáról, vezetésérõl és ellenõrzésérõl, valamint
a Magyarországon akkreditált külföldi véderõ-, katonai és
légügyi attasékkal való kapcsolattartásról szóló HM utasításban meghatározottak szerint végzi a katonai attaséhivatalok tevékenységének felügyeletébõl adódó, hatáskörébe
utalt feladatokat, elemzi az attaséhivatalok által szolgáltatott katonadiplomáciai tevékenység útján szerzett információkat, közremûködik a katonai attasénak jelölt személyek felkészítésében, részt vesz az attasék továbbképzésében, beszámoltatásában és az attaséváltások lebonyolításában, valamint az éves attaséértekezlet elõkészítésében. Útmutatót dolgoz ki külföldi katonai attasék számára, és
szükség szerint pontosítja azt.
c) Állásfoglalást alakít ki a nemzetközi szerzõdésekkel
és a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban, részt
vesz a szakmai véleményezésben, a tárgyaló delegációban
a Honvédelmi Minisztérium nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról szóló 77/2009. (IX. 11.) HM utasításban meghatározottak szerint.
d) Végzi az állami vezetõk és a HVKF által vezetett delegációk kétoldalú hivatalos külföldi utazásainak, partnerei fogadásainak tervezésével, tartalmi elõkészítésével és
koordinálásával kapcsolatos feladatokat, valamint részt
vesz a végrehajtás megszervezésében. Tárgyalási javaslatokat készít elõ, és javaslatot tesz a delegációk összetételére, valamint koordinálja a nemzetközi partnerekkel történõ
tárgyalásokon képviselendõ magyar álláspont kialakítását,
összeállítja az ezekkel összefüggõ jelentéseket.
e) Ellátja a nemzetközi és belföldi (hazai) katonai
együttmûködéssel összefüggõ egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekrõl szóló 74/2011. (VII. 8.) HM utasításban hatáskörébe utalt feladatokat.
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7.1.2. A VÉDELEMGAZDASÁGÉRT FELELÕS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
7.1.2.0.1. HM Védelemgazdaságért Felelõs Helyettes
Államtitkári Titkárság
1. Funkcionális feladatok
a) Ellátja a védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárhoz érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb
küldemények felvételével, iktatásával, kezelésével, feldolgozásával, feldolgozáshoz történõ elõkészítésével, az azok
megválaszolásához szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével kapcsolatos feladatokat.
b) Végzi a védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár programjainak, elfoglaltságainak nyilvántartásával,
illetve figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat,
bekéri az ezekhez szükséges okmányokat, háttéranyagokat, valamint ellátja az egyéb feltételek meglétének pontosításával kapcsolatos feladatokat.
c) Ellátja a védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár által meghatározott feladatok nyilvántartásával, végrehajtásának figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat. Elõkészíti referáláshoz a beérkezõ anyagokat, illetve feladatszabás alapján továbbítja azokat a honvédelmi
tárca érintett szerve vagy szervezete vezetõjéhez.
d) Részt vesz a védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár vendégei fogadásának, bel- és külföldi utazásainak elõkészítésében.
e) Végzi a védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosításával kapcsolatos feladatokat.
f) Végzi a védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár hazai és nemzetközi tárgyalásaihoz, beszédeihez,
elõadásaihoz, médiaszerepléséhez szükséges dokumentációk összeállításának kezdeményezésével és koordinálásával kapcsolatos feladatokat, együttmûködve a honvédelmi tárca érintett szakmai szerveivel, szervezeteivel.
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d) Összeállítja a költségvetési törvényjavaslat HM fejezetre vonatkozó számszaki parlamenti prezentációját, elkészíti a szöveges indokolást, valamint a költségvetési törvényjavaslat, illetve az azt megalapozó törvények normaszövegére vonatkozó javaslatait, kidolgozza a költségvetési javaslatok összeállításához szükséges adatszolgáltatás
rendjére vonatkozó miniszteri szabályozást.
2. Koordinációs feladatok
a) Koordinálja a Katonai Beszerzési Információs Rendszer mûködtetését és fejlesztését.
b) Végzi az operatív belsõ kontrollok rendszerével
összefüggõ fejezeti szintû koordinációs tevékenységet.
c) Az EU által az operatív programok keretében biztosított, valamint az Európai Gazdaság Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci–Magyar Együttmûködési Program és az egyéb EU-s alapokból elérhetõ források tekintetében koordinálja a források honvédelem területét érintõ befogadásának és felhasználásának elõkészítését, megvalósítását, nyomon követését.
d) A c) alpontban meghatározott feladata ellátásához
szükséges mértékû szakmai kapcsolatot tart fenn, és koordinációt biztosít az egyes operatív programokért felelõs fejezetek képviselõivel.
e) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
utasítása szerint helyettesként képviseli a minisztériumot
a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságban.
f) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
kijelölése alapján képviseli a minisztériumot az egyes operatív programok monitoring bizottságaiban.
3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Gazdálkodásra kijelölt szervként végzi a fejezeti
egyensúlybiztosítási tartalék és 2016. január 1-jétõl a stabilitási tartalék jogcímmel kapcsolatos, a fejezeti kezelésû
elõirányzatokkal való gazdálkodásra vonatkozó miniszteri
rendeletben és utasításban meghatározott feladatokat.

7.1.2.1. HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály

4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Szakmailag támogatja a NATO Erõforrás-politikai és
Tervezõ Bizottság nemzeti képviselõjének és az ügyvivõi
feladatokat ellátó Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részlegének tevékenységét.

1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a honvédelmi tárca gazdálkodását és
(köz)beszerzési tevékenységét meghatározó miniszteri
szabályozást.
b) Meghatározza az Operatív Belsõ Kontrollok Rendszerének kialakítására, mûködtetésére és fejlesztésére vonatkozó ágazati sajátosságokat, kidolgozza az ezzel összefüggõ normatív szabályozókat és az Operatív Belsõ Kontrollok Rendszere Kézikönyvét.
c) Elkészíti a HM mint intézmény gazdálkodásával kapcsolatos, a költségvetési szerv vezetõje részére elõírt belsõ
szabályzatokat.

5. Funkcionális feladatok
a) Ellátja a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi
és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló miniszteri
utasításban meghatározott, a fejezet költségvetésének tervezésével és felhasználásával, valamint a gazdálkodással
összefüggõ szabályozási tevékenység, költségvetés-tervezési, költségvetés-gazdálkodási és beszerzési folyamatok
felügyeletével kapcsolatos feladatokat, adatszolgáltatási
kötelezettséget.
b) Végzi a honvédelmi tárca integrált tervezési folyamataiban a gazdasági tervezési folyamatok szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat. A TVTR keretében mûköd-
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teti és fejleszti az Erõforrás- és Költségtervezõ Alrendszert
és a Költségvetési Tervezõ Alrendszert, meghatározza az
azok fejlesztéséhez kapcsolódó alkalmazói igényeket.
Összehangolja a két alrendszer tevékenységét, végrehajtja
az alrendszerek tevékenységére, összefüggéseire, strukturális, tartalmi megfelelõségére irányuló elemzést és értékelést. Végzi az elemzések, értékelések megállapításainak
rendszerbe történõ visszacsatolását. Összehangolja a két
alrendszert a TVTR más alrendszereivel.
c) A honvédelmi tárca 10 éves hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról szóló miniszteri utasításban meghatározottak szerint végzi a hatáskörébe tartozó feladatokat.
d) A honvédelmi tárca 1 (+n) éves rövid távú tervének
kidolgozásával kapcsolatos miniszteri körlevélben meghatározottak alapján végzi az erõforrás-tervezéssel kapcsolatos feladatokat.
e) Javaslatot tesz a HM fejezet prognosztizált, tárcaszintû és részletes keretszámainak meghatározására, illetve
a prognosztizált források elsõdleges allokációjára. A prognosztizált forrásokkal összeveti a prioritások alapján sorrendbe állított feladatok erõforrás-szükségleteit, opciókat
dolgoz ki az erõforrások elosztására.
f) A honvédelmi szervezetek beszerzési eljárásáról szóló miniszteri utasításban meghatározottak szerint végzi
a (köz)beszerzési rendszer adminisztratív mûködtetésével
összefüggõ feladatokat. Összeállítja az Éves Beszerzési
Tervet, és ellátja az azzal kapcsolatos, hatáskörébe utalt
feladatokat.
g) A közbeszerzések vonatkozásában ellátja a felügyeleti, az ellenõrzési és a döntés-elõkészítési feladatokat,
kapcsolatot tart az ajánlatkérõkkel, elõterjesztõkkel, valamint végzi a közbeszerzések központi ellenõrzésével és
engedélyezésével kapcsolatos fejezeti szintû feladatokat.
h) A honvédelmi szervezetek operatív belsõ kontrolljai
rendszerének kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl szóló 12/2013. (II. 22.) HM utasításban meghatározottak szerint ellátja a belsõ kontrollrendszerrel összefüggésben hatáskörébe utalt feladatokat.
i) Az EU által az operatív programok keretében biztosított, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci–Magyar Együttmûködési Program és az egyéb EU-s alapokból elérhetõ források tekintetében végzi az EU 2014–2020-as programozási
idõszak forrásainak tárcaszintû tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló miniszteri utasításban részére meghatározott feladatokat.
j) Ellátja a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi
és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló miniszteri
utasításban meghatározott, a miniszteri és a vezérkar fõnöki tartalék felhasználásával kapcsolatos feladatokat.
k) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29. § (2) bekezdése alapján összeállítja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 33/B. §-a szerinti középtávú költségvetési tervezéssel kapcsolatos adatszolgáltatásokat, és
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a miniszter jóváhagyásával megküldi azokat az államháztartásért felelõs miniszter részére.
l) Végzi a finanszírozási feladatok koordinálását a Hadigondozottak Közalapítványa számára biztosítandó elõirányzat vonatkozásában.
6. Egyéb feladatok
a) Képviseli a honvédelmi tárcát az Államháztartási
Belsõ Kontroll Munkacsoport Belsõ Kontroll Témacsoportjában.
7.1.2.2. HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Kialakítja a honvédelmi tárca vagyongazdálkodási és
lakhatástámogatási koncepcióját.
b) Kidolgozza a tárcaszintû lakásjogi szabályozókat.
c) Kidolgozza a HM vagyonkezelésû ingatlanokkal, ingóságokkal és a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
társasági részesedéssel való gazdálkodással, azok használatával és a feladatellátás rendjével összefüggõ tárcaszintû
szabályozást.
d) Részt vesz a vagyonkezelési szerzõdés kidolgozásában.
2. Koordinációs feladatok
a) Koordinálja a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt
álló nonprofit gazdasági társaságok támogatási megállapodásainak megkötésével és teljesítésének ellenõrzésével
kapcsolatos feladatokat.
3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) A honvédelmi tárca vagyongazdálkodásával kapcsolatban ellátja a központi állami vagyonkezelõ szervezet
felé a jogszabályban és a vagyonkezelési szerzõdésben
elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget.
b) Gazdálkodásra kijelölt szervként végzi a nonprofit
korlátolt felelõsségû társaságok támogatása jogcímmel
kapcsolatos, a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott feladatokat.
4. Funkcionális feladatok
a) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött
Vagyonkezelési Szerzõdés ingatlanvagyonra vonatkozó
rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló
11/2010. (I. 27.) HM utasításban meghatározottak szerint
végzi a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv és
a HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanok vonatkozásában
az erdõgazdálkodás szakmai felügyeletét ellátó szerv hatáskörébe tartozó feladatokat, irányítja a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv, továbbá az MH katonai szervezetek HM vagyonkezelésében lévõ ingatlanok használatával, hasznosításával összefüggõ tevékenységét. Ellátja
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a HM vagyonkezelésû erdõvagyon vagyonkezelõi képviseletével összefüggõ feladatokat.
b) Az állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú ingatlanok vonatkozásában a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint a miniszter által kiadott megbízólevélben foglaltaknak megfelelõen ellátja a vagyonkezelõ-képviselõi feladatokat.
c) A HM vagyonkezelésû ingatlanok honvédelmi célra
feleslegessé nyilvánításával, további hasznosításukkal
kapcsolatban a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ, honvédelmi
célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének és az értékesítésre nem tervezett felesleges ingatlanok vagyonkezelõi jogának vagyonkezelésre jogosult más szervek részére történõ átadása, valamint a tulajdonjog ingyenes átruházása elõkészítésének rendjérõl szóló 139/2011.
(XII. 27.) HM utasításban meghatározottak szerint végzi
a HM vagyonfelügyeleti feladatokat ellátó szerv hatáskörébe tartozó feladatokat.
d) A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében
lévõ ingóságok és társasági részesedések kezelésének, tulajdonosi ellenõrzésének, valamint az ingóságok hasznosításának, elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól
szóló 67/2011. (VI. 24.) HM utasításban meghatározottak
szerint végzi a HM vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú ingóságokkal, illetve társasági részesedésekkel kapcsolatban a HM vagyonkezelõ képviselõ és tulajdonosi
jogkört gyakorló hatáskörébe tartozó feladatokat.
e) Irányítja a HM szervek vagyongazdálkodási és vagyon-nyilvántartási tevékenységét, meghatározza az adatszolgáltatás rendjét.
f) A HM által nyújtott lakhatási támogatásokról és az
azokkal összefüggõ feladatok ellátásáról rendelkezõ szabályozókban meghatározottak szerint végzi a HM központi lakásgazdálkodási szerv hatáskörébe tartozó lakásgazdálkodási feladatokat, szakmai felelõsként irányítja a helyi
lakásgazdálkodási szervek, a fõvárosi lakásgazdálkodási
szerv, a lakáscélú támogatási szerv és a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv lakásgazdálkodással, lakáselidegenítéssel és lakhatási támogatásokkal összefüggõ
tevékenységét.
g) Képviseli a honvédelmi érdeket a haditechnikai eszközök kivitelét, behozatalát és transzferét engedélyezõ,
valamint a vállalkozások tanúsítását végzõ Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal elõtt, valamint a hivatal
döntéseit elõkészítõ munkacsoport tevékenységében.
h) Ellátja a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek tulajdonosi döntéseinek elõkészítésével összefüggõ feladatokat és képviseletet.

7.1.2.3. HM Kontrolling Fõosztály
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a HM Tárca Kontrolling Rendszerének
kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl szóló
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55/2011. (V. 13.) HM utasításban hatáskörébe utalt normatív szabályozókat.
b) Kidolgozza a HM KGIR felsõszintû szabályozóját.
c) Kidolgozza a HM mint intézmény operatív belsõ
kontrollok rendszerének kialakításához, mûködtetéséhez
és fejlesztéséhez kapcsolódó általános, szabálytalanságkezelési és kockázatkezelési szabályzatokat.
2. Koordinációs feladatok
a) Végzi a HM mint intézmény operatív belsõ kontrollok rendszerének kialakításához, mûködtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó koordinációs tevékenységet, vezeti és koordinálja a HM Kockázatkezelési Bizottság mûködését.
b) A szakmai szervezetek bevonásával koordinálja
a HM KGIR-ben kezelt szakterületek informatikai támogatásának – pénzügy és humán – továbbfejlesztésével, valamint az új területek – tervezés, logisztika és kontrolling –
informatikai támogatásának kialakítására vonatkozó javaslatok elõkészítésével kapcsolatos feladatokat.
3. Funkcionális feladatok
a) Végzi a HM Tárca Kontrolling Rendszerének kialakításával, mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos
feladatokat.
b) Végzi a stratégiai és operatív tervezési folyamatokhoz kapcsolódó tárcaszintû kontrolling feladatokat. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.)
Korm. rendelet szerint a TVTR keretén belül végzi a tárcaszintû tervezõi tevékenység figyelemmel kísérésével,
a tervek összhangjának vizsgálatával, a stratégiai és az
operatív tervek végrehajtásának elemzésével és kontrolling szempontú értékelésével kapcsolatos feladatokat. Támogatja a stratégiai és az operatív tervek végrehajtásának
nyomonkövetési folyamatát.
c) Végzi a honvédelmi tárca gazdálkodásának vizsgálatát, elemzését és értékelését, jelentéseket készít a honvédelmi tárca gazdálkodási helyzetét érintõ kérdésekben.
Végzi a védelmi programok és a honvédelmi tárca költségvetése végrehajtásának elemzését és kontrolling szempontú értékelését a honvédelmi tárca célkitûzései, a nemzet- és
világgazdasági trendek, a várható kiadások és az erõforráskorlátok tükrében.
d) Végzi a felsõvezetõi döntésekhez szükséges költségelemzéseket és a jóváhagyott programok kontrolling
szempontú értékelését.
e) Végzi a tervezési folyamathoz és az erõforrások hatékony elosztásához szükséges elemzési módszertan és eszközök kidolgozását.
f) Meghatározza a tárcaszintû kontrolling tevékenység
informatikai támogatásával szemben támasztott igényeket. Üzemelteti és fejleszti a HM Kontrolling Portált.
g) A HM mint intézmény vonatkozásában végzi a Bkr.
13. és 14. §-ában meghatározott nyilvántartási és beszámolási feladatokat a külsõ ellenõrzések során tett megállapítások, javaslatok alapján végrehajtott, illetve végre nem
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hajtott intézkedésekrõl és azok indokairól szóló minisztériumi összefoglaló összeállítása érdekében.
h) Összeállítja a HM mint intézmény belsõ kontrollrendszere kialakítását, mûködtetését, minõségét értékelõ
vezetõi nyilatkozatot.

7.1.3. A TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT
FELELÕS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI
EGYSÉGEK
7.1.3.0.1. HM Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Helyettes Államtitkári Titkárság
1. Koordinációs feladatok
a) Végzi a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes
államtitkár irányítása és szakmai felügyelete alá tartozó
szervezetek közös rendezvényeivel összefüggõ programkoordinációs és tájékoztatási feladatokat.
b) Végzi a Honvédelmi Érdekegyeztetõ Fórum értekezleteinek elõkészítésével és levezetésével összefüggõ koordinációs és egyeztetési feladatokat.
c) Végzi
ca) a honvédelmi, a katonai, a fegyvernemi és a csapathagyományok megõrzésével és átörökítésével kapcsolatos
feladatokra,
cb) a miniszter által alapítható és adományozható elismerésekre,
cc) a hadisírok, a hõsi emlékmûvek és a hõsi emlékhelyek megõrzését szolgáló kétoldalú kormánymegállapodásokra és normatív szabályokra,
cd) az esélyegyenlõségi, a nemzetiségi és az ifjúságpolitikai ágazati szabályozásra,
ce) a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiummal, a honvédelmi neveléssel és a KatonaSuli programmal kapcsolatos szabályozókra, megállapodásokra,
szerzõdésekre
vonatkozó szabályozók elõkészítésével összefüggõ koordinációs és egyeztetési feladatokat.
2. Funkcionális feladatok
a) Ellátja a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes
államtitkárhoz érkezett okmányok, levelek, meghívók és
egyéb küldemények felvételével, iktatásával, kezelésével,
feldolgozásával, feldolgozáshoz történõ elõkészítésével,
az azok megválaszolásához szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével kapcsolatos feladatokat.
b) Végzi a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes
államtitkár programjainak, elfoglaltságainak nyilvántartásával, illetve figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat, bekéri az ezekhez szükséges okmányokat, háttéranyagokat, valamint ellátja az egyéb feltételek meglétének
pontosításával kapcsolatos feladatokat.
c) Ellátja a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes
államtitkár által meghatározott feladatok nyilvántartásá-
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val, végrehajtásának figyelemmel kísérésével kapcsolatos
feladatokat. Elõkészíti referáláshoz a beérkezõ anyagokat,
illetve feladatszabás alapján továbbítja azokat a honvédelmi tárca érintett szerve vagy szervezete vezetõjéhez.
d) Részt vesz a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár vendégei fogadásának, bel- és külföldi utazásainak elõkészítésében.
e) Végzi a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes
államtitkár tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételek
folyamatos biztosításával kapcsolatos feladatokat.
f) Végzi a társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár hazai és nemzetközi tárgyalásaihoz, beszédeihez, elõadásaihoz, médiaszerepléséhez szükséges dokumentációk összeállításának kezdeményezésével és koordinálásával kapcsolatos feladatokat, együttmûködve a honvédelmi tárca érintett szakmai szerveivel, szervezeteivel.

7.2. A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA
ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
7.2.0.1. HM Parlamenti Államtitkári Titkárság
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a doktori képzés és a tudományos tevékenység elveit, követelményeit, a hadtudományi kutatások
fõ irányait.
b) Kidolgozza az ágazati tudományszervezõ rendszer
mûködtetésével kapcsolatos normatív szabályozást.
2. Koordinációs feladatok
a) Figyelemmel kíséri az Országgyûlés bizottságaiban
folyó munkát.
b) Koordinálja a Parlamenti Iroda mûködésével kapcsolatos feladatokat.
c) Figyelemmel kíséri az Országgyûlés bizottságaiban
folyó munkát, a honvédelmi tárca jelentései, tájékoztatói,
valamint elõterjesztései beterjesztésével kapcsolatos feladatokat. Végzi a képviselõi önálló indítványok, valamint
törvényjavaslathoz, határozati javaslathoz benyújtott módosító, részletes vitát lezáró módosító és összegzõ módosító javaslatok véleményeztetésével kapcsolatos feladatokat, szükség esetén biztosítja az egyeztetést más tárcák
szakmai szerveivel.
d) Végzi az állami vezetõk, a katonai vezetõk, a kabinetfõnök folyamatos tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat
az Országgyûlésben, az Országgyûlés bizottságaiban folyó, a honvédelmi tárcát közvetlenül érintõ munkáról és
eseményekrõl. Biztosítja az Országgyûlés plenáris, valamint bizottsági ülésein tárgyalandó anyagokat.
e) Kapcsolatot tart a honvédelmi tárca, valamint az Országgyûlés Hivatala, a parlamenti képviselettel rendelkezõ
pártok képviselõcsoportjai és az országgyûlési képviselõk
között. Egyeztetéseket szervez a honvédelmi tárca és
a parlamenti pártok képviselõcsoportjai között a honvédel-
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mi tárca által benyújtott törvény- és határozati javaslatokhoz kapcsolódóan.
f) Végzi az országgyûlési képviselõk által kért tájékoztató anyagok kidolgozásának megszervezésével és azok
érintettekhez történõ eljuttatásával kapcsolatos feladatokat. Eljuttatja az Országgyûlés Hivatalához, valamint
a parlamenti pártok képviselõcsoportjaihoz a HM által kiadott tájékoztatót és szakmai anyagokat.
g) Ellátja az Országgyûlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága kihelyezett ülései, csapatlátogatási programjai
elõkészítésének megszervezésével kapcsolatos feladatokat.
h) Végzi a kijelölt vezetõk állandó parlamenti belépõvel
és gépjármû-behajtási engedéllyel történõ ellátásával, illetve az Országgyûlés plenáris és bizottsági ülésére meghívott (kirendelt) szakértõi állománya beléptetésének biztosításával kapcsolatos feladatokat.
3. Funkcionális feladatok
a) Nyilvántartja a parlamenti államtitkár által meghatározott feladatokat, figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
Végzi a Parlamenti Államtitkári Titkárságra érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvételével, iktatásával, kezelésével, feldolgozásával, a válaszhoz szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével vagy elõkészítésével kapcsolatos feladatokat.
b) Ellátja a parlamenti államtitkár programjainak, elfoglaltságainak nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével,
az ezekhez szükséges okmányok, háttéranyagok összeállításával, bekérésével, valamint az egyéb feltételek meglétének pontosításával kapcsolatos feladatokat.
c) Végzi a parlamenti államtitkár hazai és nemzetközi
tárgyalásaihoz, beszédeihez, elõadásaihoz, médiaszerepléséhez szükséges dokumentációk összeállításának kezdeményezésével és koordinálásával kapcsolatos feladatokat,
együttmûködve a honvédelmi tárca érintett szakmai szerveivel, szervezeteivel.
d) A Parlamenti Iroda bázisán támogatja a miniszter és
a parlamenti államtitkár parlamenti munkáját, ennek keretében
da) elõkészíti a miniszter és a parlamenti államtitkár Országgyûlés plenáris ülésén elhangzó felszólalási anyagait
– miniszteri expozé és zárszó, interpellációra, kérdésre,
azonnali kérdésre adandó válasz – az érintett szakmai
szervvel, szervezettel együttmûködésben,
db) javaslatot állít össze szakértõk részvételére, és ezt
biztosítja az Országgyûlés plenáris ülésein,
dc) koordinálja a miniszter Országgyûlés, illetve az Országgyûlés bizottságai elõtt történõ beszámolójával kapcsolatos feladatokat,
dd) folyamatosan tájékoztatja az Országgyûlés Hivatalát a miniszter, illetve a parlamenti államtitkár Országgyûlés munkájában való részvételérõl, illetve – halaszthatatlan közfeladatai ellátása esetén – távolmaradásáról.
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7.3. A HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKE
SZOLGÁLATI ALÁRENDELTSÉGÉBE TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK
7.3.0.1. Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a HVKF által meghatározott tárgykörökben, így különösen a 4. pont e) alpontjában meghatározott
átadás-átvételhez kapcsolódó HVKF intézkedéseket és parancsokat.
b) A HVKF alárendeltségébe tartozó HM szervekkel és
az MH katonai szervezetekkel együttmûködve kidolgozza
a HVKF éves értékelõ és feladatszabó parancsát.
2. Koordinációs feladatok
a) A HVKFH irányításával koordinálja a Honvédségi
Szemle és a Honvéd Altiszti Folyóirat mûködését és
a szerkesztõbizottságok munkáját.
b) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal együttmûködve koordinálja a katonai földmérési és térképészeti tevékenység irányításával, az MH hadmûveleti és harcászati
felderítés, valamint a HVKF elektronikai hadviselés szakmai irányítási feladataival összefüggõ tervezési, véleményezési és szakmai elõkészítõ tevékenységet, illetve vezetõi döntésre elõterjeszti az azzal összefüggõ szakmai elõterjesztéseket és szabályozókat.
c) Koordinálja a csoportfõnökök és a HVKF közvetlen
alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezetek parancsnokainak beszámoltatásával összefüggõ feladatokat.
3. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Végzi a katonai vezetõi szintû NATO rendezvények
– különösen a felsõszintû katonai látogatások, fogadások,
tárgyalások – szakmai elõkészítését és a tárgyalások eredményeinek nyilvántartását, továbbá az azokkal összefüggõ
dokumentumokat megküldi az érintettek részére.
b) A Nemzetközi Együttmûködési Fõosztállyal együttmûködve végzi a kétoldalú, valamint a Védelempolitikai
Fõosztállyal együttmûködve a multilaterális együttmûködéssel kapcsolatos adatszolgáltatásokat.
c) Összeállítja a katonai vezetõk, valamint az MH vezénylõ zászlós tárgyévet követõ évi kétoldalú, multilaterális nemzetközi együttmûködési programjavaslatait.
d) A katonai vezetõk operatív vezetõ és irányító tevékenységének biztosítása érdekében együttmûködik és kapcsolatot tart a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó,
külképviseleti feladatokat ellátó MH katonai szervezetekkel.
e) A Nemzetközi Együttmûködési Fõosztállyal együttmûködve végzi a Magyarország külképviseletein szolgálatot teljesítõ attasék, továbbá a Magyarországra akkreditált attasék tájékoztatásával összefüggõ feladatokat.
f) A HM szervekkel, az MH kapcsolattartásban érintett
katonai szervezeteivel és a NATO parancsnokságokkal
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együttmûködve végzi a katonai vezetõket érintõ szövetségi ügyekkel összefüggõ feladatokat.
g) A Nemzetközi Együttmûködési Fõosztállyal, Magyarország katonai képviseleteivel és a HM Védelemgazdasági Hivatallal együttmûködve tervezi, szervezi és koordinálja a katonai vezetõk kétoldalú nemzetközi katonai
kapcsolataiban jelentkezõ feladatok végrehajtását. A Védelempolitikai Fõosztállyal együttmûködve koordinálja
a katonai vezetõk multilaterális együttmûködései során jelentkezõ feladatok végrehajtását.
h) Közremûködik a NATO- és EU vezetõk, a stratégiai
parancsnokok, valamint a katonai vezetõk külföldi partnerei magyarországi látogatásainak szakmai elõkészítésében.
i) Kapcsolatot tart a szövetséges fegyveres erõk közös
parancsnokságain, más nemzetközi parancsnokságokon,
más államok fegyveres erõinek vezérkarainál, parancsnokságainál szolgálatot teljesítõ MH összekötõkkel, illetve az MH képviseletek útján a mûveletek támogatását végzõ nemzeti rangidõsökkel, beleérve a United States Central Command tampai összekötõt is.
j) Összeállítja, és nyomon követi a MET és a KNET
HVKF alárendeltségébe tartozó HM szerveket, valamint
a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó MH katonai
szervezeteket érintõ pénzügyi kereteit, továbbá elkészíti
az éves beszámolókat, és javaslatokat dolgoz ki a MET és
a KNET pénzügyi kereteinek esetleges átcsoportosítására.
4. Funkcionális feladatok
a) Végzi a katonai vezetõkhöz érkezõ okmányok, ügyek
rendszerezésével, jelentésre történõ elõkészítésével, a referálások szervezésével, az iratok továbbításával és döntésre történõ elõkészítésével kapcsolatos feladatokat.
b) A felelõs szakmai szerv, illetve szervezet részére továbbítja a HVKF által meghatározott feladatokat, figyelemmel kíséri azok végrehajtását, nyilvántartja a határidõket. Koordinálja a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezetek éves munkatervei összeállítását, végzi az azok jóváhagyásra történõ elõkészítésével
kapcsolatos feladatokat.
c) Kidolgozza a katonai vezetõk munka- és elfoglaltsági
tervét, szervezi értekezleteiket és rendezvényeiket, végzi
az azok elõkészítésével és levezetésével kapcsolatos feladatokat. Közremûködik a katonai tanácskozások, rendezvények elõkészítésében, végrehajtásában. Összeállítja
a tárgyalásokhoz, beszédekhez, elõadásokhoz, médiaszereplésekhez szükséges beszédeket, háttéranyagokat
együttmûködve a honvédelmi tárca érintett szakmai szerveivel és szervezeteivel.
d) Szakmai fõfelelõsként koordinálja a nemzetközi katonai képviseletek és tárgyaló delegációk számára adandó
felhatalmazás (mandátum) elõkészítését a védelmi és a katonai tervezés területén.
e) A Honvéd Vezérkar szerveinek vezetõi és a HVKF
közvetlen alárendeltségébe tartozó MH katonai szerveze-
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tek parancsnoki beosztásaiban történt személyi változások
kapcsán javaslatot készít a bizottságok kijelölésére.
f) Közremûködik az MH központi, nyilvános arculatépítõ rendezvényeivel összefüggõ döntés-elõkészítõ tevékenységben, a kommunikációs stratégiája kimunkálásával
és korszerûsítésével kapcsolatos feladatokban. Tervezi és
szervezi az MH kijelölt erõi rendezvényeken való részvételét a kijelölt HM szervekkel együttmûködésben.
5. Egyéb feladatok
a) Végzi az MH Tájékoztató Portál, Párbeszéd Lap tartalomszolgáltatását. Végzi a lap mûködéséhez szükséges
információk gyûjtésével, feldolgozásával, közzétételével
kapcsolatos feladatokat.

7.3.0.2. Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség
1. Kodifikációs feladatok
a) Elõkészíti a toborzó tevékenységgel kapcsolatos szabályozást.
b) Elõkészíti az MH képzési rendszerével, a tanulmányi
szerzõdésekkel, az ösztöndíjszerzõdésekkel, a tanulmányi
támogatásokkal és a képzési költségekkel összefüggõ szabályozást.
c) Elõkészíti a humánszolgálati tevékenységgel összefüggõ szabályozást.
d) Elõkészíti a HVKF által alapítható és adományozható
elismerésekkel összefüggõ szabályozást.
e) Elõkészíti a személyi állomány regenerálódásával,
rekreációjával, üdültetésével kapcsolatos szabályozást.
f) Elõkészíti a kegyeleti és a szociális gondoskodással
összefüggõ szabályozást.
g) Elõkészíti a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek jogállásával összefüggõ szabályozást.
h) Elõkészíti a külföldi szolgálat személyügyi szabályait.
i) Elõkészíti a személyügyi igazgatás rendjével kapcsolatos szabályozást.
2. Koordinációs feladatok
a) Közremûködik a személyügyi szakterületet érintõ,
szakmai kidolgozói felelõsségi körébe nem tartozó jogszabályok, HM utasítások és belsõ rendelkezések kidolgozásában.
b) Végzi a honvédeket és a közalkalmazottakat érintõ
személyügyi feladatok szakmai irányításával kapcsolatos
egyeztetéseket, a személyügyi szakállomány szakmai felkészítését, továbbképzésének tervezését, szervezését, végrehajtását.
3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfõnöke jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja az állományilletékes parancsnoki, az MH központi személyügyi
szerv vezetõjének, a HM állományába tartozó hivatásos és
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szerzõdéses katonák, a HM szervezetek hivatásos és szerzõdéses jogviszonyban álló vezetõi, valamint a HVKF
közvetlen alárendeltségébe tartozó MH katonai szervezetek vezetõi tekintetében az állományilletékes honvédelmi
szervezet személyügyi szerv vezetõjének hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.
b) A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfõnöke kiadmányozza a döntési lap alapján meghozott határozatokat,
ha a munkáltatói jogkört gyakorló a miniszter vagy
a HVKF.
c) A HM hivatásos és szerzõdéses állománya tekintetében végzi az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szervének hatáskörébe tartozó feladatokat.
d) Végzi az ösztöndíjszerzõdések és a tanulmányi szerzõdések nyilvántartásával, a vállalt kötelezettségek elmaradása esetén felmerülõ visszatérítési igény – peres eljárás
nélküli – érvényesítésével összefüggõ feladatokat.
e) Végzi az Országos Képzési Jegyzék szerinti bizonyítványok szintmegállapításával összefüggõ feladatokat,
és azok beazonosítása céljából kapcsolatot tart a polgári
képzõ intézményekkel, szakmai szervezetekkel.
f) Gazdálkodásra kijelölt szervként végzi az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal kapcsolatos feladatokat, valamint ellátja a fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó miniszteri rendeletben és utasításban a hatáskörébe
utalt feladatokat.
g) A honvédségi adatkezelésrõl, az egyes honvédelmi
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény szerint
vezeti az MH központi személyügyi nyilvántartását és
a szolgálaton kívüliek nyilvántartását.
h) A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfõnöke engedélyezi a személyügyi nyilvántartásban kezelt adatokhoz történõ hozzáférést és az azok alapjául szolgáló iratokba történõ betekintést.
i) Ellátja a sajátos katonai tartalékállományba áthelyezett állománnyal és a Tartalékállomány Információs Portállal kapcsolatos, a közszolgálati tisztviselõk személyi
irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra,
a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyûjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.)
Korm. rendeletben és a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes
kérdések rendezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendeletben meghatározott feladatokat.
j) Végzi a honvédségi azonosító okmányok kiadására és
kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 26/2015.
(VI. 15.) HM utasításban meghatározott feladatokat.
k) Vezeti a honvédségi szervezeteknél meglévõ üres
közalkalmazotti munkakörökrõl a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30/E. § (1) bekezdése szerinti elektronikus nyilvántartást.
l) Engedélyezési jogkört gyakorol az üres közalkalmazotti munkakör nem honvédségi szervezettõl történõ be-
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töltésére irányuló kiválasztási eljárás megkezdését megelõzõen a közalkalmazotti munkakörök betöltésének
egyes szabályairól szóló 68/2014. (X. 31.) HM utasítás
szerint.
m) Vezetõi döntés alapján kezeli egyes, önálló személyügyi szakállománnyal nem rendelkezõ honvédelmi szervezeteknél vezetõ munkakört betöltõ közalkalmazottak személyügyi anyagát, végzi a velük kapcsolatos személyügyi
döntés-elõkészítõ tevékenységet.
n) Vezetõi döntés alapján kezeli egyes, önálló személyügyi szakállománnyal nem rendelkezõ HM szervezeteknél
nem vezetõ munkakört betöltõ közalkalmazottak személyügyi anyagát, végzi a velük kapcsolatos személyügyi döntés-elõkészítõ tevékenységet.
o) Kezeli a HM szervezetek hivatásos és szerzõdéses
jogviszonyban álló vezetõinek személyügyi anyagát, végzi a velük kapcsolatos döntés-elõkészítõ tevékenységet.
4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Tervezi és biztosítja a NATO, az EU és más nemzetközi szervezetekben Magyarország részére fenntartott és
a nemzeti képviseleteken rendszeresített tartós, nem fegyveres beosztások feltöltésével kapcsolatos személyügyi
feladatokat. Elõkészíti az aktuális évi kihelyezési, illetve
váltási tervet, szervezi és koordinálja a kihelyezéseket, ellátja a váltások végrehajtásának irányítását.
b) A nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló miniszteri utasításban meghatározottak szerint végzi a programfelelõs szerv feladatait
a külföldi képzésekkel, tanfolyamokkal és továbbképzésekkel kapcsolatban.
c) A nemzetközi szervezetek személyügyi, valamint oktatási és képzési bizottságaiban mandátum alapján ellátja
a honvédelmi tárca szakmai érdekeinek képviseletével
kapcsolatos feladatokat.
5. Funkcionális feladatok
a) Szakmailag irányítja az MH személyzeti igazgatási
tevékenységét, tervezi, szervezi, végrehajtja a kapcsolódó
személyügyi feladatokat. A honvédelmi tárca létszámviszonyaira vonatkozóan adatokat és statisztikai kimutatásokat állít össze a központi személyügyi nyilvántartás alapján. Ellátja az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, az MH Ludovika Zászlóalj és az MH
Altiszti Akadémia szakmai irányításával összefüggõ feladatokat. A személyügyi szakterületet érintõ szabályozók
egységes végrehajtása érdekében eljárási rendet, mintaokmányokat dolgoz ki, továbbképzést szervez, felkészítést
tart.
b) Elõkészíti a jogszabályban meghatározott, a miniszter és a HVKF hatáskörébe tartozó személyügyi döntéseket, gyûjti és elemzi a döntés-elõkészítést támogató információkat. A személyügyi szakterületet érintõen elõkészíti
a köztársasági elnök jogköreivel összefüggõ miniszteri
elõterjesztéseket. Elõkészíti a Hjt. szerinti más szervnél
történõ szolgálatteljesítésre vonatkozó megállapodást,
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a kapcsolattartásra kijelölt szervezetként ellátja a más
szervnél történõ szolgálatteljesítéssel összefüggõ, megállapodás szerinti feladatokat.
c) Végzi a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben (a továbbiakban: Hjt.
vhr.) és a kapcsolódó miniszteri utasításokban a központi
személyügyi szerv hatáskörébe utalt feladatokat. A HM és
az önálló személyügyi szakállománnyal nem rendelkezõ
HM szervezetek állományába tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák tekintetében ellátja az állományilletékes
honvédelmi szervezet személyügyi szervének hatáskörébe
utalt személyügyi feladatokat. Végzi a Hjt. vhr. alapján
a közigazgatási államtitkár munkáltatói döntésekkel
összefüggõ kezdeményezési, egyetértési jogkörével kapcsolatos elõkészítõ feladatokat.
d) Végzi az elõmenetel központi szinten történõ tervezését, végrehajtja a kapcsolódó személyügyi szakfeladatokat, szakmailag támogatja a helyi szinten történõ tervezést.
e) Elõkészíti a katonai szakképzés, valamint az MH Altiszti Akadémia mûködéséhez szükséges, miniszteri, illetve a HVKF munkáltatói jogkörének gyakorlásával kapcsolatos döntéseket, lefolytatja a kapcsolódó eljárásokat.
f) A HM KGIR Humán Erõforrás-gazdálkodási alrendszer rendszergazdájaként végzi a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerrõl szóló 80/2014. (XII. 5.) HM utasítás szerinti hatáskörébe utalt tevékenységek szakmai irányítását. Tagja
a HM KGIR munkacsoportnak és az elõkészítõ munkacsoportnak.
g) A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás alapján ellátja a HM szervezetek munkaköri jegyzékeivel és az MH katonai szervezetek állománytábláival
kapcsolatos szakmai véleményezési feladatokat. Elkészíti
az MH rendelkezési állománya állománytábláját és helyesbítõ ívét, és felterjeszti a Honvéd Vezérkar Haderõtervezési Csoportfõnökség részére.
h) Ellátja a külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendeletben az MH
központi személyügyi szerve vagy vezetõjének hatáskörébe utalt feladatokat. A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes
járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet szerint engedélyezõ elöljárói jogköröket gyakorol.
i) A SAC programban részt vevõ összes nemzet vonatkozásában figyelemmel kíséri a beosztások feltöltését,
az MH Összhaderõnemi Parancsnoksággal együttmûködve javaslatot tesz a Heavy Airlift Wing – HAW – állománytábla feltöltésre.
j) Döntésre felterjeszti a katonai felsõoktatás alap- és
mesterképzési szakok képesítési követelményeit meghatározó javaslatot. A szakképzésrõl szóló törvényben meghatározottak szerint ellátja a vizsgaelnöki névjegyzékkel
kapcsolatos, miniszteri hatáskörbe utalt feladatokat.
k) Végzi a hivatásos és a szerzõdéses állomány, a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek hazai és kül-
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földi képzésének tervezését, szervezését és koordinálását.
Jóváhagyásra elõkészíti az éves központi hazai és külföldi
beiskolázási terveket. Tervezi, szervezi és felügyeli az MH
központi és regionális nyelvképzését. A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 24/2015. (VI. 15.) HM utasításban
meghatározottak szerint végzi a katona állomány humán
erõforrás központi képzéssel kapcsolatos költségvetési
gazdálkodási feladatokat.
l) A katonai toborzás rendjérõl szóló 23/2002. (IV. 10.)
HM rendelet alapján végzi az MH központi személyügyi
szerv hatáskörébe utalt feladatokat. Mûködteti a toborzó
intézményrendszert, meghatározza a pilótatoborzás feladatait, ellenõrzi azok végrehajtását.
m) A polgári felsõoktatási intézmények és szakképzõ iskolák hallgatóival köthetõ ösztöndíjszerzõdésrõl, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjérõl szóló 38/2014.
(V. 30.) HM utasítás szerint koordinálja a pályázatok kiírását, ellátja az alkalmasságvizsgálattal kapcsolatos feladatokat, ellátja a szerzõdés megkötésével, módosításával, illetve felmondásával kapcsolatos feladatokat, a HM képviseletében a Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfõnöke
megköti a szerzõdést.
n) Végzi a regeneráló pihenés, a rekreáció, a nemzetközi szerzõdés alapján folyó regenerálódás, továbbá a kondicionáló-kiképzési, a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények szakmai felügyeletével, valamint a szakterület
nemzetközi képviseletével összefüggõ feladatokat.
o) Végzi az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális
juttatásokról szóló miniszteri szabályozók alapján az MH
központi személyügyi szerv hatáskörébe tartozó feladatokat.
p) Végzi a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló miniszteri szabályozókban meghatározott, az MH központi személyügyi
szerv hatáskörébe tartozó feladatokat.
q) Segíti a humánszolgálat kialakításával összefüggõ
egyes feladatokról szóló 83/2011. (VII. 29.) HM utasításban a HVKF részére meghatározott hatáskör ellátását.
A családsegítõ szolgálatnak a katonák külföldi feladat-végrehajtásával kapcsolatos feladatairól és mûködési
rendjérõl szóló 53/2009. (VII. 3.) HM utasítás alapján végzi az MH központi személyügyi szerv hatáskörébe utalt
feladatokat. Közremûködik az esélyegyenlõségi referensi
hálózat mûködtetésében.
r) Végzi a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar
fõnöke által alapítható és adományozható elismerésekrõl
szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendeletben az MH központi személyügyi szerv hatáskörébe utalt feladatokat.
s) Ellátja a csapatzászló adományozásával kapcsolatban
a Magyar Honvédség jelképeirõl és jelzéseirõl szóló
3/1996. (IV. 12.) HM rendelet szerinti feladatot.
t) Végzi a szociális gondoskodás körébe tartozók részére szervezett tárcaszintû rendezvények, különösen az árvák karácsonya, a katonaözvegyek találkozója és az „Idõ-
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sek Világnapja” Honvéd Vezérkar szintû elõkészítésével
és lebonyolításával összefüggõ feladatokat.
u) A Honvédelmi Idõsügyi Munkacsoportról szóló
10/2015. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
szerint ellátja a Honvédelmi Idõsügyi Munkacsoport titkársági feladatait. Költségvetésében tervezi és biztosítja
a Munkacsoport mûködésével kapcsolatos költségeket.
v) Gyakorolja a szakmai felelõs szervezetnek a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló
9/2014. (II. 12.) HM utasítás és a teljesítményértékeléssel
és az elõmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló
7/2014. (I. 31.) HM utasítás szerinti jogköreit, végzi a kapcsolódó feladatokat.
6. A Honvéd Vezérkar személyzeti csoportfõnöke általános helyettesítésére csoportfõnök-helyettes mûködik.
7. A Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség
egyes feladatainak végrehajtását az MH Hadkiegészítõ és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság nem önálló szervezeti egysége támogatja. A nem önálló szervezeti egység kijelölését és részletes feladatkörét az MH Hadkiegészítõ és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

7.3.0.3. Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza az Ország Fegyveres Védelmi Tervét.
b) Kidolgozza az MH készenléti rendszere mûködését,
a készenlét fenntartását és fokozását szabályozó alaprendelkezéseket.
c) Kidolgozza a speciális terrorelhárító intézkedések
katonai feladatai végrehajtásának követelményeit.
d) Szabályozza a helyõrségi, a katonai rendészeti és az
õrzés-védelmi feladatokat. Különleges jogrend kihirdetése
esetén elõkészíti a honvédelem szempontjából fokozott
védelmet igénylõ létesítmények õrzés-védelmére vonatkozó mûveleti dokumentumokat.
e) Elõkészíti az ország területének légvédelmi készenléti erõkkel való oltalmazására vonatkozó rendszabályokat
és terveket.
f) Kidolgozza a tûzszerész feladatokkal kapcsolatos felsõszintû intézkedéseket, szabályozza az MH atom-, biológiai, vegyi, riasztási és értesítési rendszere mûködési rendjét.
g) Kidolgozza az MH Mûveleti Vezetési Rendszerének
(a továbbiakban: MH MVR) felépítését, annak mûködési
rendjét.
2. Koordinációs feladatok
a) Szakmailag irányítja az MH katasztrófavédelemmel
kapcsolatos feladatait.
b) Feladataival összefüggésben kapcsolatot tart
a NATO válságreagáló, valamint az EU válságkezelési
rendszereihez illeszkedõ nemzeti válságkezelési rendszer
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ágazati alrendszerét érintõen a nemzetközi szervezetekkel,
illetve más nemzetek együttmûködõ parancsnokságaival
és szervezeteivel.
3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) A Magyar Honvédség létesítményeinél mûködõ
fegyveres biztonsági õrségekkel kapcsolatos hatósági feladatokról szóló 24/2010. (II. 19.) HM utasításban foglaltaknak megfelelõen elõkészíti az MH létesítményeinél
mûködõ fegyveres biztonsági õrségekkel kapcsolatos hatósági döntéseket.
4. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Elõkészíti a NATO, az EU és a nemzetközi szervezetek által vezetett válságreagáló, válságkezelõ és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket.
Elõkészíti a nemzetközi szervezetek égisze alatt folytatott
válságreagáló, válságkezelõ és béketámogató mûveletekben való nemzeti részvétellel kapcsolatos szakmai álláspontokat. Részt vesz a NATO válságreagáló és az EU válságkezelõ rendszere fejlesztésében.
b) A haderõ-generálási és -feltöltési konferenciákon
végzi a magyar szerepvállalásokra vonatkozó miniszteri
mandátumok kialakításával és annak képviseletével kapcsolatos feladatokat.
c) Képviseli az MH-t a NATO és EU haderõ-fejlesztési
ajánlások és célkitûzések, a képességfelmérés és a szakmai
kérdések kidolgozása során.
d) Képviseli az MH-t a mûveleti jellegû NATO egységesítési tevékenységgel foglalkozó bizottságok, munkacsoportok szakterületi ülésein.
e) Képviseli az MH-t a kétoldalú és többnemzeti katonai
együttmûködés területén végrehajtott szakértõi találkozókon, valamint kidolgozza az ilyen jellegû együttmûködésekben való nemzeti részvétellel és az együttmûködés céljaival kapcsolatos szakmai álláspontokat.
5. Funkcionális feladatok
a) Meghatározza az általános haderõszükségletet, kidolgozza az MH katonai szervezetei képességeinek kialakítására vonatkozó hadmûveleti követelményeket.
b) Végzi az MH katonai szervezetek készenléti idejének, helyzetének, harcértékének folyamatos ismeretével és
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, közremûködik
a technikai riasztási rendszerek hadmûveleti követelményeinek meghatározásában és mûködtetésében.
c) Szakmailag irányítja a haderõnemeket, azok hatáskörébe tartozó fegyvernemeket és szakcsapatokat, a különleges mûveleti képességet és a katonai rendészeti tevékenységet.
d) Elemzi a válsághelyzeteket, tisztázza a részvétel körülményeit és feltételeit, részt vesz a döntés-elõkészítési és
kidolgozói tevékenységben, elõkészíti a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseket. A válsághelyzetek kialakulása
esetén, illetve arra vonatkozó értesítés vétele után tervezi
az MH feladatait, végzi a döntés-elõkészítési és a kidolgozói munkát az MH MVR keretében, elkészíti a végrehaj-

12. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

tásra vonatkozó stratégiai szintû dokumentumokat. Végzi
az MH MVR tervezésével kapcsolatos feladatokat, elõkészíti a vezetési elemek mûködtetését.
e) Meghatározza a Honvédelmi Katasztrófavédelmi
Rendszerbe kijelölt katonai szervezetek felkészítési és
igénybevételi, továbbá riasztási, valamint aktivizálási követelményeit. Tervezi és végzi a katasztrófahelyzetek
megelõzésébe és felszámolásába bevonható katonai erõi
alkalmazásával, azok vezetésével kapcsolatos, a HVKF
hatáskörébe tartozó stratégiai feladatokat.
f) Javaslatot tesz az MH különleges jogrend szerinti
szervezetére, a mûködéséhez szükséges erõforrásokra.
g) Ellátja a Többnemzetiségû Mûszaki Zászlóalj mûködéséhez kapcsolódó Irányító Csoport, Többnemzetiségû
Munkacsoport és Titkárság megalakításáról szóló
88/2011. (VIII. 4.) HM utasításban meghatározott feladatokat.
h) A HM vagyonkezelésû ingatlanok honvédelmi célra
feleslegessé nyilvánításával kapcsolatban a Magyar Állam
tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének és az értékesítésre nem tervezett felesleges ingatlanok vagyonkezelõi jogának vagyonkezelésre
jogosult más szervek részére történõ átadása, valamint
a tulajdonjog ingyenes átruházása elõkészítésének rendjérõl szóló 139/2011. (XII. 27.) HM utasításban meghatározottak szerint végzi a hatáskörébe tartozó feladatokat.
i) Végzi a Magyar Honvédség létesítményeinél mûködõ
fegyveres biztonsági õrségekkel kapcsolatos hatósági feladatokról szóló 24/2010. (II. 19.) HM utasításban meghatározott feladatokat.
j) Végzi a fegyvernemek és szakcsapatok tárcaszintû,
stratégiai szakmai képviseletét, alkalmazásuk, szervezeti
és technikai fejlesztésük szakmai követelményeinek megfogalmazását, koncepciók és alkalmazási elveinek kidolgozását, továbbá a felsõvezetõi katonai szakmai döntések
elõkészítését és végrehajtásuk szakmai felügyeletét.
k) Ellátja az MH Központi Ügyeleti Szolgálat feladatait.
l) Végzi az MH béke- és békétõl eltérõ idõszak – különösen válságkezelés, katasztrófavédelem – irányítási feltételeinek biztosításával összefüggõ katonai vezetési feladatokhoz kapcsolódó döntés-elõkészítési feladatokat.
m) Végzi a válsághelyzetek katonai elemzésének, az
MH-t érintõ feladatok tisztázásának, a döntések elõkészítésének és a végrehajtás koordinálásának feladatait.
n) Végzi a NATO válságreagáló, valamint az EU válságkezelési rendszereihez illeszkedõ nemzeti válságkezelési rendszer ágazati alrendszerének fejlesztésével és mûködtetésével összefüggõ, részére meghatározott katonai
feladatokat.
o) Nyilvántartatja az MH csapatai hazai és külföldi
mozgásait, valamint a bejelentett külföldi katonai csapatok magyarországi mozgásait.
p) Meghatározza az MH készenléte fokozására vonatkozó rendszabályokat és azok továbbításának szakfeladatait.
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q) Meghatározza az MH riasztási és értesítési rendszer
mûködtetésével és a NATO Válságreagálási Rendszerhez
való csatlakozással összefüggõ szakfeladatokat.
6. A Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség
csoportfõnöke általános helyettesítésére csoportfõnök-helyettes mûködik.

7.3.0.4. Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség
1. Kodifikációs feladatok
a) Elkészíti a logisztikai támogatás tervezéséhez, szervezéséhez kapcsolódó szabályokat.
b) Kialakítja a logisztikai kutatás-fejlesztési célkitûzések eléréséhez szükséges katonai követelményeket.
2. Koordinációs feladatok
a) Koordinálja a logisztika elveinek és rendszerének,
valamint az ellátást szabályozó jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök és belsõ rendelkezések kidolgozását, továbbá a NATO rendelkezések és katonai elvek szükség szerinti adaptálását, jogharmonizációját.
3. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) Elemzi és értékeli a NATO és az EU logisztikai haderõ-fejlesztési javaslatokat, célkitûzéseket, irányelveket és
eljárásokat, vizsgálja alkalmazásba vételük lehetõségét,
javaslatot tesz azok bevezetésére. Kidolgozza a NATO és
az EU stratégiai szintû logisztikai dokumentumaival kapcsolatos nemzeti álláspontot.
b) A SAC program tekintetében végzi a Stratégiai Légiszállítási Képesség befogadó nemzeti támogatásának biztosításához kapcsolódó egyes feladatokról szóló 12/2014.
(II. 14.) HM utasításban meghatározott feladatokat, és ellátja az azzal összefüggõ tárcaképviseletet.
c) Logisztikai területet érintõ, stratégiai szintû kérdésekben a Stratégiai Légiszállítási Képesség befogadó nemzeti támogatásának biztosításához kapcsolódó egyes feladatokról szóló 12/2014. (II. 14.) HM utasítás alapján ellátja a honvédelmi tárca képviseletét a NATO Támogató
Ügynökség – NATO Support Agency, NSPA – Logisztikai Bizottság irányában.
4. Funkcionális feladatok
a) Végzi a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi
és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló miniszteri
utasításban meghatározott feladatokat. Ellátja a készültségi és készenléti erõk alkalmazásával, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos logisztikai feladatok tervezését
és szervezését. Részt vesz a haderõ-fejlesztési célkitûzések, valamint a haderõ korszerûsítésére vonatkozóan
a szakmai illetékességét érintõ fejlesztési tervek elõkészítésében, a javaslatok kidolgozásában.
b) A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
szakmai irányítása mellett végzi az MH logisztikai rend-
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szerének szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat.
Végzi az MH hadfelszerelés fejlesztési koncepciójának kialakításával összefüggõ logisztikai támogatási feladatokat. Elemzi az MH támogatási igényeit és a logisztikai
szervezetek tevékenységét, kidolgozza a szervezetfejlesztési feladatokat.
c) A honvédelmi tárca 10 éves hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról szóló miniszteri utasításban és
a honvédelmi tárca 1 (+n) éves rövid távú tervének kidolgozásával kapcsolatos miniszteri körlevélben meghatározottak szerint végzi a hatáskörébe tartozó erõforrás-tervezéssel kapcsolatos feladatokat.
d) Ellátja az MH összesített anyagi-technikai harcérték
jelentésének feldolgozásával, értékelésével kapcsolatos
feladatokat, a harcérték aktuális helyzetének megfelelõen
kidolgozza a vonatkozó HVKF intézkedéseket.
e) Az alkalmazói igények figyelembevételével ellátja
a logisztikai haditechnikai eszközök harcászati-technikai
követelményei kidolgozásának irányításával kapcsolatos
feladatokat.
f) Végzi a hadfelszerelési logisztikát érintõ élettartam
menedzsmentjének szakmai felügyeletével összefüggõ
feladatokat.
g) Tervezi és szervezi az ország területe honvédelmi
célú elõkészítésével kapcsolatos MH szintû logisztikai feladatokat.
h) Részt vesz az MH készenlétének fenntartása és fokozása, a különleges jogrendre vonatkozó logisztikai támogatási feladatainak, követelményeinek és szükségleteinek
meghatározásában, a logisztikai erõk készenlétének ellenõrzésében, valamint a tapasztalatok elemzésében.
i) Szakmailag felügyeli a hazai, a nemzetközi két- és
többoldalú, valamint a NATO- és EU-gyakorlatok logisztikai feladatait.
j) Végzi a logisztikai gazdálkodás informatikai rendszereinek felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, azokra
vonatkozóan egyszerûsítésre, valamint költségcsökkentésre irányuló javaslatokat dolgoz ki.
k) Végzi az állami vagyoni körben, honvédségi vagyonkezelésben lévõ állami légijármûvek fenntartói tevékenységét, és ellátja az ezzel összefüggõ szakmai felügyeleti
feladatokat.
l) Végzi az MH logisztikai területet érintõ szakmai irányítással összefüggõ döntési javaslatok kidolgozását, valamint a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó MH
katonai szervezetek logisztikai feladatai végrehajtásának
irányításával összefüggõ feladatokat.
m) Vezeti és összehangolja a logisztikai erõforrás-gazdálkodás szakmai, szakági szabályozói kidolgozását, koordinálja az együttmûködést az MH logisztikai gazdálkodó szakmai szervezeteivel.
n) Ellátja a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi
és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló miniszteri
utasításban meghatározott, HVKF részére biztosított tartalék felhasználásával kapcsolatos feladatokat.
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o) Szakterületi felelõsként végzi az MH nem kiemelt
szakági fejlesztési programok tervezésének és végrehajtásának szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat.
5. A Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnöke általános helyettesítésére csoportfõnök-helyettes mûködik.

7.3.0.5. Honvéd Vezérkar Haderõtervezési Csoportfõnökség
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza a haderõ fejlesztésével kapcsolatos szabályozást, ennek keretén belül a Hvt. 19. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti, az MH fõbb haditechnikai eszközeirõl
szóló országgyûlési határozat tervezetét.
b) Kidolgozza a védelmi képességfejlesztési feladatok
programozott tervezését és végrehajtását meghatározó
szabályozókat.
c) Elkészíti a szervezési feladatokkal kapcsolatos
HVKF parancsot. Részt vesz az MH Hadrendjének, a hadrenden kívüli szervezetek jegyzékének, továbbá az MH
Elhelyezési Könyvének összeállításában és karbantartásában, jóváhagyásra történõ elõkészítésében.
d) Elõkészíti az MH állománytábláival kapcsolatos szabályozást.
2. Európai uniós, NATO- és nemzetközi feladatok
a) A NATO Védelmi Tervezési Folyamatainak megfelelõen katonai szakmai álláspontokat dolgoz ki, részt vesz
a bilaterális tárgyalásokon, valamint a szövetségi haderõ-tervezési célok kialakításának részeként az Összevont
Konzultáción.
b) Részt vesz az EU képességfejlesztési folyamata fõ
dokumentumainak kidolgozásában és felülvizsgálatában,
naprakészen tartja az EU Fõ Célkitûzések Kérdõív megválaszolásával kapcsolatos nemzeti válaszokat, az érintett
szervekkel együttmûködve kialakítja és képviseli a nemzeti álláspontot.
c) Az EU képességfejlesztési tevékenységében végzi az
EU Katonai Bizottsága és az EDA által beazonosított képességhiányok felszámolásának kezelésére javasolt és indított képességfejlesztési programok, projektek vizsgálatával és nyomon követésével, a nemzeti felelõsségek és érdekek azonosításával és képviseletével kapcsolatos feladatokat. Ellátja az EDA képességfejlesztési igazgatói
összetételû Irányító Testületi és annak Elõkészítõ Bizottsági ülésein a nemzeti álláspont képviseletét, melynek elõkészítése érdekében, a honvédelmi tárca érintett szerveivel
együttmûködve szakmai álláspontokat dolgoz ki. Figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli az EDA igazgatóságainak
képességfejlesztési tevékenységét, koordinálja az érintett
hazai szakértõk munkáját.
d) Részt vesz a NATO és EU koncepcionális és stratégiai jellegû dokumentumok kialakításának folyamatában,
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kialakítja és érvényesíti a katonai-szakmai véleményt. A
haderõ fejlesztése érdekében elõkészíti a koncepciók megvalósíthatóságára, a honvédelmi tárca stratégiai terveibe
történõ beillesztésére vonatkozó komplex javaslatokat.
e) Végzi a NATO és az EU polgári-katonai képességfejlesztés koncepcióinak nyomon követésével, feldolgozásával, a nemzeti érdekek képviseletével kapcsolatos feladatokat, beépíti az eredményeket a hazai képességtervezési
rendszerbe. Ellátja a NATO és az EU képességfejlesztési
rendszerei közelítését célzó javaslatok nyomon követésével, feldolgozásával, a nemzeti érdekek képviseletével
kapcsolatos feladatokat.
f) Figyelemmel kíséri és elemzi a NATO és EU szervezetfejlesztési elõterjesztéseket, véleményezi az átalakításokat. Ellátja a NATO és az EU által azonosított mûveleti
tapasztalatok és az azokból eredõ képességfejlesztési trendek hazai fejlesztési folyamatokba történõ transzformálásával és beépítésével kapcsolatos feladatokat, és ezek
alapján javaslatot tesz a képességfejlesztési prioritások
módosítására.
g) Kapcsolatot tart az USA haderõ Központi Parancsnokság irányítása alatt mûködõ Védelmi Együttmûködési
Hivatallal, koordinálja az Offices of Defense Cooperation
keretei között biztosított képességek fejlesztését támogató
forráskihelyezés tervezését.
h) Koordinálja a NATO Kiválósági Központokkal kapcsolatos Honvéd Vezérkar szintû tevékenységet, figyelemmel kíséri a NATO Transzformációs Parancsnokság ez
irányú tevékenységét, biztosítja a kiválósági központoknál
született eredmények, produktumok hazai felhasználását.
i) Koordinálja a Foreign Military Financing és más amerikai támogatásokból megvalósuló programokhoz kapcsolódó katonai képességigények összeállítását és priorizálását. Nyomon követi a megvalósítással kapcsolatos feladatok végrehajtását.
j) Nyomon követi és elemzi a tagállamok felesleges haditechnikai eszközeivel kapcsolatos információcserére
szolgáló, EDA által üzemeltetett, Electronic Questionnaires for Investigations Processing – e-QUIP – portálra feltöltött információkat.
3. Funkcionális feladatok
a) Ellátja az MH katonai szervezetei képességei helyzetének elemzésével, értékelésével kapcsolatos feladatokat,
kidolgozza a képesség- és feladatterveket. Haderõ-fejlesztési programelgondolásokat készít, javaslatot dolgoz ki
a beszerzett/modernizált eszközök elosztására, valamint
az MH perspektivikus makroszintû létszámgazdálkodására.
b) Végzi az MH katonai szervezetei mûködésének
elemzésével, értékelésével, a tapasztalatok feldolgozásával kapcsolatos feladatokat, javaslatot fogalmaz meg
a szervezeti felépítéssel, a létszámmal, az állományarányokkal kapcsolatos korrekciók végrehajtására.
c) A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM uta-

973

sítás alapján ellátja az állománytáblákkal és az állománytábla-helyesbítõ ívekkel kapcsolatos szakmai feladatokat.
Tervezi, és felterjesztésre elõkészíti az MH katonai szervezeteire vonatkozó költségvetési létszámot.
d) Meghatározza a haderõ-szervezési tevékenységet támogató információs rendszer követelményeit, és kialakítja, fejleszti, valamint mûködteti azt.
e) A honvédelmi tárca 10 éves hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról szóló miniszteri utasításban, a honvédelmi tárca 1 (+n) éves rövid távú tervének kidolgozásával kapcsolatos miniszteri körlevélben és a védelmi képesség-fejlesztési feladatok programozott tervezésérõl és
végrehajtásáról szóló 113/2007. (HK 20.) HM utasításban
meghatározottak szerint végzi a hatáskörébe tartozó feladatokat, így különösen részt vesz a katonai feladatok és
azok erõforrás-szükségletei költségfedezetének kiegyensúlyozásában, tervezi a haderõfejlesztésre tervezett forráskeretek makroszintû elosztását, javaslatot tesz a fejlesztési
programok priorizálására, a képességek elérésének ütemezésére. Elemzi és egyezteti a programelgondolásokat és
a végrehajtási terveket, feldolgozza és értékeli a fejlesztési
programok megvalósítása helyzetével kapcsolatos adatokat.
f) Ellátja a TVTR és a Képesség Feladattervezõ Alrendszer (KEFTAR) adatgazdai és alkalmazói feladatokat.
g) A bélyegzõellátásról és a bélyegzõk használatáról
szóló 38/2013. (VII. 12.) HM utasításban meghatározottak
szerint szakmailag felügyeli a hivatalos bélyegzõkkel és
a pecsétnyomókkal történõ ellátást.
h) Ellátja a HM KGIR szakterületéhez tartozó rendszergazdai feladatokat.
i) A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás alapján ellátja az MH katonai szervezetek állománytábláival kapcsolatos szakmai javaslattételi, döntés-elõkészítési, koordinációs, valamint létszámgazdálkodási feladatokat.
j) Végzi az MH haderõ-fejlesztési és transzformációs tevékenységével összefüggõ, részére meghatározott feladatokat.

7.3.0.6. Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség
1. Kodifikációs feladatok
a) Kidolgozza az MH Biztonsági Szabályzatát és az MH
Egységes Iratkezelési Szabályzatát.
b) Kidolgozza az MH Informatikai Stratégiáját.
c) Kidolgozza az MH Kormányzati Célú Elkülönült
Hírközlõ Hálózata és az MH Vezetési Információs Rendszer (a továbbiakban: MH VIR) szabályozó rendszerét.
d) Elõkészíti a szakterületéhez kapcsolódó, az a)–c)
pontban nem szereplõ egyéb szabályozókat.
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2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok
a) Kezdeményezi az informatikai rendszerek biztonsági
auditját.
3. Funkcionális feladatok
a) A miniszter által átruházott jogkörben ellátja az MH
Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózat hálózatgazdai, az MH VIR szakmai irányítói és szakmai felügyeleti feladatait.
b) A miniszter által átruházott jogkörben ellátja a HM
iratkezelést felügyelõ vezetõi feladatkört. Intézkedik az elveszett nyílt iratok, hivatalos bélyegzõk, valamint személyi pecsétnyomók felkutatására, és ha az eredménytelen,
jegyzõkönyv felvétele mellett engedélyezi az elveszett irat
iratnyilvántartásból történõ kivezetését.
c) A miniszter megbízásával ellátja a HM elektronikus
információs rendszer biztonságáért felelõs személy jogszabályban meghatározott feladataival kapcsolatos teendõket.
d) Szakmailag irányítja a tábori-területi hírrendszer fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
e) Szakmailag irányítja az MH Egységes Digitális Rádiórendszer és az MH Virtuális Magánhálózat fejlesztését
és üzemeltetését.
f) Szakmailag irányítja a híradó, informatikai és információvédelmi stratégia és szolgáltatási rendszer kialakítását, az MH VIR tervezését, fejlesztését, a szolgáltatások
folyamatos biztosítását és fenntartását.
g) Szakmailag irányítja az MH MVR speciális mûködésének infokommunikációs támogatását.
h) Szakmailag irányítja a híradó, informatikai, információvédelmi, iratkezelési (ügyviteli) tevékenységet, a feladat végrehajtásában érintett szakmai szervezeteket.
i) Elbírálja a technikai beléptetõrendszerek telepítésével összefüggõ igényeket, elõterjeszti az engedélyezésre
és beszerzésre vonatkozó javaslatokat. Ellátja az MH ob-
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jektumaiba telepített technikai beléptetõrendszerek hálózatfelügyeleti központjának rendszergazdai teendõivel,
a rendszer mûködésének felügyeletével kapcsolatos feladatokat. Kiadja az elveszett belépési engedélyek letiltására vonatkozó intézkedéseket. Kialakítja a jelszámos állandó belépési engedélyek jelszámrendszerét, elosztja azokat
a szervezetek között.
j) Szakmailag irányítja a NATO és NYEU Központi
Nyilvántartó, a NATO és EU Központi Rejtjelelosztó és
Kulcsgyártó Részleg, az Informatikai Projekttámogató Alosztály és a Dokumentumvédelmi Támogató Alosztály tevékenységét.
k) Ellátja a Honvédelmi Minisztérium elektronikus ügyintézését támogató információs rendszer felépítésérõl, mûködési rendjérõl, üzemeltetésérõl és fejlesztésérõl szóló
60/2008. (HK 13.) HM utasításban meghatározott rendszergazdai feladatokat. Végzi az MH Kormányzati Célú
Elkülönült Hírközlõ Hálózat hálózatgazdai, a HM Hitelesítés Szolgáltató vezetõ tisztségviselõi és az MH VIR-rel
kapcsolatos szakmai irányítói, felügyeleti feladatokat. Ellátja az MH Központi Rendszerbiztonsági Felügyelet, az
MH Központi Rejtjelfelügyelet és az elektronikus információs rendszerek Központi Felügyelet feladatkörébe tartozó feladatokat.
l) Végzi a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat
szabályairól szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasításban meghatározott feladatokat.
m) A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos
szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendeletben
meghatározottak szerint végzi a HM informatikai és információvédelmi feladatokért felelõs szervezete hatáskörébe
tartozó feladatokat. Az MH részére meghatározza az érvényes Nyílt Parancs váltását.
n) Szakmailag irányítja a HM hatáskörébe tartozó biztonsági okmányokkal kapcsolatos feladatokat.
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3. függelék a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához
A HM szervek és azok létszámkereteinek megoszlása
A HM szervek és azok létszámkereteinek megoszlása
Irányító

Szervezeti egység

Létszám
(fõ)

7. Miniszter

1

7.0.0.1. Kabinetfõnök

11

7.0.0.1. HM Miniszteri Kabinet
7.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság
7.0.0.1.2. Miniszteri Kabinetiroda
7.1. Közigazgatási államtitkár
7.1.0.1. HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság
7.1.0.1.1. Közszolgálati Iroda
7.1.0.2. HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
7.1.0.2.1. Elvi Kidolgozó és Koordinációs Osztály
7.1.0.2.2. Döntéstámogató és Tervezési Osztály
7.1.0.2.3. Szervezési és Létszámgazdálkodási Osztály
7.1.0.3. HM Humánpolitikai Fõosztály
7.1.0.3.1. Humánstratégiai és Személyzetfejlesztési Osztály
7.1.0.3.2. Személyi Juttatások és Munkakör-gazdálkodási Osztály
7.1.0.4. HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály
7.1.0.4.1. Mobil Vizsgálati és Belsõ Ellenõrzést Felügyelõ Osztály
7.1.0.4.2. Költségvetési Gazdálkodást Ellenõrzõ Osztály
7.1.0.4.3. Minõségbiztosítási és Koordinációs Osztály
7.1.0.5. HM Jogi Fõosztály
7.1.0.5.1. Kodifikációs Osztály
7.1.0.5.2. Koordinációs Osztály
7.1.0.5.3. Nemzetközi Jogi Osztály
7.1.0.6. HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály
7.1.0.6.1. Igazgatási Osztály
7.1.0.6.2. Jogi Képviseleti Osztály
7.1.0.6.3. Peren Kívüli Ügyek Osztálya
7.1.0.7. HM Hadfelszerelés Fejlesztési Fõosztály
7.1.0.7.1. Nemzetközi Hadfelszerelési és Hadiipari Együttmûködési Osztály
7.1.0.7.2. Fegyvernemi Fejlesztési Osztály

181
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Irányító

Szervezeti egység

7.1.1. Védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár
7.1.1.0.1. HM Védelempolitikáért és Védelmi Tervezésért Felelõs
Helyettes Államtitkári Titkárság
7.1.1.1. HM Védelempolitikai Fõosztály
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53

7.1.1.1.1. Védelempolitikai Osztály
7.1.1.1.2. Mûvelet-stratégiai Osztály
7.1.1.2. HM Védelmi Tervezési Fõosztály
7.1.1.2.1. Védelmi Tervezési Osztály
7.1.1.2.2. Stratégiai Elemzõ és Tervezõ Osztály
7.1.1.3. HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály
7.1.1.3.1. Területi és Attasé-összekötõ Osztály
7.1.1.3.2. Területi Osztály
7.1.2. Védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
7.1.2.0.1. HM Védelemgazdaságért Felelõs Helyettes Államtitkári Titkárság

55

7.1.2.1. HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály
7.1.2.1.1. Erõforrás és Védelmi Költségvetés Tervezési Osztály
7.1.2.1.2. Gazdálkodás Felügyeleti és Szabályozási Osztály
7.1.2.2. HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály
7.1.2.2.1. Lakhatás és Ingatlanvagyon Felügyeleti Osztály
7.1.2.2.2. Társaság és Ingóvagyon Felügyeleti Osztály
7.1.2.3. HM Kontrolling Fõosztály
7.1.2.3.1. Költségelemzõ és Programértékelõ Osztály
7.1.2.3.2. Költségvetés és Gazdálkodás Monitoring Osztály
7.1.3. Társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár
7.1.3.0.1. HM Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Helyettes Államtitkári Titkárság

4

7.2. Parlamenti államtitkár
7.2.0.1. HM Parlamenti Államtitkári Titkárság

10

7.2.0.1.1. Parlamenti Iroda
7.3. Honvéd Vezérkar fõnöke
7.3.0.1. Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda
7.3.0.2. Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség
7.3.0.2.1. Humánerõforrás Gazdálkodási Osztály
7.3.0.2.2. Központi Elõmeneteli és Humánerõforrás Fejlesztési Osztály
7.3.0.2.3. Humánszolgálati Osztály
7.3.0.3. Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség
7.3.0.3.1. Hadmûveleti Osztály
7.3.0.3.2. Szárazföldi Haderõnemi Osztály

203
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Irányító

Szervezeti egység

7.3.0.3.3. Légierõ Haderõnemi Osztály
7.3.0.3.4. Különleges Mûveleti Osztály
7.3.0.4. Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség
7.3.0.4.1. Logisztikai Támogató Osztály
7.3.0.4.2. Logisztikai Forrás Felügyeleti Osztály
7.3.0.4.3. Logisztikai Rendszerek Osztály
7.3.0.5. Honvéd Vezérkar Haderõtervezési Csoportfõnökség
7.3.0.5.1. Haderõtervezési Osztály
7.3.0.5.2. Haderõszervezési Osztály
7.3.0.5.3. Haderõfejlesztési és Transzformációs Osztály
7.3.0.6. Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség
7.3.0.6.1. Híradó Osztály
7.3.0.6.2. Informatikai Osztály
7.3.0.6.3. Elektronikus Információvédelmi Osztály
7.3.0.6.4. Dokumentumvédelmi Osztály
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4. függelék a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához
A HM szervezetek, a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezet,
a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény és a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
gazdasági társaságok
A) HM szervezetek
Fsz.

Szervezet megnevezése

Miniszter
hatásköre

A miniszter által átruházott
hatáskörben eljáró vezetõ

1.
2.

HM Hatósági Hivatal
HM Védelmi Hivatal

irányító
irányító

közigazgatási államtitkár
közigazgatási államtitkár

3.

HM Védelemgazdasági
Hivatal

alapító

4.

HM Tábori Lelkészi
Szolgálat

költségvetési
irányítási
jogkör

5.

HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum

alapító

6.

Magyarország Állandó
NATO Képviselet,
Védelempolitikai
Részleg

alapító

7.

Magyarország Állandó
EBESZ Képviselet,
Katonai Képviselet

alapító

8.

HM Nemzeti
Rendezvényszervezõ
Hivatal
HM Beszerzési Hivatal

alapító

9.

10.

HM Társadalmi
Kapcsolatok Hivatal

alapító

alapító

A miniszteri hatáskör gyakorlásával
összefüggésben közremûködõ HM szerv

Közigazgatási Államtitkári Titkárság
Miniszteri Kabinet, Közigazgatási
Államtitkári Titkárság, Tervezési
és Koordinációs Fõosztály
védelemgazdaságért
Védelemgazdaságért Felelõs Helyettes
felelõs helyettes
Államtitkári Titkárság, Gazdasági
államtitkár
Tervezési és Szabályozási Fõosztály,
Vagyonfelügyeleti Fõosztály,
Kontrolling Fõosztály
társadalmi kapcsolatokért
Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs
felelõs helyettes
Helyettes Államtitkári Titkárság
államtitkár
(felügyeleti jogkör)
társadalmi kapcsolatokért
Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs
felelõs helyettes
Helyettes Államtitkári Titkárság
államtitkár
védelempolitikáért
Védelempolitikáért és Védelmi
és védelmi tervezésért
Tervezésért Felelõs Helyettes
felelõs helyettes
Államtitkári Titkárság,
államtitkár
Védelempolitikai Fõosztály, Védelmi
Tervezési Fõosztály, Gazdasági
Tervezési és Szabályozási Fõosztály
védelempolitikáért
Védelempolitikáért és Védelmi
és védelmi tervezésért
Tervezésért Felelõs Helyettes
felelõs helyettes
Államtitkári Titkárság,
államtitkár
Védelempolitikai Fõosztály, Védelmi
Tervezési Fõosztály
társadalmi kapcsolatokért
Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs
felelõs helyettes
Helyettes Államtitkári Titkárság
államtitkár
közigazgatási államtitkár Közigazgatási Államtitkári Titkárság,
Gazdasági Tervezési és Szabályozási
Fõosztály
társadalmi kapcsolatokért
Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs
felelõs helyettes
Helyettes Államtitkári Titkárság
államtitkár
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B) A miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezet
Fsz.

Szervezet megnevezése

1.

Katonai
Nemzetbiztonsági
Szolgálat

Miniszter
hatásköre

A miniszter által átruházott
hatáskörben eljáró vezetõ

A miniszteri hatáskör gyakorlásával
összefüggésben közremûködõ HM szerv

közvetlen
irányító

–

–

C) A miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény

Fsz.

Szervezet megnevezése

1.

Kratochvil Károly
Honvéd Középiskola és
Kollégium

Miniszter
hatásköre

A miniszter által átruházott
hatáskörben eljáró vezetõ

alapító

társadalmi kapcsolatokért
felelõs helyettes
államtitkár
(felügyeleti jogkör)

A miniszter által átruházott hatáskör
gyakorlásával összefüggésben közremûködõ HM
szerv

Társadalmi Kapcsolatok
és Háborús Kegyeleti Fõosztály

D) A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok
1. HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság
2. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság
3. HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
4. HM Arzenál Elektromechanikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
5. HM CURRUS Gödöllõi Harcjármûtechnikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
6. HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

E) A HM többségi tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok
1. Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

5. függelék a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához
A minisztériumban alkalmazott miniszteri fõtanácsadói és a miniszteri tanácsadói munkakörök
HM szerv, szervezeti egység megnevezése

Miniszteri
Kabinet

Miniszteri Kabinetiroda

A munkakör HM Munkaköri Jegyzék
szerinti megnevezése

Megállapítható megbízás

politikai fõtanácsadó
politikai fõtanácsadó

miniszteri fõtanácsadó
miniszteri fõtanácsadó
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6. függelék a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatához
A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre
1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény vonatkozó elõírásaira figyelemmel vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek:
a) évente
aa) a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár,
ab) aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult közbeszerzési eljárás
során,
ac) aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre, illetve ellenõrzésre jogosult az állam, költségvetési
intézmény, valamint többségi állami tulajdonban lévõ gazdasági társaság, továbbá az Országgyûlés, a Kormány, valamint önkormányzat által alapított közalapítvány által lefolytatott közbeszerzési eljárásban,
b) kétévente, aki – önállóan vagy testület tagjaként –
ba) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás,
valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében,
bb) állami támogatások felhasználásának vizsgálata vagy felhasználással való elszámoltatás során,
bc) költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésû elõirányzatok, illetve az Országgyûlés, a Kormány, valamint önkormányzat által alapított közalapítvány számára nyújtott támogatási pénzeszköz juttatásánál és
bd) az egyedi állami vagy önkormányzati támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során
javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult,
c) ötévente
ca) aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jogosult közigazgatási hatósági
ügyben,
cb) aki a Hjt. hatálya alá tartozó tábornoki vagy ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztást tölt be,
cc) politikai tanácsadó és fõtanácsadó, miniszteri tanácsadó vagy fõtanácsadó, valamint vezetõi megbízással rendelkezõ kormánytisztviselõ,
cd) aki jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenõrzésre köteles fontos és bizalmas kormánytisztviselõi munkakört
tölt be, a jogszabályban meghatározott esetben.”
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK
A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
88/2015. (HK 12.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
az egyes honvédelmi szervezetek társadalmi
kapcsolatok és háborús kegyeleti tevékenységével
összefüggõ szervezet-átalakítással kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint 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
6. § (1) bekezdés 1. pontja és 11. § (3) bekezdése alapján
– figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium, valamint az
egyes honvédségi szervezetek társadalmi kapcsolatok és
háborús kegyeleti tevékenységgel összefüggõ szervezetátalakításának feladatairól szóló 64/2015. (XI. 12.) HM
utasításra – a következõ
együttes intézkedést
adjuk ki:

1. Általános rendelkezések
1. Az együttes intézkedés hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b) a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalokra,
c) a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
d) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendjébe tartozó katonai szervezetekre
[(a továbbiakban az a)–d) pont együtt: honvédségi szervezetek)], és
e) a Honvédelmi Minisztérium, valamint az egyes honvédségi szervezetek társadalmi kapcsolatok és háborús kegyeleti tevékenységgel összefüggõ szervezet-átalakításának feladatairól szóló 64/2015. (XI. 12.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) szerinti szervezeti változással
érintett honvédségi szervezetek hivatásos és szerzõdéses
katonáira, kormánytisztviselõire és közalkalmazottaira
(a továbbiakban együtt: személyi állomány)
terjed ki.
2. A HM utasítás 2. §-ában és 3. § (2) bekezdésében
nevesített honvédségi szervezetek (a továbbiakban együtt:

szervezeti változásban érintett szervezetek) személyi állománya tekintetében a személyügyi eljárás megkezdésére
és végrehajtására – ideértve a személyi beszélgetések lefolytatását is – az állományilletékes vezetõ, a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal (a továbbiakban: HM TKH)
megalakításért felelõs vezetõje, vagy a Honvéd Vezérkar
fõnöke (a továbbiakban: HVKF) által arra felhatalmazott
személy (a továbbiakban együtt: felelõs vezetõ) jogosult.
3. A szervezeti változásban érintett szervezetek felelõs
vezetõi a személyügyi eljárások során a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban:
Hjt.), a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben (a továbbiakban: Hjt.
vhr.), a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvényben (a továbbiakban: Kjt.) és a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak betartásával
járnak el.

2. A személyügyi eljárásokkal kapcsolatos
rendelkezések
4. A HM és a HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatal (a továbbiakban: HM NRH) személyügyi szervei az
együttes intézkedés hatályba lépését követõ elsõ munkanapig ellenõrzik a személyügyi alapnyilvántartásokat,
pontosítják a szervezeti változásban érintett szervezeteknél beosztást be nem töltõk, de személyügyi és pénzügyi
ellátásra utaltak, továbbá képzésben résztvevõk számát,
helyzetét, valamint az elõmeneteli szabályok alapján magasabb beosztásba kinevezésre számításba vehetõk nyilvántartását.
5. A szervezeti változásban érintett szervezetek felelõs
vezetõi – ideértve a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fõosztály (a továbbiakban: HM TKHKF)
fõosztályvezetõjét is – a HM TKH munkaköri jegyzékének és a HM és a HM NRH munkaköri jegyzék helyesbítõ
ívének kiadását követõ második munkanapig az adott beosztás, vagy munkakör feltöltése, feltöltésének megtervezése érdekében pontosítják a továbbfoglalkoztatásra tervezett személyi állományra vonatkozó elgondolásokat, végrehajtják a Hjt. vhr.-ben meghatározott feladatokat, valamint szükség szerint megtervezik a továbbfoglalkoztatásra
nem tervezett személyi állomány felmentésének és szolgálatteljesítési vagy munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésének kezdõ napját. A szolgálatteljesítési vagy
munkavégzési kötelezettség alóli mentesítések idõpontját úgy kell meghatározni, hogy biztosítható legyen az
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átadás-átvétellel, valamint a HM TKH létrehozásával és a
HM új szervezeti rend szerinti mûködésével kapcsolatos
feladatok végrehajtása.
6. A szervezeti változásban érintett személyi állomány
esetében a szervezetüknél állományilletékes parancsnokuk munkáltatói jogkörébe tartozó személyügyi eljárások
lefolytatására az együttes intézkedés hatályba lépését követõ nap és 2015. november 27. között kerül sor.
7. A személyügyi eljárások során tájékoztatni kell az
érintett személyi állományt jogairól és ennek körében ismertetni kell a más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezés elõsegítésének lehetõségét is.
8. A szervezeti változásban érintett szervezetek felelõs
vezetõinek jogkörét meghaladó, magasabb munkáltatói
jogkörbe tartozó döntések esetén a személyi javaslati lapokat a munkáltatói jogkör gyakorlójához a személyi beszélgetést követõ három munkanapon belül, de legkésõbb
2015. november 27-ig kell felterjeszteni.
9. Ha a szervezeti változásban érintett hivatásos vagy
szerzõdéses katona részére beosztás tervezési lap került kiadásra, az érintett a tervezett beosztás elfogadásáról az állományilletékes szervezetnél, személyi javaslati lapon
nyilatkozik. A magasabb munkáltatói jogkörbe tartozók
esetén a felterjesztésre kerülõ személyi javaslati laphoz
csatolni kell a beosztás tervezési lapot is.
10. A szervezeti változásban érintett, továbbfoglalkoztatásra kerülõ hivatásos vagy szerzõdéses katonák új szolgálati beosztásba történõ áthelyezésére, kinevezésére,
szolgálati beosztás hiányában rendelkezési állományba
helyezésére – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – legkorábban 2015. december 1-jei, legkésõbb 2016.
augusztus 31-ei hatállyal kerül sor.
11. A szervezeti változásban érintett szervezetek személyügyi szervei a tárgynapi személyügyi eljárások alapján az érintett személyi állomány vonatkozásában a HM
Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerben
(a továbbiakban: HM KGIR) rögzítik a személyügyi nyilvántartásban kezelt adatok változásait.
12. A szervezeti változásban érintett szervezetek személyügyi szervei a személyügyi eljárás során keletkezõ
adatok egységes rendben történõ feldolgozása érdekében
gondoskodnak arról, hogy a személyügyi parancsok és határozatok egy példánya – legkésõbb azok aláírását követõ
30 napon belül – megküldésre kerüljön az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH HKNYP) részére.
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3. A jogviszony megszûnésével kapcsolatos
rendelkezés
13. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony vagy szolgálati viszony megszûnése esetén a személyi állomány tagja
részére – a HM KGIR zárási idõpontjainak figyelembevételével – illetménye és a Hjt., valamint a Kttv. és a Kjt. eltérõ rendelkezései kivételével egyéb járandóságai biztosításra, a szolgálatteljesítés utolsó napján kifizetésre, a jogviszonyra vonatkozó igazolások kiadásra kerülnek.

4. A civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztés
feladatai
14. A HM utasítás 2. § (1) és (4) bekezdésében nevesített szervezeti elemek személyi állományából a továbbfoglalkoztatásra nem tervezettek civil munkaerõpiacra
történõ visszaillesztésének humánszolgálati feladatait
a HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság Közszolgálati
Iroda (a továbbiakban: HM KÁT KI) és a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Személyzeti Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK SZCSF) szakállománya végzi,
amelynek során együttmûködnek a területileg illetékes
állami foglalkoztatási szervekkel és az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal.
15. A HVK SZCSF csoportfõnöke a HM NRH fõigazgatójának és a HM KÁT KI vezetõjének igénye esetén
szakmai támogatást biztosít a feladatok szakszerû végrehajtásában, valamint elõsegíti az MH Szociálpolitikai
Közalapítvánnyal és az állami foglalkoztatási szervekkel
történõ kapcsolattartást.

5. A költségvetési gazdálkodással,
az illetménygazdálkodással és a keretgazdálkodással
kapcsolatos feladatok
16. A közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló
113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás szabályainak megfelelõen
a) a HM TKH 2015. december 15-ig megigényli a közalkalmazotti állomány foglalkoztatásához szükséges létszámot és béralapot a HM Védelemgazdasági Hivataltól
(a továbbiakban: HM VGH), és
b) a HM NRH 2015. december 15-ig lemondja a megszûnt munkakörök létszámát és béralapját a HM VGH-nál.
17. A HM TKH 2015. december 2-ig kezdeményezi
a vevõkód kialakítását és a munkáltatói felület használatához szükséges pénzügyi felhasználói jogosultság
létrehozását az Elsõ Magyar Cafetéria (a továbbiakban:
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EMC) Korlátolt Felelõsségû Társaságnál (a továbbiakban: Kft.).
18. A HM TKH a más honvédségi szervezettõl átvételre
kerülõ személyek vonatkozásában az EMC Kft. felé végrehajtja a telephely-átjelentést, illetve „HR” azonosító változás esetén az új EMC kártyák igénylését.
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a felelõs vezetõ 2015. december 15-ig jóváhagyásra felterjeszt az irányítást végzõ állami vezetõ részére. A jóváhagyott KFR munkaterv egy példányát a felelõs vezetõ 2015.
december 30-ig megküldi a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség részére és intézkedik a KFR tervhez kapcsolódó
okmányok elkészítésére, illetve pontosítására.

19. A HM TKH 2015. december 2-ig kezdeményezi a
vevõkód kialakítását az Erzsébet Utalványforgalmazó
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságnál.

25. A HM TKH fõigazgatója a HM TKH KFR munkatervének jóváhagyását követõ második napig – a HM
TKHKF KFR munkaterve valamennyi példányának megsemmisítése érdekében – intézkedik azok HM ügyviteli
szerve részére történõ leadására.

20. A HM VGH 2015. december 15-ig felülvizsgálja a
szervezeti változásban érintett szervezetek részére a 2016.
évre biztosított katonai túlszolgálati díjkeretek összegeit
és szükség szerint intézkedik az érintett honvédségi szervezetek 2016. évi katonai túlszolgálati díjkereteinek módosítására. A HM VGH a HM TKH 2016. évi katonai túlszolgálati díjkeretét 2015. december 15-ig biztosítja.

7. Logisztikai feladatok

21. A HM VGH HM-I Objektum Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra (a továbbiakban: HM
VGH HM-I OGTPER) a HM közigazgatási államtitkár
(a továbbiakban: HM KÁT) és a HVKF kijelölése alapján
2015. december 1-jétõl végzi a HM TKH pénzügyi és
számviteli ellátását. A HM VGH 2015. december 31-ig
kezdeményezi a pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági
rend módosítását.
22. A HM NRH fõigazgatója és a HM TKHKF fõosztályvezetõje a HM TKH megalakításért felelõs vezetõjével
áttekinti a feladat átadás-átvételhez kapcsolódó kötelezettség-vállalásokat és indokolt esetben intézkedik azok módosítására, a HM TKH nevére történõ átírására.
23. A HM TKH 2015. december 1-jéig – az elektronikus
ügyintézés érdekében, a kincstári bejelentéssel összhangban – a bejelentett vezetõk és képviselõk vonatkozásában
adatszolgáltatást teljesít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
részére.

6. Hadmûveleti feladatok
24. A HM TKH a Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának követelményeirõl szóló
M/1/2012 HM KÁT–HVKF együttes intézkedésben meghatározottak és a HM TKHKF-nek az MH készenlét fenntartása és fokozása rendszeréhez (a továbbiakban: KFR)
elõírt munkaterve és kapcsolódó okmányai alapján kidolgozza a HM TKH KFR tervét. A HM Miniszteri Kabinet
(a továbbiakban: HM MK), a HM Parlamenti Államtitkári
Titkárság (a továbbiakban: HM PÁT Titkárság), a HM
Közigazgatási Államtitkári Titkárság (a továbbiakban:
HM KÁT Titkárság) és a HM NRH a szervezeti változással összhangban módosítja KFR munkatervét, amelyet

26. A HM TKH megalakításért felelõs vezetõje
– együttmûködve az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyõrség Dandárral (a továbbiakban: MH BHD) –
a HM TKH megalakítása érdekében a HM fejezet béke és
békétõl eltérõ idõszaki logisztikai utaltsági rendjének
(a továbbiakban: LUR) módosítására vonatkozó javaslatát
az együttes intézkedés hatályba lépését követõ második
napig megküldi a HVK Logisztikai Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK LOGCSF) részére.
27. A beérkezett javaslat alapján a HVK LOGCSF pontosítja és kiadja a módosított LUR-t.
28. A HM TKHKF fõosztályvezetõje az MH BHD parancsnokával együttmûködve az év végi leltározási feladatokkal összhangban intézkedik a HM TKHKF analitikus
és egyéb operatív nyilvántartásainak pontosítására.
29. A HM TKHKF és a HM TKH közötti anyagmozgatás kizárólag ESZKÖZ program által készített mozgásbizonylatokon történik, amelyeket az átadó-átvevõ szervezet
kijelölt anyagfelelõsei aláírnak, a HM TKH és a MH BHD
bélyegzõivel hitelesítenek.
30. A HM TKHKF – az MH BHD-val együttmûködve –
a számítástechnikai anyagait és eszközeit a 2015. december 1-jei fordulónapot követõen átadja a HM TKH részére.
31. A HM vagyoni körébe tartozó ingó vagyoni elemeket érintõen az átadó és átvevõ szervezet a HM VGH HM-I
OGTPER által biztosított teljeskörû lekérdezési listák
alapján 2015. december 1-jei fordulónappal végrehajtja a
HM TKHKF és a HM TKH közötti átadás-átvételt. A HM
TKH megalakításért felelõs vezetõje az átadás-átvételrõl
készült jegyzõkönyv egy példányát 2015. december 7-ig
megküldi az MH BHD parancsnoka részére. A HM vagyoni körébe tartozó ingó vagyoni elemek átadás-átvételére
térítésmentes átadással kerül sor.
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32. Az MH BHD parancsnoka az év végi leltározási feladatokkal összhangban intézkedik a szervezeti változásban érintett szervezetek közötti anyagmozgatásokra, azok
analitikus és egyéb operatív nyilvántartásainak módosítására és pontosítására.
33. A HM TKH fõigazgatója az együttes intézkedésben
meghatározott fela-datok végrehajtásáról a HM társadalmi
kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár útján 2016.
március 31-ig jelentést terjeszt fel a HM parlamenti államtitkár részére.

8. Híradó, informatikai és információvédelmi
szakfeladatok
34. A híradó és informatikai szolgáltatásokat a szervezési idõszak teljes ideje alatt biztosítani kell. A szolgáltatások átcsoportosítására, csökkentésére, vagy megszüntetésére csak a szervezési feladat végrehajtásának ütemében
kerülhet sor.
35. A szervezeti változásban érintett szervezetek felelõs
vezetõi a szervezetükre vonatkozó szervezeti és személyi
változásokat – a változásban érintett személyek nevét,
rendfokozatát és beosztását –, a híradó és informatikai
szolgáltatások összesített igényét – a számukra biztosítandó, módosítandó vagy törlésre kerülõ híradó-informatikai
szolgáltatásokat – 2015. december 7-ig megküldik az
MH BHD részére a híradó-informatikai szolgáltatások
biztosításának és átszervezésének érdekében. Külön figyelmet kell fordítani azon személyek adatainak megadására, akiknek foglalkoztatásra irányuló jogviszonya vagy
szolgálati viszonya megszûnik.
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38. A szervezési idõszak elõkészítése és idõtartama alatt
a felelõs vezetõk kiemelt figyelmet fordítanak a szervezetük elektronikus adatvagyonának hosszú távú biztosítására, amelynek érdekében 2015. december 1-jéig intézkednek az elektronikus adatvagyon megfelelõ kezelésére,
megõrzésére és védelmére.
39. A szervezeti változásban érintett szervezetek felelõs
vezetõi felelõsek a híradó és informatikai eszközök mozgatásának megszervezéséért, azok ellátó szervezetekkel
történõ egyeztetéséért, az eszközök átadás-átvételéért, az
informatikai eszközök átadás-átvételét megelõzõ adatmentések végrehajtásáért és az információvédelmi rendszabályok betartásáért. Kiemelt figyelmet kell fordítani
arra, hogy az adatok ne sérüljenek meg, ne semmisüljenek
meg, módosításukra ne kerüljön sor és illetéktelen személyek jogosulatlanul ne férjenek hozzájuk.
40. Az MH BHD szakállománya segítséget nyújt a felhasználók adatainak archiválásában, törlésében és az új
felhasználói igények összeállításában.
41. A HM TKH híradó és informatikai szolgáltatásokkal történõ ellátása elsõsorban az átadás-átvételi eljárás
keretében a HM TKHKF-tõl és a HM NRH Program Irodától átvett, mûködõképes eszközökbõl, továbbá az MH Logisztikai Központ raktári készletei felhasználásával kerül
biztosításra.

36. A szervezeti változásban érintett szervezettõl a szervezeti változásban nem érintett honvédségi szervezethez
távozó, a jelenlegi elhelyezési körletét elhagyó és beosztást váltó felhasználók részére az új beosztásukhoz szükséges szolgáltatásokat a Magyar Honvédség Kormányzati
Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózatának békeidejû üzemeltetési és felügyeleti rendjérõl, valamint a központilag
biztosított szolgáltatások igénybevételének szabályairól
szóló 55/2013. (IX. 13.) HM utasítás rendelkezéseinek
megfelelõen 2015. december 7-ig az új szervezet igényli
meg.

42. Azon személyek, akiknek az eszközök és a szolgáltatások használatára vonatkozó jogosultságuk megszûnik,
a használatukban lévõ szolgálati rádiótelefont, SIM-kártyát, telefonkészüléket, faxberendezést, EDR-készüléket
és számítástechnikai eszközöket a jogosultság megszûnését követõen haladéktalanul leadják az õket ellátó, szervezeti változásban érintett szervezet anyagnemfelelõse részére. Az adathordozóval, vagy adattárolási funkcióra alkalmas memóriával rendelkezõ eszközök esetében a felhasználói adatok, valamint a további használatot akadályozó személyes beállítások és szolgáltatások megfelelõ
eljárással történõ törlését – a szükséges adatok mentését
követõen – az eszközök leadása elõtt kell elvégezni. A speciális szolgáltatást vagy eszközt – beleértve a bérelt áramkört, az egyedi internet-hozzáférést, az egyedi routert és a
switchet – igénybe vevõ felelõs vezetõ 2015. december
1-jéig nyilatkozik az MH BHD felé a szolgáltatás vagy
eszköz további szükségességérõl vagy a leadás rendjérõl.

37. Az MH BHD a felhasználó szervezetek igényei szerint felméri a létesítésre, megszüntetésre, módosításra kerülõ híradó-informatikai szolgáltatásokat és a feladatok
végrehajtására vonatkozó javaslatát megküldi a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK HIICSF) részére, amely tartalmazza a saját erõforrások felhasználásával nem biztosítható
szolgáltatási igényeket és azok becsült forrásigényét is.

43. A szolgálati rádiótelefon-használatra vonatkozó
egyedi engedélyeztetési eljárás alá esõ kérelmeket – ideiglenes kvóta megállapítása, külön engedélyhez kötött szolgáltatások és keretösszegek használata – a felelõs vezetõk
2015. november 30-ig felterjesztik a szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól szóló 23/2011.
(III. 2.) HM utasításban meghatározottak szerint. Az MH
BHD a szolgálati rádiótelefonok használatát a korábbi
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hívószám megtartásával 2015. december 1-jét követõen is
biztosítja azon személyek részére, akik a továbbiakban is
jogosultak szolgálati rádiótelefon használatára.
44. A szervezeti változásban érintett szervezetek felelõs
vezetõi saját szervezetük vonatkozásában felelõsek az MH
tudakozói telefonkönyv és az MH elektronikus levelezési
fiókok – beleértve az újonnan létrehozott hívószámokat és
levelezési fiókokat, valamint a törlésre kerülõ felhasználókat is – adatainak pontosításáért. A szervezeti változásban
érintett szervezetek a változásokat 2015. december 15-ig
megküldik az MH BHD részére.

9. Dokumentumvédelmi, ügyviteli és adatvédelmi
feladatok
45. A HM TKH megalakításért felelõs vezetõje, kinevezését követõen a HM TKH fõigazgatója a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott, az
iratkezelés tekintetében jelentkezõ és a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvényben meghatározott, a
minõsített adatvédelmi feltételek kialakításáért viselt kötelezettsége teljesítése érdekében az MH BHD parancsnokával együttmûködve 2015. december 1-jétõl gondoskodik a
HM TKH-nál az iratkezelés szervezeti rendjét érintõ személyi feltételek megteremtésérõl és biztosításáról.
46. A HM TKHKF fõosztályvezetõje – az MH BHD parancsnokával együttmûködve – az átadás-átvételi feladatok végrehajtása, az ügyviteli anyagok rendezése, továbbá
az átadás-átvételi jegyzõkönyv elkészítése érdekében
– a HM TKH megalakításért felelõs vezetõjével egyetértésben – 2015. december 1-jéig átadás-átvételi bizottságot
alakít meg, amely legkésõbb 2016. március 1-jéig elszámol a HM TKHKF anyagi-, technikai eszközeivel az MH
BHD felé, illetve annak közremûködésével átadja azokat
a HM TKH részére.
47. A szervezeti változásban érintett szervezetek közötti
átadással érintett ügyintézõk három példányos iratjegyzékbe foglalják az általuk kezelt iratok közül azokat, amelyek a HM TKH, a HM PÁT Titkárság vagy a HM KÁT
Titkárság további mûködéséhez szükségesek. Az ügyintézõk az általuk kezelt iratokkal a jegyzék alapján elszámolnak a HM vagy a HM NRH ügyviteli szerve felé. A HM és
a HM NRH ügyviteli szerve, mint átadó ügyviteli szerv az
ügyintézõk által elkészített jegyzék 1. számú példányát az
iratokkal együtt átadja az ügyintézõnek, 2. számú példányát átadja a feladat átvételében érintett honvédségi szervezet vagy a HM TKH ügyviteli szerve részére és 3. számú
példányát irattárba helyezi. A HM és HM TKH ügyviteli
szerve a felelõs vezetõ által jóváhagyott ütemterv alapján
saját iratkezelési segédleteiben nyilvántartásba veszi az
ügyintézõk jegyzéken kezelt iratait olyan üzemezéssel,
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hogy azok ne akadályozzák a HM PÁT Titkárság, a
HM KÁT Titkárság és a HM TKH feladatainak ellátását.
48. A HM vagy a HM TKH ügyviteli szerve
a) a HM TKHKF és a HM NRH iratait és ügyviteli nyilvántartásait a HM TKH megnevezéssel, és
b) a HM MK Parlamenti Iroda iratait és ügyviteli nyilvántartásait a HM PÁT Titkárság megnevezéssel
felülbélyegzi, és azokat tovább használja.
49. A HM PÁT Titkárság, a HM KÁT Titkárság és
a HM TKH mûködéséhez szükséges minõsített iratokat a
szervezeti változásban érintett szervezetek futárjegyzéken
olyan ütemezéssel adják át a HM vagy a HM TKH ügyviteli szerve részére, hogy azok folyamatos feldolgozása biztosított legyen.
50. A HM TKHKF és a HM NRH jegyzéket készít
a HM TKH részére átadott fényképes aktívkártyás belépési engedélyekrõl, amelyet 2015. december 10-ig megküld a HVK HIICSF részére.
51. A HM TKHKF és a HM NRH jegyzéket készít
a HM TKH-tól eltérõ más honvédségi szervezethez áthelyezésre kerülõ személyek fényképes aktívkártyás belépési engedélyeirõl, amelyet 2016. augusztus 31-ig megküld a HVK HIICSF részére.
52. A HM MK, a HM TKHKF és a HM NRH felelõs vezetõje a foglalkoztatásra irányuló jogviszony vagy szolgálati viszony megszûnésével érintett személyi állomány
fényképes aktívkártyás belépési engedélyeirõl jegyzéket
készít, amelyet a szolgálatteljesítés utolsó napján elszámoltatott személyektõl bevont fényképes aktívkártyás belépési engedélyekkel együtt 2016. augusztus 31-ig megküld a HVK HIICSF részére.
53. A HM TKH megalakításért felelõs vezetõje a szervezet megalakítása érdekében az új bélyegzõket úgy
igényli, hogy azokkal a HM TKH 2015. december 1-jén
rendelkezzen.
54. A HM TKHKF érvénytelenné vált bélyegzõinek az
ügyviteli elõírások, valamint a bélyegzõellátásról és a bélyegzõk használatáról szóló 38/2013. (VII. 12.) HM utasítás rendelkezéseinek betartásával az MH HKNYP részére
történõ leadására 2016. április 1-jétõl 2016. augusztus
31-ig kerül sor.

10. Az államháztartási belsõ ellenõrzéssel és az operatív
belsõ kontrollrendszerrel összefüggõ feladatok
55. A HM TKH megalakításért felelõs vezetõje, kinevezését követõen a HM TKH fõigazgatója az államháztartási
belsõ ellenõrzés tekintetében jelentkezõ kötelezettsége
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teljesítése érdekében – az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 70. §-ában foglaltakra figyelemmel –
2015. december 1-jétõl gondoskodik a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 15. § (1), (2) és (5) bekezdésében foglaltak
szerinti személyi feltételek megteremtésérõl.

61. A szervezeti változásban érintett szervezetek
végrehajtják a Szakutasítás 4.4., 16.3. és 16.4. pontjában
megfogalmazott feladatokat, és saját felelõsségi körükben
60 napon belül felülvizsgálják a HM, mint intézmény
kontrollkörnyezetéhez tartozó nyilvántartásokat és
dokumentumokat.

56. A HM TKH fõigazgatója a honvédelmi szervezetek
alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló
80/2011. (VII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás1) 12. § (7) bekezdés a) pontjában a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) felterjesztésére meghatározott határidõt követõ 60 napon belül gondoskodik a Bkr. 29–32. §-ában foglalt stratégiai és éves államháztartási belsõ ellenõrzési tervek elkészítésérõl és
azok HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály (a továbbiakban:
HM BEF) fõosztályvezetõje részére történõ megküldésérõl. A feladatvégzéshez a részletes szakmai követelményeket tartalmazó útmutatót a HM BEF soron kívül rendelkezésre bocsátja.

11. Szervezési, deregulációs és egyéb feladatok

57. A Bkr. 13. § (1) bekezdésében foglalt szervezetek
által végrehajtott ellenõrzések alapján javasolt és meg
nem valósult intézkedési feladatok a HM TKHKF és
a HM TKH közötti átadás-átvétel tárgyát képezik.
58. A HM TKHKF az átadott intézkedésekrõl és a feladatátadás következtében idõszerûtlenné vált feladatokról, valamint a külsõ ellenõrzések alapján végrehajtandó intézkedéseket tartalmazó nyilvántartásokról elkészítendõ beszámolót a
megszüntetés idõpontját megelõzõen – a HM BEF egyidejû
tájékoztatásával – 2015. november 30-ig a HM TKH megalakításért felelõs vezetõjének küldi meg.
59. A HM TKH operatív belsõ kontrollrendszerének kialakítására és a szervezeti változásban érintett szervezetek
belsõ kontrollrendszerének felülvizsgálatára – a honvédelmi szervezetek operatív belsõ kontrolljai rendszerének kialakításáról, mûködtetésérõl és fejlesztésérõl szóló
12/2013. (II. 22.) HM utasítás 10–13. §-a, a Honvédelmi
Minisztérium, mint intézmény Operatív Belsõ Kontrollok
Rendszere Szabályzata kiadásáról szóló 31/2014.
(HK 12.) HM KÁT szakutasítás (a továbbiakban: Szakutasítás) 4.4. és 16.3. pontja alapján, az Operatív Belsõ Kontrollok Rendszere Kézikönyv kiadásáról szóló 7/2013.
(II. 28.) HM VGHÁT szakutasításra figyelemmel – az
SZMSZ felterjesztésére meghatározott határidõt követõ
60 napon belül kerül sor.
60. A HM TKHKF fõosztályvezetõje a belsõ kontrollrendszerre vonatkozó értékelési és nyilatkozattételi kötelezettségét a Bkr. 11. § (4) bekezdése, valamint a Szakutasítás 21.4. pontja szerint hajtja végre.

62. A HM VGH 2015. február 1-jéig kezdeményezi a
honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátásiutaltsági rendjérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT
szakutasítás módosítását.
63. A HM utasításban meghatározott és az együttes intézkedésben nem szabályozott feladatok tekintetében érintett csoportfõnökségek csoportfõnökei szakterületük vonatkozásában – szükség szerint – 2015. december 1-jéig
kiadják, illetve pontosítják szakutasításaikat.
64. Az MH HKNYP parancsnoka biztosítja a HM TKH
részére az új szervezeti rend szerinti mûködéshez szükséges bélyegzõket.
65. A HM TKH új szervezeti rend szerinti mûködésével
összefüggõen az önkéntes mûveleti tartalékos jogviszonnyal rendelkezõk biztosítása az MH BHD állománytáblájának módosítása útján valósul meg.
66. A HM TKH, valamint a HM MK 2015. december
1-jétõl kezdõdõ tervezési feladata alapján felülvizsgálja a
HM TKHKF és a HM MK által – az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggõ feladatokról szóló
2/2014. (I. 21.) HM utasításban (a továbbiakban: HM utasítás2) meghatározott eljárásrendnek megfelelõen – a HM
2015. évi december havi és a HM 2016. évi intézményi
munkatervébe bedolgozott feladatokat, az arra vonatkozó
módosító javaslatait 2015. december 7-ig feltölti a Munkatervezõ Modulba és a tevékenység fõ irányait érintõ javaslatait megküldi a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
(a továbbiakban: HM TKF) elektronikus tervezési címére.
67. A HM utasítás2-ben meghatározott feladatok végrehajtásáért 2015. december 1-jétõl a HM TKHKF vonatkozásában a HM TKH megalakításért felelõs vezetõje, kinevezését követõen a HM TKH fõigazgatója, a HM MK
Sajtó Osztály vonatkozásban HM kabinetfõnöke felelõs.
68. A HM utasítás2-ben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a HM TKHKF vonatkozásában a
HM TKH megalakításért felelõs vezetõje, kinevezését
követõen a HM TKH fõigazgatója, a HM MK Sajtó Osztály vonatkozásában a HM kabinetfõnöke
a) a HM TKF részére 2015. december 11-ig megküldi a Munkatervezõ Modul alkalmazásához szükséges
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felhasználói adatokat, amelyeket a HM TKF a beérkezést
követõ négy munkanapon belül rögzít a modulon,
b) végrehajtja a HM 2015. évi november havi munkatervében szereplõ, felelõsségi körébe tartozó feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggõ feladatok
végrehajtására vonatkozó információk rögzítését, valamint a HM utasítás2 szerinti jelentési rendnek megfelelõen
szöveges jelentést terjeszt fel a HM TKF fõosztályvezetõje
útján a HM KÁT részére, és
c) szakterületét illetõen 2016. január 15-ig felülvizsgálja a HM 2016. évi Intézményi Munkatervében (a továbbiakban: Munkaterv) meghatározott feladatokat és a HM
utasítás2 szerinti eljárásrendnek megfelelõen javaslatot
tesz annak pontosítására.
69. A HM TKF 2015. december 11-ig intézkedik a
Munkatervezõ Modul új honvédségi szervezeteknek megfelelõ módosításáról.
70. A HM kabinetfõnöke 2015. december 4-ig a honvédelmi miniszter 2016. évi értékelõ és feladatszabó vezetõi
értekezlete elõkészítésérõl szóló, 5-75/2015. nyilvántartási számon jóváhagyott Ütemtervében a HM MK Sajtó
Osztály részére meghatározott feladatok végrehajtása érdekében kijelöli a feladatok végrehajtásáért felelõst,
amelyrõl tájékoztatja a HM TKF fõosztályvezetõjét.
71. A HM kabinetfõnöke az együttes intézkedés hatályba lépését követõ napig intézkedik a Magyar Honvédség
vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok mûködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás 4. § d) pontja szerinti HM Sajtótájékoztatási Készenléti Szolgálatot,
valamint 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 5. pontja szerinti
Kommunikációs Külön Ügyeleti Szolgálatot ellátó személyi állomány felkészítésére, 2015. december 1-jétõl szolgálatba vezénylésére és az ügyeleti, illetve készenléti szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.
72. A HM TKF a HM TKH alapító okiratát soron kívül
megküldi a HM VGH részére.
73. A HM TKH megalakításért felelõs vezetõje, kinevezését követõen a HM TKH fõigazgatója a HM utasítás1
12. § (7) bekezdése és 15/A. § (4) bekezdése szerint elõkészített szervezeti és mûködési szabályzat hatályba lépését
követõ 60 napon belül elkészíti az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
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rendelet 13. § (2) és (3) bekezdésében foglalt belsõ szabályzatokat.
74. A HM utasítás 2. §-a szerinti új szervezeti rendnek
megfelelõ mûködés biztosítása érdekében a HM hivatali
szervezetéhez tartozó, továbbá az 1. pont b) és c) alpontja
szerinti honvédségi szervezetek vezetõi összeállítják az
alárendeltségükbe tartozó, kommunikációs, sajtó ügyeletesi szolgálat ellátására vezényelhetõ, adatvédelmi felelõsi
feladatokra kijelölt, vagy portál üzemeltetését végzõ személyek névjegyzékét, amelyet az együttes intézkedés hatályba lépését követõ napig megküldenek a HM kabinetfõnöke részére.
75. A megküldött névjegyzék alapján a HM kabinetfõnöke összeállítja a szabályozási és ideiglenes mûködtetési
feladatok érdekében létrehozásra kerülõ munkacsoport
(a továbbiakban: munkacsoport) munkájában résztvevõ
képviselõk névjegyzékét és az együttes intézkedés hatályba lépését követõ második munkanapig a munkacsoportba
beosztott képviselõkrõl tájékoztatást küld az állományilletékes vezetõk részére.
76. A munkacsoport vezetõje a munkacsoport állományából kijelöli a munkacsoport titkárát. A munkacsoport
titkára összeállítja a munkacsoport mûködési rendjét és azt
az együttes intézkedés hatályba lépését követõ harmadik
munkanapig a HM kabinetfõnöke útján jóváhagyásra felterjeszti a miniszter részére.
77. A munkacsoport felülvizsgálja
a) a nyilvánosság számára fontosnak ítélt feladatok, események és rendezvények adatszolgáltatási rendjérõl szóló
94/2002. (HK 28.) HM utasításban,
b) a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség külsõ kommunikációjának rendjérõl szóló 72/2011.
(VI. 30.) HM utasításban,
c) a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletérõl, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekû adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló
77/2012. (X. 27.) HM utasításban, és
d) a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási
rendjérõl szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasításban
a küldõ szervezet részére meghatározott feladatokat. A felülvizsgálat alapján a munkacsoport titkárának koordinálásával az a)–d) alpont szerinti HM utasítások módosításainak tervezetei összeállításra kerülnek.
78. A honvédelmi tárca külsõ kommunikációjával
összefüggõ közjogi szervezetszabályozó eszközök módosításának hatályba lépéséig a munkacsoport közremûködik az 1. melléklet szerinti feladatok ellátásában.
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12. Záró rendelkezések

79. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép hatályba,* és 2017. január 1-jén hatályát veszti.
Dr. Dankó István s. k.,
közigazgatási államtitkár

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2015. november 25.

1. melléklet
a 88/2015. (HK 12.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedéshez

A munkacsoport 2015. december 1-jei hatállyal közremûködik az alábbi fela-datok végrehajtásában:
1. A miniszter nyilvános szereplései, valamint a honvédelmi tárcát érintõ események kommunikációs kiszolgálása.
2. Az állami és katonai vezetõk sajtóbeli és más nyilvánosság elõtti megjelenések szervezése, lebonyolítása.
3. A honvédelmi tárcát érintõ, meghatározó jelentõségû
feladatokhoz kapcsolódó tájékoztatási tervek kidolgozása.
4. A honvédelmi tárca hivatalos sajtóközleményeinek
elkészítése, hírügynökségekhez, szerkesztõségekhez való
eljuttatása.
5. Az összes sajtótermékben az MH-val és a honvédelemmel összefüggõ témák tervezése, elemzése, azokról értékelõ jelentés készítése.
6. A honvédelemmel összefüggõ és nagyobb társadalmi
figyelmet kiváltó kérdések gyors és egyértelmû megválaszolásának elõkészítése.
7. Sajtókampányok kezdeményezése és lebonyolítása
a Kormányzati Információs Központtal egyeztetve és
együttmûködve.
8. A hazai és nemzetközi eseményekkel összefüggõ,
honvédelmi tárcát érintõ sajtótájékoztatók megtervezése
és megszervezése.
9. A sajtótájékoztatók fõszereplõinek felkészítése,
a sajtó képviselõinek meghívása, akkreditálása és fogadása.
10. Hazai és külföldi utak szervezése, újságírók – esetenként újságírói csoportok – kísérése a hazai és a nemzetközi sajtó kérelmei, valamint a saját tervek alapján.

12. szám

11. A sajtónyilvánossághoz szükséges engedélyek kiadása, a különleges besorolású szervezetekre érvényes engedélyek beszerzése.
12. A kétoldalú nemzetközi katonai kapcsolatokkal
összefüggõ tájékoztatási tevékenység.
13. A nemzetközi gyakorlatok sajtónyilvánossági elõkészítése, segítése, részvétel a végrehajtásban.
14. A honvédelmi tárca vezetõinek és személyi állományának felkészítése a nyilvános szereplésekre és a sajtómegjelenésekre.
15. A honvédelmi tárca online tartalmainak, arculatának
és fejlesztéseinek irányításával összefüggõ feladatok végrehajtása.
16. A honvédelmi tárca média megjelenéseivel, állandó
tematikus tévé- és rádiós mûsorainak koordinációjával,
annak szakmai felügyeletével összefüggõ fela-datok ellátása.
17. A honvédelmi tárca közadat-szolgáltatással, valamint az adatok megjelentetésével kapcsolatos kötelezettségeinek végzése.
18. A kommunikációs felkészítések tervezése, szervezése és végrehajtása.
19. Az MH kommunikációs szakállománya szakmai továbbképzésének tervezése és megvalósítása.
20. A tiszti és az altiszti képzés kommunikációs moduljainak tervezése.
21. A honvédelmi tárca képviselete az Észak-atlanti
Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Audiovizuális Állandó Munkacsoportban. Kapcsolattartás a
NATO és az Európai Unió információs és tájékoztató szervezeteivel.
22. A honvédelmi tárca online tartalmaira vonatkozó
stratégia kidolgozása, a megjelenõ tartalom napi frissítése
és ellenõrzése.
23. Az MH hírportáljainak szerkesztése, a megjelenítendõ tartalom feltöltése és frissítése.
24. Az MH közösségi média oldalainak központi koordinációja.
25. A Zrínyi Média szakmai irányításával összefüggõ
feladatok ellátása.
26. A Zrínyi Média technikai hátterével, gazdasági támogatásával készülõ rádiós-, és televíziós mûsorok, továbbá nyomtatott, vagy elektronikus formában megjelenõ
írások elkészítésének szakmai irányításával összefüggõ
feladatok ellátása.
27. A Zrínyi Média gondozásában készülõ papíralapú,
elektronikus formában megjelenõ, vagy tárgyi jellegû média- és marketing-termékeket készítõ szerkesztõségek vezetõinek szakmai felügyeletével összefüggõ feladatok ellátása.
28. A honvédelmi tárca tevékenységéhez kapcsolódó
kríziskommunikációs tervek készítése és aktualizálása.

12. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
90/2015. (HK 12.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a NATO Erõk Integrációs Egysége megalakításával
kapcsolatos feladatokról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
91/2015. (HK 12.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény
2015. évi leltározási feladatainak
végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés 1. pontja és a 11. § (3) bekezdése alapján,
a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartás számvitelérõl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
22. §-ában, valamint a HM fejezet egységes számviteli
politikájáról és számlarendjérõl szóló 4/2012. (HK 5.)
HM VGHÁT szakutasításban foglaltak figyelembevételével az alábbi
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2. A leltározás célja és általános szabályai
2. A leltározás célja az éves költségvetési beszámoló
mérleg ûrlapjában kimutatott eszközök és források valódiságának alátámasztása, a minisztérium használatában álló
állami vagyon védelme, továbbá a bizonylati és az anyagi
fegyelem megszilárdítása, az anyagkezelõk, anyagfelelõsök elszámoltatása, az anyagok, eszközök nyilvántartása,
tárolása és a kezelés szabályosságának, szakszerûségének
vizsgálata, ellenõrzése.
3. A leltározás elõkészítését, végrehajtását és értékelését a HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjérõl szóló 4/2012. (HK 5.) HM VGHÁT szakutasítás 1. számú függelékeként kiadott Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat (a továbbiakban: Leltározási Szabályzat) elõírásainak és az együttes intézkedésben meghatározottaknak megfelelõen kell végrehajtani.
4. A leltározási feladatok szervezésére, irányítására és
koordinálására leltározási fõbizottság (a továbbiakban: fõbizottság) alakul, amelynek összetételét az 1. melléklet határozza meg.
5. A leltározást a minisztérium vonatkozásában a kijelölt leltározó bizottságok hajtják végre, amelyek összetételét az 1. melléklet határozza meg. A leltározó bizottságok a
jelentéseiket, a leltározásról elkészült jegyzõkönyveiket
közvetlenül a leltározási fõbizottság részére terjesztik fel.
6. A leltározás valamennyi bizottság esetében a 2. melléklet szerinti „Leltározási ütemterv”-ben meghatározott
határidõkkel kerül végrehajtásra.
7. A leltározás ellenõrzésére ellenõrzõ bizottság alakul,
melynek összetételét az 1. melléklet határozza meg. Az ellenõrzõ bizottság a leltározási fõbizottság elnökének irányításával, okmánybekérés és helyszíni ellenõrzés módszerével hajtja végre feladatait.

együttes intézkedést
8. A leltározás a leltárfelvétel idõpontja szerint év végi
leltár, amely az éves beszámoló valódiságának, a mérlegben kimutatott eszközök és források értékének alátámasztását szolgálja.

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya
1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM) mint intézmény (a továbbiakban:
minisztérium), a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság), valamint a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági
Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) HM-I Objektum
Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra
(a továbbiakban: OGTPER) leltározásban érintett személyi állományára terjed ki.

9. Az eszközök – a 11. pontban meghatározott eszközök
kivételével – leltározása mennyiségi felvétellel, számviteli
nyilvántartással való összehasonlítással valósul meg, azaz
a megszámlált, megmért mennyiség összehasonlítása a leltárívvel és a tárolóhelyi nyilvántartással egyidejûleg történik meg. A számlálófüzetben a bizottság csak a leltározási
helyet, leltározási idõpontot és a leltározásban résztvevõk
nevét és beosztását rögzíti.
10. A 390-80/2014. HM VGH nyilvántartási számú,
év végi leltározási tájékoztató alapján a tárgyi eszközök
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esetében minden értékcsoport, míg a készletek vonatkozásában a raktári új készletek, vásárolt anyagok, áruk, valamint az azokhoz kapcsolódó göngyölegek, saját termelésû
anyagok, félkész- és késztermékek kerülnek leltározásra.
11. Az immateriális javak, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, pénzeszközök – ide nem értve a pénztárakat, a csekkeket, és a betétkönyveket –, a követelések,
sajátos elszámolások és a források vonatkozásában a leltár
egyeztetéssel kerül végrehajtásra.
12. Az immateriális javak esetében minden értékcsoport
leltározását végre kell hajtani.
13. A követelések, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, pénzeszközök – a pénztárak, csekkek betétkönyvek kivételével –, sajátos elszámolások és források
leltározását a Leltározási Szabályzat szerint minden évben, a HM VGH által kiadásra kerülõ Zárás-nyitási feladatok tárgyú körlevélben foglaltaknak megfelelõen és határidõre kell végrehajtani.

3. A leltározás idõbeni ütemezése
14. A leltározás fordulónapja 2015. december 31.
15. A leltározás végrehajtásának – leltárfelvétel – idõszaka: 2016. január 6.–2016. január 15.
16. A leltározás kiértékelésének idõszaka: 2016. január 19.–2016. január 22.

4. A leltározási bizottságok feladatai
17. A fõbizottság alapvetõ feladatai:
a) a leltározási idõszakban az ideiglenesen alárendeltségébe utalt bizottságok feladatainak koordinálása, szakmai
irányítása,
b) az érintett állomány felkészítése a leltározás módjáról, valamint a végrehajtás rendjérõl,
c) a leltározásról készült bizottsági jegyzõkönyvek
alapján összefoglaló jelentés készítése és felterjesztése a
HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT)
részére 2016. január 25-ig.
18. Az ellenõrzõ bizottság alapvetõ feladatai:
a) a leltározás elõkészítési idõszakának megkezdéséig
ütemtervet készít az ellenõrzés végrehajtásáról és azt jóváhagyás céljából a fõbizottság elnökének felterjeszti,
b) a leltározási idõszakban végrehajtja az ellenõrzéseket, ezeket dokumentálja, valamint minden ellenõrzésrõl
jegyzõkönyvet készít, amelyet a fõbizottság elnöke részére
2 munkanapon belül felterjeszt,
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c) a leltározási okmányok – leltárívek, számlálófüzetek – meglétének ellenõrzése, azok elõírás szerinti kitöltésének, a tárolási feltételek meglétének, valamint a szakanyagok névhez kötésének vizsgálata és
d) a leltározás végén az elkészített jegyzõkönyvek alapján bizottsági összefoglaló jelentés készítése és 2016. január 22-ig a fõbizottság elnöke részére történõ megküldése.
19. Az ellenõrzést az ellenõrzési bizottság a Leltározási
Szabályzat V. fejezete alapján hajtja végre.
20. Az alegységeken levõ szakanyagok leltározásának
megszervezését az 1. melléklet szerinti leltározási bizottságok végzik.
21. A leltározási bizottságok feladata
a) a leltározási okmányok, leltárívek, számláló füzetek
szabályszerû vezetése,
b) a bizottsági jegyzõkönyvek elkészítése és
c) a leltározásról készült bizottsági jegyzõkönyv felterjesztése 2016. január 22-ig a fõbizottság elnöke részére,
ezzel egyidejûleg a jegyzõkönyv és a hiány-többlet kimutatás elektronikus formában való megküldése.
22. A minisztérium számára a Magyar Államkincstárnál
vezetett kincstári forintszámlán, valamint a házipénztárban található készpénz és készpénz-helyettesítõ eszközök
fordulónapi leltározását – a kincstári számlakezelés és
pénzforgalom rendjérõl szóló 18/2012. (HK 12.) HM KÁT
szakutasítás szerint – az OGTPER az 1. melléklet szerinti
összetételû, külön bizottság megalakításával végzi.
23. A 22. ponti szerinti bizottság feladata a kincstári
számla fordulónapi leltározása egyeztetéssel, a házipénztárban található készpénz és készpénz- helyettesítõ eszközök leltározása tételes rovancs keretében a tárgyév utolsó
munkanapjával. A követelések, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, pénzeszközök, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és források leltározásának a 13. pontban foglaltaknak megfelelõ végrehajtása. A bizottság által
elvégzett munka szakmai tartalmáért az OGTPER vezetõ
pénzügyi referense felelõs.
24. A leltározás idõtartama alatt a fõbizottság elnöke hetente leltározási bizottsági ülést tart. Az ezeken való részvétel a 25. pont szerinti személyi állomány részére kötelezõ, jelenlétüket aláírásukkal igazolják.
25. A leltározási bizottsági ülésen részt vesznek:
a) a fõbizottság tagjai,
b) a leltározási bizottságok elnökei, valamint az
OGTPER 22. pont szerint érintett személyi állománya,
c) az ellenõrzõ bizottság tagjai.
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26. A leltározási bizottsági ülésen a fõbizottság elnökének a résztvevõk beszámolnak
a) a leltározás végrehajtásának helyzetérõl, az ütemtervtõl történõ esetleges eltérésekrõl és annak okairól,
b) az azonnali intézkedést igénylõ eseményekrõl,
c) az esetleges egyéb problémákról.
27. A leltározási bizottsági ülésen a fõbizottság elnöke a
beszámolókat követõen értékeli a leltározás aktuális helyzetét, és kijelöli az elkövetkezõ idõszak feladatait.
28. A leltározási bizottsági ülés helyszíne és idõpontja: HM-I Objektum „B” épület Fsz. tárgyaló, a leltározás felkészülési és végrehajtási idõszakában minden hét
csütörtökén 9.00 óra.

5. A leltározás folyamata
29. Az Igazgatóság a szakági és az egység szintû analitikus nyilvántartás adatait a 2015. december 31-i fordulónapra elõkészíti, végrehajtja a feldolgozást és legkésõbb
2016. január 6-án 16.00-ig átadja az adatokat az OGTPER
részére.
30. Az OGTPER a leltáríveket egy példányban elkészíti, és azt a bizottságok részére legkésõbb 2016. január
7-én 14.30-ig átadja.
31. A fõbizottság elnöke az OGTPER-en keresztül intézkedik, hogy a leltározási bizottságok elnökei a számlálófüzeteket kézhez vehessék.
32. A bizottságok a kitöltött leltáríveket a leltározás befejezését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 2016. január 15-én 09.00-ig kézbesítõ könyvön átadják az
OGTPER részére.
33. Az OGTPER a kitöltött leltárívek alapján elkészített
leltárív kimutatásokat, eltérés-kimutatásokat haladéktalanul, de legkésõbb 2016. január 19-én 16.00-ig három példányban eljuttatja a fõbizottság részére. A fõbizottság az
elsõ példányt az érintett bizottságok részére, a második
példányt az érintett szakág vezetõjének, a harmadik példányt az érintett anyagkezelõnek a leltározási bizottságokon keresztül haladéktalanul továbbítja.
34. A bizottságok a kitöltött leltárívek, számlálófüzetek,
eltérés-kimutatások és a leltározás során szerzett tapasztalatok alapján elkészítik a bizottsági jegyzõkönyveiket, és
azokat a fõbizottság részére felterjesztik 2016. január
22-ig. A bizottsági jegyzõkönyvek elsõ példányához csatolják az anyagkezelõk által aláírt leltárív kimutatásokat,
eltérés-kimutatásokat, valamint a számlálófüzeteket.
35. A bizottsági jegyzõkönyveket legalább három példányban kell elkészíteni, amelynek elsõ, OGTPER-t illetõ
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példányához csatolni kell eredetben, vagy hitelesített másolatban a bizottságok és az anyagkezelõk által aláírt számlálófüzeteket, valamint az anyagkezelõk által aláírt kitöltött
leltárív-kimutatást, eltérés-kimutatást. A jegyzõkönyvek
második példánya a fõbizottságot, harmadik példánya az
irattárat illeti. A jegyzõkönyvek elkészítését és szakági vezetõk általi záradékolását követõen azok elsõ és második
példányát a fõbizottság elnökének kell felterjeszteni.
36. A fõbizottság a bizottsági jegyzõkönyvek alapján
összefoglaló jelentést készít és azt 2016. január 25-ig
HM KÁT részére jóváhagyásra felterjeszti. A fõbizottsági
jegyzõkönyv alapján a szakágak rendezik a leltárkülönbözeteket, és a feldolgozott eszközutalványokat 2016. január
25-ig eljuttatják az OGTPER-re.
37. Jóváhagyás után az összefoglaló jelentés elsõ példányát – mellékelve az anyagkezelõ által aláírt leltárív
kimutatásokat, eltérés-kimutatásokat – a fõbizottság az
OGTPER részére 2016. január 27-ig adja át.

6. A leltározással kapcsolatos részletes feladatok
38. Az Igazgatóság 1. Objektum Üzemeltetõ Osztály
nyilvántartói
a) a december havi szakági feldolgozásokat 2015. december 1-tõl 16-ig tartó idõszakra vonatkozóan 2015. december 17-ig végrehajtják, és 2015. december 17-én
16.00-ig,
b) a 2015. december 16. és 31. közötti idõszakra vonatkozó szakági feldolgozásokat 2016. január 4-ig végrehajtják, és 2016. január 4-én 16.00-ig
adják át a feldolgozandó mozgásbizonylatokat az
OGTPER részére.
39. A szakági vezetõknek az év végi beszerzéseket
olyan módon kell megszervezniük, hogy a beszállítók által
kibocsátott számlák beérkezési határideje 2016. január 4.
legyen.
40. A szakági vezetõk a nyilvántartások zárását megelõzõen végrehajtják az analitikus és tárolóhelyi nyilvántartások naprakésszé tételét.
41. Az Igazgatóság szakágai
a) a leltár elõkészítésének idõszakában végrehajtják a
kezelésükben lévõ szakanyagok szükség szerinti kategorizálását, és
b) végrehajtják a nyilvántartások zárását a 38-40. pontban foglaltaknak megfelelõen.
42. Az Igazgatóság 1. Objektum Üzemeltetõ Osztály nyilvántartói, adatfeldolgozói a virtuális kódokon
– 10200 – lévõ eszközök és készletek kiterhelését a leltározás megkezdéséig hajtják végre.
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43. Az anyagfelelõsök feladata a rendelkezésükre álló
belsõ nyilvántartások – átadás-átvételi jegyzõkönyvek,
részletes felszerelési könyvek, egyedi törzskönyvek, teljességi és készletjegyzékek – rendelkezésre bocsátása,
ezek alapján az anyagféleségek ellenõriztetése, a leltározás helyi feltételeinek megteremtése.
44. A leltározott eszközök tekintetében közvetlenül
érintett anyagfelelõs, raktáros a leltározó bizottság tagja
nem lehet, de a leltározáskor jelen kell lennie.
45. A tényleges leltárfelvételt végrehajtó bizottságok
tagjainak jogai a következõk:
a) tájékoztatás, magyarázat kérése a leltározási körzet
vezetõitõl és beosztottaitól,
b) a leltározandó eszközök, készletek mennyiségét befolyásoló, valamint a tárolási és egyéb, így különösen ellenõrzési körülményekre vonatkozó okmányokba történõ
betekintés, a minõsített okmányok esetén csak a parancsnok külön engedélyével, és
c) szükség esetén ellenszámlálás végrehajtása.
46. A bizottsági tagok kötelességei:
a) valamennyi leltározásra kijelölt eszköz leltározása,
b) a leltározás végrehajtását akadályozó körülmények
jelentése a leltározási bizottság elnökének,
c) a leltározandó eszközök ismerete és
d) a leltározás részrehajlás nélkül történõ végzése.
47. A leltározási bizottság elnöke és tagjai a leltározási
feladatok végrehajtásáért, a leltárfelvételi adatok helyességéért, a leltározás okmányainak szabályszerû kitöltéséért, valamint a leltározás okmányaival – számlálófüzet,
leltárív, leltárív-kimutatás – történõ elszámolásáért fegyelmi felelõsséggel tartoznak. A leltározás szabályszerûségéért a leltározási bizottság elnöke és a leltárellenõrzés
végrehajtására kijelölt fõbizottsági, bizottsági tagok, a
méret és minõség megállapításáért, valamint a mennyiségi
számbavétel helyességéért a leltározók a felelõsök.
48. Valamennyi leltározásban részt vevõ személy – leltározási bizottsági elnök és tag – a leltározás elõkészítési
idõszakának befejezéséig a 3. mellékletben kiadott mintaokmány alapján elkészíti felelõsségvállalási nyilatkozatát,
és azt a bizottsági elnök útján átadja a fõbizottság részére.
A fõbizottság ezen nyilatkozatokat továbbítja az OGTPER
részére.
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való összehasonlításával – egyidejûleg megtörténik a leltárív kitöltése.
51. Az okmányokat kék színû golyóstollal, javítás nélkül kell kitölteni. Az esetleges javításokat egyetlen vízszintes vonallal, a bizottsági tagok és az anyagok kezelésére kijelölt személy aláírása mellett kell végrehajtani. Ceruzával, a kék színtõl eltérõ színû tollal kitöltött, aláírt bizonylatok nem dolgozhatóak fel.
52. A leltárívek kitöltésénél a tárgyi eszközöket a tárgyi
eszközöket tartalmazó leltárívre, a készleteket – elszámolásköteles és fogyó anyagokat – a készleteket tartalmazó
leltárívre kell felvezetni. A leltáríven nem szereplõ tételeket ugyanolyan adattartalommal kell felvezetni, mint amivel a vonatkozó leltárív rendelkezik. A tárgyi eszközöket
Honvédségi Egységes Termék Kóddal (a továbbiakban:
HETK) és egyedi azonosítóval ellátva kell felvezetni,
HETK bõvítés esetén a központi nyilvántartók segítségét
kérve. Az egyedi azonosítók felvitelénél – a hibalehetõségek elkerülése érdekében – elkülöníthetõnek kell lenniük
a betûknek a számoktól.
53. A számlálófüzeteket az OGTPER – nyilvántartásba
vételük után – a leltározás felkészülési szakaszában kiadja
a leltározási bizottságoknak. Az OGTPER bizottságonként 1 darab számlálófüzetet ad ki, további okmányt csak
azok beteltét és lezárását követõen biztosít a bizottságok
részére. A számlálófüzetek és a leltárfelvételi ívek egymás
elválaszthatatlan részét képezik. A leltár végrehajtását követõen a számlálófüzeteket a leltár-jegyzõkönyvek mellékleteként ügyviteli úton kell átadni az OGTPER részére.
54. A számlálófüzeteket nyilvántartási számmal, és
számláláskor azok minden kitöltött oldalát dátummal, valamint az albizottság jelenlévõ tagjainak és az anyagok kezelésével megbízott személyeknek kézjegyével kell ellátni.
55. A számlálófüzetbe a tevékenység megkezdése elõtt
az elsõ lapon fel kell vezetni az elrendelõ intézkedés számát, a bizottság összetételét és aláírás-mintáit, a leltározás
fajtáját, a leltározás helyét és a leltározás idejét.
56. A számlálófüzetnek tartalmaznia kell a raktárhelyiség napi felnyitásának és lezárásának idejét, a pecsétnyomók számait és a végrehajtott ellenõrzések tényét,
eredményét.

49. A leltározás folyamán használt nyomtatványok szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylatoknak
minõsülnek, így azokat rontott, javított, megrongálódott
állapotukban is eredetben, 10 évig meg kell õrizni.

57. Valamennyi tárolóhely – raktár, alegység – leltározásakor fel kell tüntetni annak helyét, a leltárfelvétel megkezdésének, és befejezésének idõpontját, valamint az ellenõrzött anyagfelelõs nevét, rendfokozatát.

50. A mennyiségi felvétellel, a számviteli nyilvántartással való összehasonlítással – azaz a megszámlált, megmért
mennyiségnek a leltárívvel és a tárolóhelyi nyilvántartással

58. A számlálófüzet betelte esetén annak utolsó lapján,
illetve a teljes számlálás befejezését követõen a soron következõ lapon a számlálófüzet lezárását végre kell hajtani.
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A lezárásnak tartalmaznia kell a „Számlálófüzet lezárva”
szövegrészt, a dátumot, valamint a leltározási bizottság,
albizottság tagjainak aláírását.
59. A leltáríveket az OGTPER 2016. január 7-ig egy
példányban elkészíti, ellátja nyilvántartási számmal és átadja a leltározási bizottságok részére. A leltározási bizottság elnöke és tagjai a leltáríveket aláírásukkal hitelesítik.
60. A leltározási bizottságok naprakész nyilvántartást
vezetnek a leltárívek átadás-átvételérõl.
61. A kitöltést követõen a leltárívek minden oldalát
és példányát dátummal és a bizottság jelenlévõ tagjainak
és az anyagok kezelésével megbízott személyeknek kézjegyével el kell látni.
62. A leltáríveken az elõtalált mennyiségeket fel kell
tüntetni, készletek esetén az elõtalált mennyiség számszaki beírásával, tárgyi eszközök esetében a megfelelõ rovatba elõtalálás esetén „1”, hiány esetén „0” felvezetésével.
Többlet esetén, amennyiben a nyilvántartott eszköz, készlet az adott leltáríven nem szerepel, azt valamennyi leltáríven feltüntetett adattal együtt az utolsó tételt követõen, de
még a leltáríven szereplõ aláírások elõtt folyamatos sorszámozással fel kell sorolni. Az utolsó tételt követõen a
leltárívet a számláló füzethez hasonlóan le kell zárni.
Amennyiben ez hely híján nem lehetséges, akkor a többleteket a leltárív utolsó lapjának hátoldalán kell feltüntetni,
valamint a szükséges aláírásokat ezen oldalon is meg kell
tenni. Ebben az esetben a leltárív lezárását a hátoldalon
kell elvégezni.
63. A bizottságok a leltáríveket a kitöltést követõen haladéktalanul, de legkésõbb 2016. január 15-én 9.00-ig átadják az OGTPER részére.
64. A leadott leltárívek kiértékelését az OGTPER haladéktalanul, de legkésõbb 2016. január 19-én 16.00-ig
végrehajtja, a leltárív kimutatásokat három példányban a
fõbizottság részére átadja. A kiértékelt leltárív kimutatások egy példányát a fõbizottság átadja az Igazgatóság 1.
Objektum Üzemeltetõ Osztály illetékes szakágának, két
példányt pedig a leltározási bizottságok útján a számlálást végrehajtó bizottságok részére ad át. A leltározási bizottságok tagjai a kiadott leltárív kimutatásokat aláírásukkal hitelesítik. Amennyiben leltáreltérés került kimutatásra, az anyagfelelõs a kiadott leltárív kimutatásokat
aláírásával hitelesíti. Ezt követõen a leltárív-kimutatás
egy eredeti példányát a leltározási jegyzõkönyvhöz
csatolják, egy példányát pedig átadják az anyagfelelõs
részére.
65. A mennyiségi felvételkor legalább két bizottsági tag
jelenléte szükséges.
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66. A leltárfelvételt annak megkezdése után a bizottságnak folyamatosan kell végeznie. A raktárakat a leltározás
végrehajtási idõszakában a napi munkaidõ befejezésekor
minden esetben a bizottsági elnökök saját pecsétnyomóival kell lepecsételni a kiértékelt leltárív kitöltéséig és leadásáig. Felnyitáskor ellenõrizni kell a pecsétek sértetlenségét. A raktárakat a pecsétnyomó azonosítását segítõ
ideiglenes felirattal kell ellátni a leltárfelvétel befejezéséig. A raktárak ellenõrzésének tényét a raktármûveleti
naplókba, ellenõrzési könyvekbe kell bevezetni.
67. A bontatlan csomagolásban tárolt anyagok mennyiségét – amennyiben a leltározási bizottság minden kétséget kizáróan meggyõzõdött a csomagolás sértetlenségérõl – a csomagoláson feltüntetetteknek megfelelõen is
figyelembe vehetik.
68. A leltározáskor a bizottságoknak ellenõrizniük kell
a raktárrendet, az eszközmegóvás, karbantartás helyzetét,
a gépek üzemképességét, a tárolás körülményeit, a raktárak tûzbiztonságát és õrzését. A megállapításokat a raktár-ellenõrzési könyvben, valamint a leltározásról készített
jegyzõkönyvben rögzíteni kell.
69. Ha a leltározást bármely okból hiányosan, szabálytalanul végezték el, vagy annak adatai az ellenõrzés megállapítása szerint vitathatók, az érintett leltározási egységben lévõ anyagokat, eszközöket ismételten leltározni kell.
70. A leltározás befejezésekor ellenõrizni kell, hogy
a meghatározott anyagok teljes körû számbavétele megtörtént-e.
71. A számlálás kezdetének idõpontjára, valamint a leltár fordulónapjára tekintettel a leltározási bizottságoknak
kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a leltárfelvétel megkezdését követõen végrehajtásra kerülõ egyes gazdasági eseményekre, így különösen az anyagkiadásra, leadásra, selejtezésre, kategorizálásra, illetve azok számbavételére
a számlálás során.
72. A leltározásról készült bizottsági jegyzõkönyvnek
tartalmaznia kell
a) a készítés helyét, idejét, a leltározási körzetet és a leltározott anyagnemet,
b) a leltározást végzõ személyek nevét, rendfokozatát és
beosztását,
c) a tároló helyek megnevezését, és az arra vonatkozó
észrevételeket, a végre nem hajtott feladatokat és azok
okait,
d) a leltározás során eltérésre esetlegesen okot adó, feldolgozatlan mozgásbizonylatok számát, anyagféleségét,
e) a kimutatott tényleges hiányokat és többleteket, azok
értékeit, felelõseit, valamint a hiány keletkezésének feltehetõ okait,
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f) a tárolóhelyi nyilvántartásokra és az eszközök kezelésére vonatkozó észrevételeket,
g) az egyéb észrevételeket, a megállapított hibák hiányosságok kijavítására, megszüntetésére tett javaslatokat, és
h) a bizottság arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a leltárban a felvétel és a fordulónap közötti anyagmozgásokat
is figyelembe vette.
73. A fõbizottsági összefoglaló jelentésnek tartalmaznia
kell
a) a leltározás elrendelésének és végrehajtásának körülményeit, a leltározás módját, kiterjedését, a leltározás idõszakait, határidejét,
b) az egyes szakágak leltározásának eredményeit, ezen
belül a tárolóhelyi nyilvántartásokra, az eszközkezelésre,
az eszközgazdálkodásra vonatkozó fontosabb észrevételeket, hiányosságokat, azok felelõseit és a hibák kijavítására
tett intézkedéseket,
c) a leltározás összefoglaló értékelését a leltározási idõszak feladatainak végrehajtásáról, javaslatokat az elismerésekre, illetve felelõsségre vonásokra vonatkozóan és
d) a kimutatott hiányok és többletek szakanyag nemenkénti összesítését, a hiányok keletkezésének okait és azok
felelõseit, a kompenzálható leltáreltéréseket.
74. A leltározás során megállapított mennyiség és a
könyvviteli nyilvántartások szerinti mennyiség közötti különbözet a leltárkülönbözet, amely lehet leltárhiány vagy
leltári többlet. A leltárkülönbözet értéke a különbözet nyilvántartási áron számított értéke.
75. A megállapított leltárhiányok és leltári többletek
okait a leltározás kiértékelésének idõszakában ki kell vizsgálni. Utólagosan elõtalált eszközök elõfordulása esetén
kivizsgálást kell kezdeményezni a helytelen leltárfelvételért felelõs személyekkel – leltározó bizottságokkal,
vagy az anyagkezelõkkel – szemben, felelõsségre vonásuk
érdekében intézkedni kell.
76. A leltárkülönbözetek rendezését a leltározást követõen azonnal végre kell hajtani. A fõbizottság jegyzõkönyve alapján az Igazgatóság 1. Objektum Üzemeltetõ Osztály végrehajtja a hiányok kivezetését, a többletek bevételezését. Ezzel egyidejûleg a fõbizottsági jegyzõkönyvben
kimutatott leltárhiányok alapján a HM Igazgatási és Jogi
Képviseleti Fõosztály megkezdi a káreljárások lefolytatását.
77. A leltárhiányok megállapításakor
a) nem minõsül leltárhiánynak a hiányok és többletek
közül az, amely számviteli hiba – így különösen elütés,
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téves adatfeldolgozás, félreolvasás, eltévesztett, nehezen
látható egyedi azonosító, egyéb hiba – következménye,
b) a leltárfelelõsség szempontjából a kezelésre szabályszerûen átadott és átvett, raktárban tárolt eszközökben ismeretlen okokból keletkezett leltárkülönbözetnek a normalizált hiány mértékét meghaladó része minõsül leltárhiánynak, és
c) a kompenzálható leltárkülönbözet, valamint a normalizált hiány mértéke nem minõsül ismeretlen okból keletkezett leltárhiánynak.
78. A normalizált hiány meghatározását, valamint a leltárkülönbözet kompenzálását a bizottságok a Leltározási
Szabályzat, valamint a hatályos szakági szabályozók alapján elszámolják és rögzítik a bizottsági jegyzõkönyvekbe.
Normalizált hiány vagy kompenzálható leltáreltérés kimutatását a leltározást ténylegesen végrehajtó bizottságok javasolhatnak a fõbizottság részére.

7. Záró rendelkezések
79. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ napon
lép hatályba,* és a leltározási jegyzõkönyv jóváhagyásával hatályát veszti. E feltétel bekövetkezésekor a HM KÁT
és a Honvéd Vezérkar fõnöke a bekövetkezés naptári napjának megjelölésével határozatot tesz közzé a Honvédelmi
Közlönyben.
80. A leltározás szabályszerûsége és határidõre történõ
végrehajtása érdekében a raktári anyagmozgásokat 2016.
január 4-tõl 2016. január 15-ig fel kell függeszteni, az
anyagmozgásokat kizárólag az Igazgatóság igazgatója engedélyezheti.
81. A leltározás folyamán a leltározásban részt vevõ
személyi állomány szabadságának kiadása egyedi elbírálás alapján a fõbizottság elnökének engedélyével lehetséges.

Dr. Dankó István s. k.,
közigazgatási államtitkár

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2015. december 7.
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1. melléklet a 91/2015. (HK 12.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez
A leltározási bizottságok összetétele és leltározási körzetei
1. A fõbizottság összetétele
Elnök: dr. Mohácsi Norbert alezredes
Tagok: Rajcsányi István õrnagy
Hanisch Magdolna õrnagy
Salamon Balázs alezredes
Király János õrnagy
Dömötör Vivien közalkalmazott
2. Az ellenõrzõ bizottság összetétele
Elnök: Gubár Attila alezredes
Tag:
Pálné Kudron Csilla alezredes
3. számú leltározási bizottság a 22 anyagnemet érintõen
Elnök: Tácsiné Sági Ilona közalkalmazott
Tag:
Hornyák Edit közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok szerint:
10200, 10213, 10177 (irodaszer), 10188, 10190, 10191, 10193, 10195, 10217, 10177, 10230, 10236, 10246,
10280, 10287, 10288, 10289, 10292, 10297, 10298, 10299, 10300, 10301, 10302, 10303, 10306, 10312,
10319, 10324, 10334, 10238, 10332, 10346, 20012, 20224, 20225, 20013, 10348, 10349, 10353, 10354.
4. számú leltározási bizottság a 30, 28, 29 anyagnemet érintõen
Elnök: Módly Levente törzszászlós
Tagok: Herczeg Tibor fõtörzsõrmester
Takács Nóra közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok szerint:
10200, 10211, 10176, 10300, 10188, 10218,.10179, 102308, 20224, 20225, 20013, 10348, 10349, 10350.
5. számú leltározási bizottság a 31,12,19 anyagnemet érintõen
Elnök: Bárány László közalkalmazott
Tagok: Furi Gábor közalkalmazott
Bodnár Gábor közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok szerint:
10200, 10214, 10340,10188, 10180, 10190, 10191, 10193, 10195, 10219, 10230, 10236, 10246, 10280,
10287, 10288, 10289, 10292, 10297, 10298, 10299, 10300, 10301, 10302, 10303, 10306, 10312, 10319,
10324, 10334, 10238, 10332, 10346, 20012, 20224, 20225, 20013, 10348, 10349, 10353, 10354.
6. számú leltározási bizottság a 32 anyagnemet érintõen
Elnök: Pálmai Attila törzszászlós
Tagok: Takács Nóra közalkalmazott
Gyetvai Attila közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok szerint:
10200, 10215, 10341, 10335,10188, 10190, 10191, 10193, 10195, 10230, 10236, 10246, 10280, 10287,
10288, 10289, 10292, 10297, 10298, 10299, 10300, 10301, 10302, 10303, 10306, 10312, 10319, 10324,
10334, 10238, 10332, 10341, 10346, 10347, 10346, 20012, 20224, 20225, 20013, 10348, 10349, 10350,
10353, 10354.
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7. számú leltározási bizottság a 38 anyagnemet érintõen
Elnök: Dolányiné Sz. Nikoletta közalkalmazott
Tagjai: Pappné Gazdag Anikó közalkalmazott
Gyevi Gábor közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok szerint:
10200, 10210, 10175, 10335,10188, 10190, 10191, 10193, 10195, 10230, 10236, 10246, 10280, 10287,
10288, 10289, 10292, 10297, 10298, 10299, 10300, 10301, 10302, 10303, 10306, 10312, 10319, 10324,
10334, 10238, 10332, 10346, 20012, 20224, 20225, 20013, 10348, 10349, 10350.
8. számú leltározási bizottság a 21 anyagnemet érintõen
Elnök: Vásárhelyi Zsuzsanna zászlós
Tagok: Nagy Marianna közalkalmazott
Kucsera Tímea közalkalmazott
10216, 10178, 10188, 10190, 10191, 10193, 10195, 10230, 10226, 10238, 10245, 10280, 10287, 10288,
10289, 10292, 10297, 10298, 10299, 10301, 10302, 10303, 10306, 10312, 10324, 10334,, 10346, 10348,
10349, 10350, 10353, 10354, 20012, 20013, 20224, 20225.
9. A minisztérium számára a Magyar Államkincstárnál vezetett kincstári forintszámlán, valamint a házipénztárban található készpénz és készpénz-helyettesítõ eszközök fordulónapi leltározását végzõ bizottság
Elnök: Rajcsányi István õrnagy
Tagok: Laczkó Sándor százados
Farsang Zsuzsanna fõhadnagy

Fsz.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Anyagfelelõsök, raktárosok

Számláló füzetek nyilvántartásba vétele és kiadása
az albizottságok vezetõi részére

Raktárak, alegység-raktárak nyilvántartásainak
pontosítása, valamint selejtezésre elõkészített
anyagok elkülönítése.

Szakágak

Leltározási bizottságok

Szakágak

MH BHD HM OÜI 1. OÜO

bizottsági elnökök

MH BHD HM OÜI 1. Objektum
Üzemeltetõ Osztály
(a továbbiakban:
MH BHD HM OÜI 1.OÜO)

2015. 12. 31.

2016. 01. 06.–
2016. 01. 15.

2015. 12. 15.

Végrehajtva

Végrehajtva

Végrehajtva

Végrehajtva

Határidõ

E

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

Beszállítók által kiállított utolsó számlák
beérkezése

A tárgyi eszközök számbavétele, rögzítése,
a leltárívek kitöltése és eljuttatása a pénzügyi
referatúrára.

A saját és az ellátó központokban vezetett
nyilvántartások egyeztetése

Leltározási bizottság, raktárosok

A leltár végrehajtásának idõszaka

Szakanyag-gazdák

HM Védelemgazdasági
Hivatal HM-I Objektum
Gazdálkodás Támogató és
Pénzügyi Ellátó Referatúra
(a továbbiakban: OGTPER),
leltározási bizottságok

Szakanyagok kategorizálása

pénzügyi referens,
leltározási bizottság elnöke

Fõbizottság

Az utalt, ellátott szervezetek módszertani
felkészítése a leltározás konkrét feladatainak
elvégzésére.

Alegység-parancsnokok

MH BHD HM OÜI
igazgatóhelyettes

Fõbizottság

A raktárosok, anyagkezelõk felkészítése
a leltározás feladatainak végrehajtására

MH vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyõrség Dandár
HM Objektumok
Üzemeltetési Igazgatóság
(a továbbiakban:
MH BHD HM OÜI)
mb. igazgató

Felelõs

D

Fõbizottság

A leltár elõkészítésének idõszaka

Végrehajtó

C

A bizottsági elnökök és bizottsági tagok
módszertani felkészítése a leltározás konkrét
feladatainak elvégzésére, a bizottsági tagok
jogainak, kötelességeinek és felelõsségének
ismertetése

A feladat megnevezése

B

A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény leltározási ütemterve a 2015. évi év végi leltározás végrehajtására
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Fsz.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

4.1.

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

A

Leltározási Bizottsági ülés jegyzõkönyvének
elkészítése, észrevételek, problémák rögzítése.

Fõbizottság

Folyamatosan

Fõbizottság

Házipénztárt ellenõrzõ
bizottság elnöke

A házipénztár leltározási jegyzõkönyvének
felterjesztése a fõbizottság részére

A leltározási bizottságok által leadott leltározási
jegyzõkönyvek és bizonylatok alapján összefoglaló
jelentés elkészítése és felterjesztése államtitkári
jóváhagyás céljából.

Leltározási bizottságok

OGTPER

A leltározási bizottsági jegyzõkönyvek
felterjesztése a fõbizottság elnökének

A leltárívek feldolgozása, az eltérés kimutatások
kiadása a fõbizottság részére, az eltérés kimutatások
továbbítása bizottságok, illetve a szakági vezetõk
részére

Felelõs

D

MH BHD HM OÜI 1.OÜO

MH BHD HM OÜI 1.OÜO

MH BHD HM OÜI 1.OÜO

Fõbizottság elnöke

Fõbizottság elnöke

OGTPER vezetõ

Bizottsági elnökök

Fõbizottság, Pénzügyi és
számviteli referens

A leltárértékelés, leltárkészítés idõszaka

OGTPER

MH BHD HM OÜI 1.OÜO

Feldolgozandó mozgásbizonylatok átadása
a pénzügyi és számviteli referatúra részére

Leltárívek elkészítése, átadása a fõbizottság részére,
kiadása a leltározási bizottsági elnökök részére.

MH BHD HM OÜI 1.OÜO

Végrehajtó

C

Egység szintû analitikus nyilvántartás adatainak
feldolgozása a 2015. december 31-i helyzetnek
megfelelõen

A feladat megnevezése

B

Hetente,
a bizottsági ülést
követõ
2. munkanapon

2016. 01. 25.

2016.01.22.

2016. 01. 22.

2016. 01. 19.

2016. 01. 06.–
2016. 01. 07.

2016. 01. 06.

2015. 12. 31.

Határidõ

E
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3. melléklet a 91/2015. (HK 12.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez
Felelõsségi nyilatkozat
számú példány
Honvédségi szervezet/HM szerv
Nyt.szám:

Felelõsségi nyilatkozat
az HM intézményi vagyon 2015. év végi leltárához

Név:

………………………………………….

Rendfokozat:

………………………………………….

Beosztás/Munkakör:

………………………………………….

Alulírott, büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam kitöltött, illetve aláírásommal hitelesített
leltározási okmányokban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 2015.

hó

nap

……………………………………
Aláírás

………………………………………………….
Honvédségi szervezet/HM szerv vezetõje

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld: HM intézményi vagyon leltározási fõbizottság
2. sz. pld: Irattár
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
92/2015. (HK 12.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Magyar Honvédség katonai légi jármûveivel
2015. évben bekövetkezett légiközlekedési balesetek
vizsgálati anyagaiban megfogalmazott javaslatok
értékelésérõl és a légierõ tevékenységével összefüggõ
egyes további feladatok meghatározásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továbbá 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 6. § (1) bekezdés 1. pontja és a 11. § (3) bekezdése alapján a következõ
együttes intézkedést
adjuk ki:
1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.
2. A 2015. évben az MH katonai légi jármûivel bekövetkezett légiközlekedési balesetek vizsgálatai nyomán megfogalmazott javaslatok és ajánlások összegzésére, az abból
eredõ további feladatok beazonosítása és egységes intézkedési terv (a továbbiakban: Javaslat) kialakítása céljából
munkacsoportot hozunk létre. A Javaslat kialakítása során
a munkacsoport figyelembe veszi a Nemzeti Közlekedési
Hatóság, a Közlekedésbiztonsági Szervezet, továbbá a
2015. évi légiközlekedési balesettel összefüggésben a cseh
hatóságok által folytatott vizsgálatok alapján rendelkezésre álló, lezárt szakmai ténymegállapításokat.
3. A munkacsoport vezetõje a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) törzsigazgatója, helyettese a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály fõosztályvezetõje.
4. A munkacsoport tagjai
a) a HM Hadfelszerelési Fejlesztési Fõosztály fõosztályvezetõje,
b) a HM Humánpolitikai Fõosztály fõosztályvezetõje,
c) a HM Kontrolling Fõosztály fõosztályvezetõje,
d) a HM Hatósági Hivatal légügyi igazgatója,
e) a HM Védelemgazdasági Hivatal fõigazgatója,
f) a HVK csoportfõnökei, és
g) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság légierõ haderõnem fõnöke.
5. A munkacsoport tagjait – akadályoztatásuk esetén –
az általuk kijelölt, lehetõség szerint vezetõ beosztású személyek helyettesítik.
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6. A munkacsoport tevékenységével összefüggõ koordinációs és titkársági feladatokat a HVK törzsigazgató
által kijelölt személy végzi.
7. A munkacsoport üléseit a munkacsoport vezetõje,
akadályoztatása esetén a helyettese hívja össze.
8. A munkacsoport vezetõje a munkacsoport aktuális
ülésének tárgykörére figyelemmel dönt a 4. pont szerinti
tagok közül a résztvevõk konkrét körérõl. A munkacsoport
munkájába a munkacsoport vezetõje, illetve helyettese
döntése alapján a 4. pontban nem nevesített honvédségi
szervezetek vezetõi, szakértõi is bevonhatók.
9. A munkacsoport üléseirõl a 6. pont szerint kijelölt
személy jegyzõkönyvet készt és azt valamennyi érintett
részére megküldi.
10. A munkacsoport 2015. december 15-ig terjeszti fel
a Honvéd Vezérkar fõnöke és a HM közigazgatási államtitkár útján a miniszter részére a Javaslat elsõ, tények rögzítésére és az ebbõl fakadó feladatok beazonosítására
vonatkozó részét.
11. A 10. pont szerinti miniszteri döntést követõ
25 munkanapon belül a munkacsoport szükség szerint kiegészíti, pontosítja a Javaslat elsõ részét, valamint kidolgozza és felterjeszti a Javaslat második részét képezõ,
megvalósításra vonatkozó intézkedési tervet.
12. A 11. pont szerinti intézkedési terv tartalmazza az
esetlegesen megállapításra kerülõ szervezeti, személyügyi, humán, anyagi-technikai és egyéb hiányosságok kezelésére, illetve megszüntetésére vonatkozó intézkedéseket és azok ütemezését.
13. Ez az együttes intézkedés az aláírást követõ napon
lép hatályba.*
Dr. Dankó István s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
93/2015. (HK 12.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatokban
résztvevõ hivatásos és szerzõdéses katonák
szolgálatteljesítésének 2015. évi különös szabályairól**
* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2015. december 10.
** Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A Honvéd Vezérkar fõnökének
341/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
rendõri állomány integrációjáról
a Magyar Honvédség ENSZ Ciprusi Békefenntartó
Misszió Magyar Kontingens állományába,
valamint az ehhez kapcsolódó
HM–ORFK Együttmûködési Megállapodás
kidolgozásáról*

nyításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM
rendelet 24. §-ában, a Honvédelmi Katasztrófavédelmi
Rendszer Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 62/2014. (IX. 26.) HM utasítás 1. melléklet
4.1. pontja, valamint 1518/147/210/2014. számú a Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Terv alapján, az alábbi
parancsot
adom ki:

1. Általános rendelkezések
A Honvéd Vezérkar fõnökének
344/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben való közremûködése keretében
végrehajtandó további feladatairól szóló
302/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
345/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben való közremûködése keretében
végrehajtandó további feladatokról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

1. A parancs hatálya kiterjed a Magyar Honvédség katonai szervezeteire.
2. Elrendelem a Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek katasztrófavédelmi feladatairól
szóló 285/2014. (HK 11.) HVKF intézkedés 1. mellékletében meghatározott Téli Veszélyhelyzetet Felszámoló és
Mentõ Csoportok (a továbbiakban: TVFMCS) személyi
állományának és technikai eszközeinek kijelölését.
3. A készenlét fokozásának végrehajthatósága érdekében a HKR-be kijelölt TVFMCS-k számára a megalakításra kötelezett katonai szervezetek parancsnokai készítsenek elõzetes számvetéseket, valamint 2015. november
20.–2016. március 31. között biztosítsák a készenlétbe helyezés feltételeit a Honvédelmi Ágazati Katasztrófavédelmi Terv (a továbbiakban: ÁKT) 8. fejezetében meghatározott módon. Fordítsanak kiemelt figyelmet az ideiglenes
munkacsoportok személyi állományának felszerelésére,
kiképzésére.
4. A kijelölt TVFMCS-k aktivizálását csak külön parancsra lehet végrehajtani.

2. A Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség
feladatai
A Honvéd Vezérkar fõnökének
348/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer
téli idõszakra történõ felkészülésének
egyes feladatairól

5. A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban HVK HDMCSF) készítse elõ a téli idõjárás okozta katasztrófaveszélyes helyzetek kezelésében történõ honvédségi közremûködésre vonatkozó elgondolást.

3. A katonai szervezetek feladatai
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése, a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irá-

6. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP), az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyõrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD), a MH
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Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA), a MH
Egészségügyi Központ, valamint az MH Logisztikai
Központ pontosítsa az alárendelt HKR vezetési elemek
2015. december 21.–2016. január 3. közötti idõszakra vonatkozó elérhetõségeit.
7. Az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó Nehéz Kétéltû
Mentõcsoportok, valamint a speciális készenlétet ellátó
Nehéz Földmunkagép és Gépi Romeltakarító Csoport
készüljön fel, valamint legyen képes az ÁKT-ban meghatározott képességein túlmenõen:
a) közúti kerekes jármûvek által nem járható terepen,
havas közúton, hóban rekedt tömegközlekedési eszközök,
személygépkocsik, valamint azok utasai kimentésére;
b) fontosabb útcsomópontok járhatóvá tételére;
c) betegek, rászorultak szállítására halaszthatatlanul
szükséges esetekben;
d) elzárt körzetek élelmiszerrel, gyógyszerrel történõ ellátására.
8. Az MH ÖHP alárendeltségébe tartozó, Légi Kutatómentõ Készenléti Szolgálat készüljön fel, valamint legyen
képes a meghatározott képességein túlmenõen:
a) közúti jármûvek által nem járható terepen, hóban
rekedt gépjármûvek utasai kimentésében történõ közremûködésre;
b) betegek, rászorultak szállítására halaszthatatlanul
szükséges esetekben;
c) elzárt körzetek különösen sürgõs esetben történõ ellátására élelmiszerrel, gyógyszerrel, kis súlyú és terjedelmû
egyéb készletekkel.
9. Az MH ÖHP a 2. valamint a 7. pontban meghatározott munkacsoportok, az MH BHD valamint az MH AA
a 2. pontban meghatározott munkacsoportok, eszközeit,
anyagait, készleteit - szükség esetén gépjármûállományát egészítse ki a téli körülmények közötti tartós munkavégzéshez szükséges felszereléssel. A technikai eszközökön
hajtsák végre a téli igénybevételre történõ felkészítés feladatait. Az állomány készüljön fel a téli munkavégzésre és
segítségnyújtásra, a technikai eszközöket lássák el a terepjárást fokozó eszközökkel és anyagokkal.
10. Az MH Geoinformációs Szolgálat központi meteorológiai szolgálata készítsen soron kívüli idõjárási elõrejelzést veszélyes meteorológiai események észlelése esetén, továbbá külön a 2015. december 21.–2016. január 3.
közötti idõszakra. Az elõrejelzés térjen ki a Magyarország
területén várható havazásra, a fontosabb közlekedési útvonalak járhatóságának elõrejelzésére. Az elõrejelzés 2015.
december 19-én kerüljön megküldésre az MH Központi
Ügyelet részére (a továbbiakban: MH KÜ). A továbbiakban napi pontosítással készítsen három napra vonatkozó
meteorológiai elõrejelzést, melyet naponta küldjön meg az
MH KÜ-nek.

12. szám
4. Záró rendelkezések

11. A parancs az aláírását követõ napon lép hatályba.*
12. Ez a parancs 2016. március 31-én hatályát veszti.
A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A parancs aláírásának napja: 2015. november 25.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
349/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ
2015. november havi 24 órás szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló
336/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
350/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ
2015. november havi szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
351/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban
2015. december hónapban készenléti szolgálatot ellátó
személyek szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
353/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a 2015. december havi nyomozótiszti készenléti
szolgálat ellátásáról*
* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
354/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a XXXI. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam
elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
357/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ
2015. december havi 24 órás szolgálat
szolgálatvezénylésérõl*
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
363/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Magyar Honvédség
Testnevelés és Sportbajnokságok Szabályzatának
kidolgozásáról
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
11. § (3) bekezdés alapján a következõ
parancsot
adom ki:

A Honvéd Vezérkar fõnökének
358/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ
2015. december havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
360/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ
2015. november havi 24 órás szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló
336/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
362/2015. (HK 12.) 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 aktivizálásáról,
valamint feladatellátás rendjérõl szóló
324/2015. (HK 11.) HVKF parancs módosításáról*
* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

1. A parancs hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. A Magyar Honvédség Testnevelés és Sportbajnokságok szabályzata (a továbbiakban: szabályzat) kidolgozásával kapcsolatos feladatok végrehajtása céljából kidolgozó
csoportot hozok létre.
3. A szabályzat kidolgozását az MH Kiképzési és Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH KDK) parancsnoka
irányítja.
4. A szabályzat kidolgozásának szakmai felelõse az
MH KDK.
5. A kidolgozó csoport
a) vezetõje az MH KDK Kiképzési Osztály (a továbbiakban: MH KDK KIKO) osztályvezetõje és
b) vezetõ helyettese dr. Eleki Zoltán alezredes, az
MH KDK KIKO kiemelt fõtisztje.
6. A kidolgozó csoport tagjai:
a) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
b) az MH Logisztikai Központ,
c) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár és
d) az MH Altiszti Akadémia
állományából kijelölt szakállomány.
7. A szabályzat kidolgozása során az alábbi követelményeket kell érvényesíteni:
a) a fejezetek tartalma legyen összhangban a jelenleg
hatályban lévõ, a szakterületre vonatkozó szabályozókkal,
b) biztosítsa a szakfeladatok tevékenységének tervezését, szervezését, irányítását, vezetését, végrehajtását, ellenõrzését,
c) biztosítsa a személyi állomány állandó, magas szintû
oktatását, képzését és
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12. szám

d) feleljen meg a hatályos és normatív módon kötelezõ
NATO és magyar terminológiának.

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

8. Az MH KDK parancsnoka a szabályzat kidolgozási
ütemtervét a HVKF részére 2016. január 15-ig terjessze fel
jóváhagyás céljából.

parancsot

9. A szabályzat véglegesítése érdekében az MH KDK
parancsnoka a kidolgozó csoport tagjai részére a szolgálati
út betartásával szakmai összevonást kezdeményezhet.
10. A szabályzat hatálybalépésének tervezett idõpontja
2016. május 27.
11. A lektor a szakmai felelõs szerv, vagy szervezet vezetõje által kijelölt vagy felkért személy vagy személyek.
Kijelölés vagy felkérés hiányában a lektor a kidolgozó
csoport vezetõje. A lektorálási feladatot végzõ személy
vagy személyek feladatukat szolgálati tevékenységük keretében végzik.
12. A feladat végrehajtásában érintett szervek, szervezetek vezetõi, parancsnokai a kidolgozó csoportba kijelölt
személyek és azok helyetteseinek nevét – a szolgálati út
betartásával – az MH KDK részére a parancs hatályba
lépését követõ 8. napig küldjék meg.
13. A kidolgozó csoport a parancs hatályba lépését követõ 30 napon belül kezdje meg munkáját.
14. Ez a parancs az aláírás napját követõ napon lép hatályba,* és 2017. december 31-én hatályát veszti.
A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A parancs aláírásának napja: 2015. december 7.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
365/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Haditechnikai Szakanyagellátás Szabályzata
kidolgozásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek

adom ki:
1. A parancs hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó
honvédelmi minisztériumi szervekre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. A Haditechnikai Szakanyagellátás Szabályzatának
(a továbbiakban: szabályzat) 5–6. pontja szerinti kidolgozó csoport a 85-226/2015 nyt. számú Ütemtervben meghatározott határidõk alapján látja el a feladatát.
3. A szabályzat kidolgozását az MH Kiképzési és Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH KDK) parancsnoka
irányítja.
4. A szabályzat kidolgozásának szakmai felelõse a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF).
5. A kidolgozó csoport
a) vezetõje a HVK LOGCSF Logisztikai Rendszerek
Osztály osztályvezetõje és
b) vezetõ helyettese az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) Haditechnikai Fõnökség haditechnikai fõnöke.
6. A kidolgozó csoport tagjai:
a) a HVK LOGCSF,
b) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
c) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár,
d) az MH Altiszti Akadémia,
e) az MH LK és
f) az MH Anyagellátó Raktárbázis
állományából kijelölt szakállomány.
7. Felkérem a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Közigazgatási Államtitkárát, hogy a HM Hatósági Hivatal állományából egy fõ, és a HM Kabinetfõnökét, hogy Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi
és Honvédtisztképzõ Kar állományából egy fõ a kidolgozó
csoport munkájában vegyen részt.
8. A szabályzat kidolgozása során az alábbi követelményeket kell érvényesíteni:
a) a fejezetek tartalma legyen összhangban a jelenleg
hatályban lévõ haditechnikai szakanyagok ellátásával kapcsolatos, a szakterületre vonatkozó szabályzókkal,
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b) biztosítsa a haditechnikai szakanyagellátás szakfeladatainak, tevékenységeinek tervezését, szervezését, irányítását, vezetését, végrehajtását,
c) biztosítsa a haditechnikai szakanyagellátás eszközeinek üzemkész állapotban tartását, a haditechnikai eszközök mûszaki állapotában megóvását, állandó ellenõrzését,
d) biztosítsa a személyi állomány állandó, magas szintû
oktatását, képzését,
e) feleljen meg az MH-ban bevezetett, vonatkozó
NATO egységesítési egyezmények elõírásainak és követelményeinek és
f) feleljen meg a hatályos és normatív módon kötelezõ
NATO és magyar terminológiának.
9. A szabályzat egységesítése, véglegesítése érdekében
az MH KDK parancsnoka a kidolgozó csoport tagjai részére a szolgálati út betartásával szakmai összevonást kezdeményezhet.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
369/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ
2015. december havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésrõl szóló
358/2015. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
370/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ
2015. december havi 24 órás szolgálatvezénylésrõl**
** A parancsot az érintettek külön kapják meg.

10. A szabályzat hatálybalépésének tervezett idõpontja
2015. szeptember 15.
11. A lektor a szakmai felelõs szerv, illetve szervezet
vezetõje által kijelölt vagy felkért személy vagy személyek. Kijelölés vagy felkérés hiányában a lektor a kidolgozó csoport vezetõje. A lektorálási feladatot végzõ személy
vagy személyek feladatukat szolgálati tevékenységük keretében végzik.
12. A kidolgozó csoport a parancs hatályba lépését követõen, a módosított Ütemtervnek megfelelõen folytassa
munkáját.
13. Ez a parancs az aláírás napját követõ napon lép hatályba,* és 2017. december 31-én hatályát veszti.
A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A parancs aláírásának napja: 2015. december 7.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
368/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ
2015. december havi 24 órás szolgálat
szolgálatvezénylésrõl*
* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
372/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Szabályzat a Gyakorlatok Tervezéséhez címû
szolgálati könyv kidolgozásáról
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
11. § (3) bekezdése alapján a következõ
parancsot
adom ki:
1. A parancs hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó
honvédelmi minisztériumi szervekre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. Felkérem
a) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Felderítõ Csoportfõnökség csoportfõnökét a parancsban meghatározott
feladatok végrehajtásában történõ közremûködésre, és
b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképzõ Kar dékánját, hogy a kidolgozó csoport
munkájában egy fõ delegálásával vegyen részt.
3. A Szabályzat a Gyakorlatok Tervezéséhez címû szolgálati könyv (a továbbiakban: Szabályzat) kidolgozásával
kapcsolatos feladatok végrehajtására kidolgozó csoportot
hozok létre.
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4. A Szabályzat kidolgozását az MH Kiképzési és Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH KDK) parancsnoka
irányítja.
5. A Szabályzat kidolgozásának szakmai felelõse az
MH KDK.
6. A kidolgozó csoport
a) vezetõje az MH KDK Gyakorlattervezõ Osztály (a továbbiakban: MH KDK GYTO) osztályvezetõje és
b) vezetõ helyettese az MH KDK GYTO fõtisztje.
7. A kidolgozó csoport tagjai
a) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Személyzeti Csoportfõnökség,
b) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
c) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
d) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség,
e) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség,
f) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
g) az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság,
h) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár,
i) az MH Ludovika Zászlóalj,
j) az MH Altiszti Akadémia,
k) az MH Logisztikai Központ és
l) az MH Egészségügyi Központ
állományából kijelölt személyek.
8. A Szabályzat kidolgozása során az alábbi követelményeket kell érvényesíteni:
a) a fejezetek tartalma legyen összhangban a jelenleg
hatályban lévõ, a szakterületre vonatkozó szabályozókkal,
valamint az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Collective Training and Exercise Directive Bi-SC 75-003 gyakorlattervezõ direktívában meghatározottakkal,
b) a NATO gyakorlattervezõ direktívája az MH által
végrehajtandó mûveleti feladatok tükrében kerüljön adaptálásra az MH jelenlegi és jövõbeni struktúrájába,
c) a Szabályzat legyen alkalmazható a katonai stratégiai, a hadmûveleti és a harcászati – zászlóalj – szintû gyakorlatok és törzsgyakorlások tervezési eljárása során,
d) a Szabályzat biztosítsa a szakfeladatok tevékenységének tervezését, szervezését, irányítását, vezetését, végrehajtását és ellenõrzését,
e) a Szabályzat biztosítsa a személyi állomány állandó,
magas szintû oktatását és képzését,
f) a Szabályzat feleljen meg az MH-ban bevezetett, vonatkozó NATO egységesítési egyezmények elõírásainak
és követelményeinek és
g) a Szabályzat feleljen meg a hatályos és normatív módon kötelezõ NATO és magyar terminológiának.

12. szám

9. A Szabályzat kidolgozásának rendje:
a) a kidolgozó csoport a 85-236/2015. nyilvántartási
számon kiadott Ütemtervnek megfelelõen végezze a Szabályzat kidolgozásával kapcsolatos feladatait,
b) a szabályzat véglegesítése érdekében az MH KDK
parancsnoka a kidolgozó csoport tagjai részére a szolgálati
út betartásával szakmai egyeztetést kezdeményezhet, és
c) a Szabályzat hatálybalépésének tervezett idõpontja
2016. október 24.
10. A lektor vagy lektorok a szakmai felelõs szerv, illetve szervezet vezetõje által kijelölt vagy felkért személy
vagy személyek. Kijelölés vagy felkérés hiányában a lektor a kidolgozó csoport vezetõje. A lektorálási feladatokkal megbízott személy vagy személyek feladatukat szolgálati tevékenységük keretében végzik.
11. A feladat végrehajtásában érintett szervek, illetve
szervezetek vezetõi, vagy parancsnokai a parancs hatályba
lépését követõ nyolcadik napig – a szolgálati út betartásával – megküldik az MH KDK parancsnoka részére a kidolgozó csoportba kijelölt személyek és azok helyetteseinek
nevét.
12. A kidolgozó csoport a parancs hatályba lépését követõ harminc napon belül megkezdi munkáját.
13. Ez a parancs az aláírása napját követõ napon lép hatályba,* és 2017. december 31-én hatályát veszti.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A parancs aláírásának napja: 2015. december 9.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
374/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szabályzata
I. rész címû szolgálati könyv kidolgozásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek

12. szám
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végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
11. § (3) bekezdés alapján a következõ

Hadtudományi és Honvédtisztképzõ Kar állományából
egy fõ a kidolgozó csoport munkájában vegyen részt.

parancsot

8. A Szabályzat kidolgozása során az alábbi követelményeket kell érvényesíteni:
a) a szabályzat legyen alkalmas a megváltozott biztonsági környezetbõl adódó új kihívások kezelésére, vegye figyelembe az MH KÖZÖS AKARAT, HATÁROZOTT
FELLÉPÉS 2015, BALATON 2015 gyakorlatok, és az
Ideiglenes Biztonsági Határzár építése során felhalmozott
tapasztalatokat,
b) a fejezetek tartalma legyen összhangban a jelenleg
hatályban lévõ, a szakterületre vonatkozó szabályzókkal,
c) biztosítsa a feladatok tevékenységének tervezését,
szervezését, végrehajtását,
d) biztosítsa a személyi állomány állandó, magas szintû
oktatását, képzését,
e) feleljen meg az MH-ban bevezetett, vonatkozó
NATO egységesítési egyezmények elõírásainak és követelményeinek és
f) feleljen meg a hatályos és normatív módon kötelezõ
NATO és magyar terminológiának.

adom ki:
1. A parancs hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó
honvédelmi minisztériumi szervekre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. A Magyar Honvédség Törzsszolgálati Szabályzata
I. rész címû szolgálati könyv (a továbbiakban: Szabályzat)
5–6. pontja szerinti kidolgozó csoport a 85-240/2015.
nyilvántartási számú Ütemtervben meghatározott határidõk alapján látja el a feladatát.
3. A Szabályzat kidolgozását az MH Kiképzési és Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH KDK) parancsnoka
irányítja.
4. A Szabályzat kidolgozásának szakmai felelõse a
Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF).
5. A kidolgozó csoport
a) vezetõje a HVK HDMCSF Hadmûveleti Osztály osztályvezetõje és
b) vezetõ helyettese a HVK HDMCSF Hadmûveleti
Osztály osztályvezetõ helyettese.
6. A kidolgozó csoport tagjai
a) a HVK Személyzeti Csoportfõnökség,
b) a HVK HDMCSF,
c) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
d) a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség,
e) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség,
f) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
g) az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság,
h) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár,
i) az MH Geoinformációs Szolgálat,
j) az MH Ludovika Zászlóalj,
k) az MH Altiszti Akadémia,
l) az MH Logisztikai Központ és
m) az MH Egészségügyi Központ
állományából kijelölt szakállomány.
7. Felkérem a HM Közigazgatási Államtitkárát, hogy
a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály állományából egy fõ, és a HM Kabinetfõnökét, hogy az NKE

9. A Szabályzat egységesítése, véglegesítése érdekében
az MH KDK parancsnoka a kidolgozó csoport tagjai részére a szolgálati út betartásával szakmai összevonást kezdeményezhet.
10. A Szabályzat hatálybalépésének tervezett idõpontja
2016. szeptember 16.
11. A lektor a szakmai felelõs szerv illetve szervezet vezetõje által kijelölt vagy felkért személy vagy személyek.
Kijelölés vagy felkérés hiányában a lektor a kidolgozó
csoport vezetõje. A lektorálási feladatokat végzõ személy
vagy személyek feladatukat szolgálati tevékenységük keretében végzik.
12. A kidolgozó csoport a parancs hatályba lépését követõen, a módosított Ütemtervnek megfelelõen végezze
munkáját.
13. Ez a parancs az aláírás napját követõ napon lép hatályba,* és 2017. december 31-én hatályát veszti.
A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A parancs aláírásának napja. 2015. december 9.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
376/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a katonai vasúti szállítások tervezése, megszervezése
és végrehajtása címû szolgálati könyv kidolgozásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése, továbbá 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 11. §
(3) bekezdés alapján a következõ
parancsot

12. szám

és Honvédtisztképzõ Kar állományából egy fõ a kidolgozó
csoport munkájában vegyen részt.
8. A szabályzat kidolgozása során az alábbi követelményeket kell érvényesíteni:
a) a fejezetek tartalma legyen összhangban a jelenleg
hatályban lévõ, a szakterületre vonatkozó szabályozókkal,
b) biztosítsa a szakfeladatok tevékenységének tervezését, szervezését, irányítását, vezetését, végrehajtását,
ellenõrzését,
c) biztosítsa a személyi állomány állandó, magas szintû
oktatását, képzését,
d) feleljen meg az MH-ban bevezetett, vonatkozó
NATO egységesítési egyezmények elõírásainak és követelményeinek és
e) feleljen meg a hatályos és normatív módon kötelezõ
NATO és magyar terminológiának.

adom ki:
1. A parancs hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó
honvédelmi minisztériumi szervekre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. A katonai vasúti szállítások tervezése, megszervezése
és végrehajtása címû szolgálati könyv (a továbbiakban:
Szabályzat) kidolgozásával kapcsolatos feladatok végrehajtása céljából kidolgozó csoportot hozok létre.
3. A szabályzat kidolgozását az MH Kiképzési és Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH KDK) parancsnoka
irányítja.
4. A szabályzat kidolgozásának szakmai felelõse a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF).
5. A kidolgozó csoport
a) vezetõje az HVK LOGCSF Logisztikai Rendszerek
Osztály osztályvezetõje és
b) vezetõ helyettese az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) Logisztikai Igazgatóság Logisztikai
Mûveleti és Tervezési Osztály osztályvezetõje.
6. A kidolgozó csoport tagjai
a) a HVK LOGCSF,
b) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
c) az MH LK,
d) az MH Anyagellátó Raktárbázis és
e) az MH Katonai Közlekedési Központ
állományából kijelölt szakállomány.
7. Felkérem a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Közigazgatási Államtitkárát, hogy a HM Hatósági Hivatal állományából egy fõ, és a HM Kabinetfõnökét, hogy Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi

9. Az MH KDK parancsnoka a szabályzat kidolgozási
ütemtervét a HVKF részére 2016. január 15-ig terjessze fel
jóváhagyás céljából.
10. A szabályzat véglegesítése érdekében az MH KDK
parancsnoka a kidolgozó csoport tagjai részére a szolgálati
út betartásával szakmai összevonást kezdeményezhet.
11. A szabályzat hatálybalépésének tervezett idõpontja
2016. október 21.
12. A lektor a szakmai felelõs szerv, vagy szervezet vezetõje által kijelölt vagy felkért személy vagy személyek.
Kijelölés vagy felkérés hiányában a lektor a kidolgozó
csoport vezetõje. A lektorálási feladatot végzõ személy
vagy személyek feladatukat szolgálati tevékenységük keretében végzik.
13. A feladat végrehajtásában érintett szervek, szervezetek vezetõi, parancsnokai a kidolgozó csoportba kijelölt
személyek és azok helyetteseinek nevét – a szolgálati út
betartásával – az MH KDK részére a parancs hatályba
lépését követõ 8. napig küldjék meg.
14. A kidolgozó csoport a parancs hatályba lépését követõ 30 napon belül kezdje meg munkáját.
15. Ez a parancs az aláírás napját követõ napon lép hatályba,* és 2017. december 31-én hatályát veszti.
A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A parancs aláírásának napja: 2015. december 9.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
377/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Hadtáp Szabályzat
az élelmezési szakterület részére címû
szolgálati könyv kidolgozásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése, továbbá 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 11. §
(3) bekezdés alapján a következõ
parancsot

adom ki:
1. A parancs hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó
honvédelmi minisztériumi szervekre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.
2. A Hadtáp Szabályzat az élelmezési szakterület részére címû szolgálati könyv (a továbbiakban: Szabályzat)
5–6. pontja szerinti kidolgozó csoport a 85-140/2015.
nyilvántartási számú Ütemtervben meghatározott határidõk alapján látja el a feladatát.
3. A Szabályzat kidolgozását az MH Kiképzési és Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH KDK) parancsnoka
irányítja.
4. A Szabályzat kidolgozásának szakmai felelõse a
Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF).
5. A kidolgozó csoport
a) vezetõje a HVK LOGCSF Logisztikai Rendszerek
Osztály osztályvezetõje és
b) vezetõ helyettese az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK) Hadtáp Fõnökség Hadtáp fõnöke.
6. A kidolgozó csoport tagjai:
a) a HVK LOGCSF,
b) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
c) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár,
d) az MH Altiszti Akadémia,
e) az MH LK,
f) az MH Anyagellátó Raktárbázis és
g) az MH Egészségügyi Központ
állományából kijelölt szakállomány.
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7. Felkérem a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Közigazgatási Államtitkárát, hogy a HM Hatósági Hivatal állományából egy fõ, és a HM Kabinetfõnökét, hogy Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi
és Honvédtisztképzõ Kar állományából egy fõ a kidolgozó
csoport munkájában vegyen részt.
8. A Szabályzat kidolgozása során az alábbi követelményeket kell érvényesíteni:
a) a fejezetek tartalma legyen összhangban a jelenleg
hatályban lévõ, a szakterületre vonatkozó szabályzókkal,
b) biztosítsa a szakfeladatok tevékenységének tervezését, szervezését, irányítását, vezetését, végrehajtását,
c) biztosítsa a személyi állomány állandó, magas szintû
oktatását, képzését,
d) feleljen meg az MH-ban bevezetett, vonatkozó
NATO egységesítési egyezmények elõírásainak és követelményeinek és
e) feleljen meg a hatályos és normatív módon kötelezõ
NATO és magyar terminológiának.
9. A Szabályzat egységesítése, véglegesítése érdekében
az MH KDK parancsnoka a kidolgozó csoport tagjai részére a szolgálati út betartásával szakmai összevonást kezdeményezhet.
10. A Szabályzat hatálybalépésének tervezett idõpontja
2016. március 31.
11. A lektor a szakmai felelõs szerv illetve szervezet vezetõje által kijelölt vagy felkért személy vagy személyek.
Kijelölés vagy felkérés hiányában a lektor a kidolgozó
csoport vezetõje. A lektorálási feladatokkal megbízott személy vagy személyek feladatukat szolgálati tevékenységük keretében végzik.
12. A kidolgozó csoport a parancs hatályba lépését követõen, a módosított Ütemtervnek megfelelõen végezze
munkáját.
13. Ez a parancs az aláírás napját követõ napon lép hatályba,* és 2017. december 31-én hatályát veszti.

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* A parancs aláírásának napja: 2015. december 9.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
378/2015. (HK 12.) HVKF
parancsa
a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek
2015. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok
körüli munkarendjérõl*
* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

12. szám

valamint 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 11. § (3) bekezdése alapján – figyelemmel a szolgálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasításra – a következõ
intézkedést
adom ki:

A Honvéd Vezérkar fõnökének
364/2015. (HK 12.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség
2016–2017–2018. évi kiképzési feladatairól**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
366/2015. (HK 12.) HVKF
intézkedése
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvéd Tisztképzõ Kar
honvéd oktatói állományának a Magyar Honvédség
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való
közremûködése keretében végrehajtandó feladatok
és a határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár
létesítés feladatainak ellátásába történõ bevonásról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
367/2015. (HK 12.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség Központi Ügyelet személyi
állománya 2016. évi szolgálatteljesítési idejének
megállapításáról**
** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

1. Hatályát veszti
a) a 44/1995. (HK 13.) MH RMSZF intézkedésével hatályba léptetett Re/51 cikkszámú, Az ejtõernyõk szerkezeti
leírása és üzemeltetési szakutasítása IX. kötet,
b) az MN repülõ fõnök jóváhagyásával hatályba léptetett Re/663 cikkszámú, Utasítás a repülõcsapatok ejtõernyõs szolgálatának ellátására,
c) a 10/1980. MN REF intézkedésével hatályba léptetett
Re/863 cikkszámú, Az ejtõernyõk szerkezeti leírása és
üzemeltetési szakutasítása III. kötet,
d) az 1/1981. (HK 26.) MN REF intézkedésével hatályba léptetett Re/935 cikkszámú, A relatív ejtõernyõs formaugrás módszertana,
e) a 48/1987. (HK 18.) MN REF intézkedésével hatályba léptetett Re/1607 cikkszámú, Ejtõernyõk szerkezete
VII. rész,
f) a 25/1990. (HK 8/1991.) MH REF intézkedésével hatályba léptetett Re/1684 cikkszámú, Ejtõernyõk szerkezeti
leírása és üzemeltetési szakutasítása VIII. kötet és
g) a 090/1982. (HK 03.) MN FVSzP intézkedésével hatályba léptetett Rtfe/112, CRP-II. központi enegriaelosztó,
vezérlõ- és ellenõrzõ kabin mûszaki leírása, üzemeltetési
szakutasítása
címû szolgálati könyv.
2. A hatályon kívül helyezett nyílt szolgálati könyveket
a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek az a Magyar
Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata kiadásáról szóló 11/1996. (HK 7.) HM utasítás szerint saját
hatáskörben semmisítik meg.
3. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
375/2015. (HK 12.) HVKF
intézkedése
egyes kiadványok hatályon kívül helyezésérõl

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján,
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
379/2015. (HK 12.) HVKF
intézkedése
az Ideiglenes Biztonsági Határzár és a Közös Akarat
feladat logisztikai támogatásának rendjérõl szóló
268/2015. (HK 10.) HVKF intézkedés módosításáról*
* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
373/2015. (HK 12.) HVKF
szakutasítása
az üzemanyag-fogyasztási normák kiadásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
a következõ

1011

irányítása alá tartozó központi hivatalokra és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.
2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasításban foglaltak végrehajtását.
3. A szakutasítás mellékleteként kiadom az Üzemanyag-fogyasztási normák címû szolgálati könyvet, amelyet az érintettek külön kapnak meg.
4. A szakutasítás egy elektronikus példányát az MH Kiképzési és Doktrinális Központ feltölti az MH Központi
Doktrinális Adatbázis állományába.
5. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ 30. napon lép
hatályba.
6. Hatályát veszti az Üza/2. cikkszámú szolgálati könyv
kiadásáról szóló 244/1995. (HK 3/1996.) MH anyagi-technikai fõcsoportfõnöki intézkedés, valamint az azzal kiadott „Üzemanyag-fogyasztási normák” címû szolgálati
könyv.

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

adom ki:

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter

FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség csoportfõnökének
62/2015. (HK 12.) HVK HDMCSF
szakutasítása
a Magyar Honvédség különleges mûveleti képesség átalakításával kapcsolatos
hadmûveleti szakfeladatokról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.
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SZERVEZETI HÍREK
A MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatása
érvénytelenített honvédségi igazolványokról

Igazolvány szám

S 045846
N 029246
N 027540
N 014293
K 025357
I - 058734

Sztojanov Nikolett fõhadnagy s. k.,
Katonai Okmánykezelõ Iroda
mb. irodavezetõ
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ..............................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette
Hargitai József

Jogi fogalomtár
címû kiadványát
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)
A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.
A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.
Ára: 1400 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS
Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: .......................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû kötetét
Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé
nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ
„harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler
Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl
a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944
decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az
esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ
jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom,
hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó
és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd
az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe?
A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 1200 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ...................................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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