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Jogszabályok

196/2015. (VII. 21.)
Korm. rendelet

A honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mû-
ködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról 676

1500/2015. (VII. 23.)
Korm. határozat

A Magyar Honvédség kibervédelem szempontjából kiemelt je-
lentõségû komplex informatikai fejlesztéseihez kapcsolódó be-
szerzéseknek a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érin-
tõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt
áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vo-
natkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm.
rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti minõsítésérõl 676

1501/2015. (VII. 23.)
Korm. határozat

A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacso-
port létrehozásáról, valamint szervezeti és mûködési rendjének
meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat
módosításáról 677

1502/2015. (VII. 23.)
Korm. határozat

A 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához
szükséges költségvetési források átcsoportosításáról 677

10/2015. (VII. 30.)
HM rendelet*

A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkal-
masságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról 686

Miniszteri utasítások

34/2015. (VII. 21.)
HM utasítás

A szolgálati viszonyon, a közalkalmazotti jogviszonyon és
a munkaviszonyon kívüli tevékenység díjazásról 709

35/2015. (VII. 21.)
HM utasítás

az Integritási és Korrupció-megelõzési Munkacsoport felállítá-
sáról 714

36/2015. (VII. 21.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési Funk-
cionális Szakértõi Csoport létrehozásának, készenlétének, fel-
készítésének és ellátásának szabályozásáról 715

37/2015. (VII. 21.)
HM utasítás

A tartós külföldi szolgálatot teljesítõk reprezentációs tevékeny-
ségérõl szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosításáról 717
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38/2015. (VII. 21.)
HM utasítás

A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl
szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról 718

39/2015. (VII. 28.)
HM utasítás

A tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák elõkészítésérõl,
valamint a tananyagtartalom kialakításával kapcsolatos felada-
tok végrehajtásáról 718

40/2015. (VII. 28.)
HM utasítás

A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes
kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás
módosításáról 724

41/2015. (VII. 28.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség szabályzatfejlesztési tevékenységének
kialakításáról és mûködésérõl szóló 136/2011. (XII. 20.) HM
utasítás és a belsõ szabályozási tevékenységrõl szóló 15/2012.
(II. 24.) HM utasítás módosításáról 724

42/2015. (VIII. 3.)
HM utasítás

A határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével
összefüggõ feladatokról 726

43/2015. (VIII. 7.)
HM utasítás

A Csapathadtáp Szakutasítás V. rész címû Htp/17. cikkszámú
szolgálati könyv kiadásáról szóló 23/2000. (HK 10.) HM utasí-
tás hatályon kívül helyezésérõl 727

Államtitkári intézkedések

47/2015. (HK 8.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésérõl 728

48/2015. (HK 8.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi képzésben részt vevõ
személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggõ
2015. évi ellátási normákról szóló 19/2015. (HK 4.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról 735

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

174/2015. (HK 8.)
HVKF parancs

A koronaõr altiszti állomány altiszti alap- és szakmai tanfolya-
mának végrehajtásáról szóló 27/2013. (HK 10.) HVKF parancs
módosításáról 736

181/2015. (HK 8.)
HVKF parancs

A 2015. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellá-
tásáról 736

182/2015. (HK 8.)
HVKF parancs

A XXX. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam elõkészí-
tésérõl és végrehajtásáról 736

190/2015. (HK 8.)
HVKF parancs

Az ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos stratégiai szin-
tû feladatok ellátásában érintett állomány feladatellátásának
rendjérõl 736

192/2015. (HK 8.)
HVKF parancs

Az ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos stratégiai szin-
tû feladatok ellátásában érintett állomány feladatellátásának
rendjérõl szóló 190/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosítá-
sáról 736

193/2015. (HK 8.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai
Mûvelet Vezetõ Csoport Katasztrófavédelmi Operatív Törzs-
ben készenléti szolgálatot ellátó személyek kijelölésérõl 736

196/2015. (HK 8.)
HVKF parancs

A 2015. évi tisztavatás és tûzijáték katasztrófavédelmi biztosí-
tásáról 736

197/2015. (HK 8.)
HVKF parancs

A 2015. augusztus 20-ai, államalapító Szent István király napja
alkalmából szervezett ünnepségekkel összefüggõ feladatokról 736

198/2015. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport Katasztrófavédelmi Ope-
ratív Törzs 2015. július–augusztus havi szolgálatvezénylésérõl
szóló 131/2015. HVKF parancs módosításáról 736
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200/2015. (HK 8.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai
Mûvelet Vezetõ Csoport Katasztrófavédelmi Operatív Törzs-
ben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó
személyek szolgálatvezénylésérõl 736

201/2015. (HK 8.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Stratégiai
Mûvelet Vezetõ Csoport Katasztrófavédelmi Operatív Törzs
2015. július–augusztus havi szolgálatvezénylésérõl szóló
131/2015. HVKF parancs módosításáról 737

168/2015. (HK 8.)
HVKF intézkedés

Az MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens tartalék szakaszá-
nak készenléti szolgálatával kapcsolatos feladatokról 737

187/2015. (HK 8.)
HVKF intézkedés

A 2015. évben végrehajtandó egészségi szûrõvizsgálatokról 737

191/2015. (HK 8.)
HVKF intézkedés

A honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti ösztöndíjszerzõ-
désrõl 740

176/2015. (HK 8.)
HVKF szakutasítás

A Hadtáp Szabályzat az üzemanyag szakterület részére kiadá-
sáról 742

188/2015. (HK 8.)
HVKF szakutasítás

A Hadtáp Szabályzat a ruházati szakterület részére kiadásáról 743

189/2015. (HK 8.)
HVKF szakutasítás

A Magyar Honvédség Búvár Kézikönyv kiadásáról 743

16/2015. (HK 8.)
HVKFH szakutasítás

NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetésérõl 744

17/2015. (HK 8.)
HVKFH szakutasítás

NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és
hatálybaléptetésérõl 744

Fõnöki rendelkezések

10/2015. (HK 8.)
HVK LOGCSF szakutasítás

A ruházati szakanyagok selejtté minõsítésének és selejtezésé-
nek részletes szabályairól 747

11/2015. (HK 8.)
HVK LOGCSF szakutasítás

Az MH Hadinorma kiadásáról 747

12/2015. (HK 8.)
HVK LOGCSF szakutasítás

Az „MH Üzemeltetési Norma a Magyar Honvédség szervezeti
kiképzési eszközzel és anyaggal történõ ellátásához és a techni-
kai eszközök üzemeltetéséhez” kiadásáról 747

36/2015. (HK 8.)
HVK HDMCSF intézkedés

A STANAG 2528 2. kiadás végrehajtásáról 747

283/2015. (HK 8.)
MH ÖHP intézkedés

A STANAG 1401 IERH 15. kiadás végrehajtásáról 748

Szervezeti hírek

MH HKNYP Szolgálati és munkáltatói igazolványok érvénytelenítésérõl 749
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
196/2015. (VII. 21.) Korm.

rendelete
a honvédelmi szervezetek mûködésének

az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ
szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. és 29. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. §

A honvédelmi szervezetek mûködésének az államház-
tartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„4. § Az MH hadrendje szerinti szervezetek alapító
okirata és a törzskönyvi nyilvántartása a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 38. § (7) bekezdése
szerinti nemzetbiztonsági érdekbõl nem nyilvános telep-
helyekre vonatkozó adatokat nem tartalmazza.”

2. §

A Korm. rendelet 17. §-a a következõ (4a) bekezdéssel
egészül ki:

„(4a) A pénzügyi és számviteli feladatok központosított
végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet a január és
február hónapról szóló idõközi költségvetési jelentést
a központi költségvetés címrendjének megfelelõen állítja
össze.”

3. §

A Korm. rendelet a következõ 33. §-sal egészül ki:
„33. § Az MH hadrendje szerinti szervezetek alapító ok-

iratait a honvédelmi szervezetek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
196/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
hatálybalépését követõ elsõ módosításuk alkalmával kell
az R. 1. §-ával megállapított 4. § szerint kiegészíteni.”

4. §

A Korm. rendelet
a) 5. §-ában az „a honvédelemrõl és a Magyar Honvéd-

ségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ in-
tézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény” szövegrész
helyébe a „Hvt.” szöveg, valamint

b) 17. § (1) bekezdés a) pontjában a „mérlegjelentése-
ket, idõközi költségvetési jelentéseket” szövegrész helyé-
be a „mérlegjelentéseket, a (4a) bekezdésben meghatáro-
zott módon idõközi költségvetési jelentéseket” szöveg
lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1500/2015. (VII. 23.) Korm.

határozata
a Magyar Honvédség kibervédelem szempontjából

kiemelt jelentõségû komplex informatikai
fejlesztéseihez kapcsolódó beszerzéseknek a védelem

terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ,
kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra

szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások
megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló
228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés

d) pontja szerinti minõsítésérõl

A Kormány egyetért azzal, hogy
1. a Honvédelmi Minisztérium a Magyar Honvédség és

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kibervédelem
szempontjából kiemelt jelentõségû komplex informatikai
fejlesztéseihez, a rendszerek kialakításához és mûködteté-
séhez szükséges beszerzéseket a védelem terén alapvetõ
biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédel-
mi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg
szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabá-
lyokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: 228/2004. Korm. rendelet) 2. § (3) bekezdés
d) pontja alapján folytassa le;
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2. a 228/2004. Korm. rendelet 74/B. §-a szerint lefolyta-
tott vizsgálat alapján egyedi feltételek meghatározását
a Kormány nem írja elõ.

Felelõs: honvédelmi miniszter
Határidõ: folyamatosan

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1501/2015. (VII. 23.) Korm.

határozata
a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi
Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti

és mûködési rendjének meghatározásáról szóló
1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról

1. A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi
Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és mû-
ködési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013.
(VIII. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: Kormányha-
tározat) 3. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

(A Kormány)
„b) felhívja a HIKOM vezetõjét, hogy szükség szerint,

de évente legalább egyszer, a Miniszterelnökség közigaz-
gatási államtitkárával egyeztetett idõpontban tájékoztassa
a közigazgatási államtitkári értekezletet a HIKOM aktuá-
lis feladatairól.”

2. A Kormányhatározat 1. melléklet 4. pont a) és b) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(A HIKOM tagjai:)
„a) a honvédelmi miniszter, a Miniszterelnökséget ve-

zetõ miniszter, az igazságügyi miniszter, a belügyminisz-
ter, a külgazdasági és külügyminiszter, a nemzetgazdasági
miniszter, az emberi erõforrások minisztere, a nemzeti fej-
lesztési miniszter, valamint a földmûvelésügyi miniszter
által kijelölt,

b) az Információs Hivatal fõigazgatója, az Alkotmány-
védelmi Hivatal fõigazgatója, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat fõigazgatója, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
fõigazgatója, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal fõigazgatója által kijelölt,”
(szakértõk)

3. A Kormányhatározat
a) 1. melléklet 6–9. pontjában a „HIKOM elnöke” szö-

vegrész helyébe a „HIKOM vezetõje” szöveg,
b) 1. melléklet 7. pontjában a „HIKOM elnökénél” szö-

vegrész helyébe a „HIKOM vezetõjénél” szöveg
lép.

4. Hatályát veszti a Kormányhatározat 3. pont c) al-
pontja.

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1502/2015. (VII. 23.) Korm.

határozata
a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok

végrehajtásához szükséges költségvetési források
átcsoportosításáról

A Kormány
1. egyetért a védelmi felkészítés 2015. évi feladatainak

végrehajtásához a Magyarország 2015. évi központi költ-
ségvetésérõl szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevéte-
lei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások
cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés elõ-
irányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági
felkészülés központi kiadásai jogcímen rendelkezésre álló
497,0 millió forint 1. melléklet szerinti felhasználásával;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés f) és
g) pontjában, 21. § (3) bekezdés b) pontjában, 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
41. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása
érdekében

a) elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költség-
vetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi
felkészítés elõirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi-
és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére
az ezen jogcímen rendelkezésre álló 497,0 millió forintból
a Kvtv. 1. melléklet

aa) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség
cím javára 1,0 millió forint, 12. Fõvárosi, megyei kor-
mányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára
141,0 millió forint, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem
cím javára 4,0 millió forint,
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ab) XII. Földmûvelésügyi Minisztérium fejezet,
1. Földmûvelésügyi Minisztérium igazgatása cím javára
3,0 millió forint,

ac) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvé-
delmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím
javára 117,0 millió forint,

ad) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminiszté-
rium igazgatása cím javára 15,0 millió forint, 4. Terrorelhárí-
tási Központ cím javára 10,0 millió forint, 5. Büntetés-végre-
hajtás cím javára 20,0 millió forint, 7. Rendõrség cím javára
30,0 millió forint, 9. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat cím ja-
vára 10,0 millió forint, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság cím javára 35,0 millió forint,

ae) XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok cím, 5. Belgazdasági felada-
tok alcím, 4. Az ágazat védelmi felkészítésének állami fel-
adatai a honvédelmi törvény alapján jogcímcsoport javára
30,0 millió forint,

af) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára
6,0 millió forint,

ag) XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet,
16. Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei, vala-
mint egyéb népegészségügyi intézetek cím javára
28,0 millió forint,

ah) I. Országgyûlés fejezet, 10. Közszolgálati média-
szolgáltatás támogatása cím, 1. Közszolgálati hozzájárulás
alcím javára 40,0 millió forint,

ai) VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím javára
7,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását a 2. melléklet szerint;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
érintett miniszterek

Határidõ: azonnal
b) elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés

közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költség-
vetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi
felkészítés elõirányzatai jogcímcsoport, 2. Honvédelmi
Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biz-
tosítása jogcím terhére az ezen jogcímen rendelkezésre
álló 1100,0 millió forintból a Ktvt. 1. melléklet

ba) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvé-
delmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím
javára 895,0 millió forint,

bb) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. K-600 hír-
rendszer mûködtetésére cím javára 205,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását a 3. melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A honvédelmi miniszter
10/2015. (VII. 30.) HM

rendelete
a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai

és fizikai alkalmasságról,
valamint a felülvizsgálati eljárásról*

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 15., 16. és 17. pontjában kapott felha-
talmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

ELSÕ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) a katonai szolgálatra jelentkezõkre,
b) a honvédekre,
c) a honvéd tisztjelöltnek, honvéd altiszt-jelöltnek je-

lentkezõre,
d) a honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezõre, és
e) az önkéntes tartalékos katonákra.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában
1. bizottságok: a Magyar Honvédség (a továbbiakban:

MH) központi egészségügyi szervezeténél mûködõ, a ka-
tonai szolgálatra való alkalmasság megállapítását és minõ-
sítését végzõ bizottságok a következõk:

a) az MH Elsõfokú Pályaalkalmasság-vizsgáló Bizott-
ság (a továbbiakban: EPAB),

b) a Másodfokú Alkalmasság-vizsgáló Bizottság (a to-
vábbiakban: MAV),

c) az Elsõfokú Felülvizsgáló Bizottság (a továbbiakban:
EFÜV),

d) a Másodfokú Felülvizsgáló Bizottság (a továbbiak-
ban: MFÜV),

e) a Központi Felülvizsgáló Bizottság (a továbbiakban:
KFÜV),

f) az Elsõfokú Repülõorvosi Bizottság (a továbbiakban:
EROB),

* A rendelet mellékletei a Magyar Közlöny 2015. évi 111. számában
megtalálhatóak.

g) a Másodfokú Repülõorvosi Bizottság (a továbbiak-
ban: MROB),

2. egészségi alkalmasság-vizsgálat: olyan egészségi
szakorvosi alkalmasság-vizsgálat, mely az általános fel-
adatoknak, illetve az egyes beosztások ellátásához szüksé-
ges kiemelt egészségi alkalmassági követelményeknek
való megfelelést vizsgálja,

3. egészségügyi mentesség: a katonai szolgálati kötele-
zettségek alóli teljes felmentés, amely a katonai szolgálat-
ra való alkalmatlanság megállapítása céljából indult felül-
vizsgálati eljárás jogerõs „Katonai szolgálatra alkalmat-
lan” döntés hatálybalépésétõl a személyügyi eljárás lefoly-
tatásának végéig tart,

4. életkor: a tárgyévben betöltött életkor,
5. fizikai alkalmasság-vizsgálat: olyan teljesítmény-

élettani vizsgáló eljárások összessége, amely a katonai
szolgálat ellátásához szükséges fizikai adottságok és ké-
pességek, fizikai teljesítõképesség meglétét vizsgálja,

6. felülvizsgálati eljárás: a megváltozott egészségi, fizi-
kai vagy pszichés állapotú honvéd katonai szolgálatra való
alkalmasságának minõsítése,

7. fegyvernemi korlátozás: az egyes katonai munkakör-
családokba tartozó munkakörök betöltésére vonatkozó
korlátozás, kizárás,

8. fizikai állapotfelmérés: a fizikai alkalmasság éven-
kénti ellenõrzése a honvédségi szervezeteknél,

9. idõszakos alkalmassági vizsgálat: korcsoportonként
meghatározott gyakorisággal történõ vizsgálat annak meg-
állapítására, hogy a honvéd egészségi, fizikai vagy pszi-
chés állapotában történt-e olyan változás, ami befolyásol-
hatja a további katonai szolgálat ellátását a beosztásához
tartozó megterhelések és egészségkárosító tényezõk figye-
lembevételével,

10. kiemelt egészségi alkalmassági követelmények:
olyan alkalmassági követelmények, amelyek életkortól
függetlenül szükségesek a 6. mellékletben meghatározott
beosztások ellátásához,

11. különleges elbírálás: egyénileg mérlegelhetõ minõ-
sítési változatok, amelyek választási lehetõséget biztosíta-
nak az 5. § (1) bekezdés minõsítései között,

12. munkaköri alkalmassági vizsgálat: azt állapítja
meg, hogy a meghatározott katonai munkakörben végzett
szolgálati tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált
személy számára milyen igénybevételt jelent, és annak ké-
pes-e megfelelni,

13. munkaköri korlátozás: egy adott beosztásra, munka-
körre való korlátozás, kizárás a beosztásba helyezés elõtt,

14. pszichikai alkalmasság-vizsgálat: olyan vizsgálat,
amely az általános pszichés státusznak, illetve az egyes be-
osztások ellátásához szükséges különleges követelmé-
nyeknek megfelelõ képességek, készségek összességének
meglétét vizsgálja,

15. részleges egészségügyi szolgálatmentesség: az
egyes szolgálati kötelezettségek alóli részleges felmentés,
amely a mentesség idõszakára vonatkozik,
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16. soron kívüli alkalmasság-vizsgálat: olyan alkalmas-
ság-vizsgálat, melynek alapján eldönthetõ, hogy a honvéd
egészségi, pszichés állapotában észlelt változás érdemben
befolyásolja-e a korábban megállapított alkalmasságot,

17. vezetõ állomány tagja: az a személy, aki ezredesi
vagy annál magasabb rendfokozatot visel, illetve ezredesi
vagy annál magasabb rendfokozattal rendszeresített be-
osztást lát el,

18. záró vizsgálat: a honvéd szolgálati viszonyának
megszûnésekor, megszüntetésekor történõ egészségi,
szükség esetén pszichés vizsgálata, mely csak az adott ál-
lapot rögzítésére irányul.

II. Fejezet
A KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ

ALKALMASSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. A katonai szolgálatra való alkalmasság

3. §

(1) Hivatásos, szerzõdéses és önkéntes tartalékos, hon-
véd-tisztjelölti és honvéd altiszt-jelölti katonai szolgálatra
(a továbbiakban együtt: katonai szolgálat) és honvédségi
ösztöndíjasnak egészségileg, pszichikailag és fizikailag
az alkalmas, akinek nincs olyan egészségi, pszichés elvál-
tozása, betegsége vagy fogyatékossága, amely a katonai
szolgálat teljesítését kizárná, fizikai állapota megfelel
e rendelet szerinti követelményeknek, illetve a katonai
szolgálat teljesítése során egészségi, pszichés és fizikai ál-
lapota jelentõs rosszabbodásának kockázata nem várható.

(2) A katonai szolgálatra való alkalmasság
a) teljes, ha a vizsgált személy egészségi, pszichés és fi-

zikai állapota az általános követelményeknek teljesen
megfelel,

b) kiemelt, ha a vizsgált személy egészségi, pszichés és
fizikai állapota egyes kiemelt katonai tevékenység sajátos-
ságaiból adódó speciális követelményeknek is megfelel,
vagy

c) korlátozott, ha a vizsgált személy az általános egész-
ségi követelményeknek teljesen nem felel meg, de az el-
változás a katonai szolgálatra való alkalmasságot minden
beosztás tekintetében nem zárja ki.

(3) A korlátozott alkalmasság egyes betöltött beosztás,
munkakör, fegyvernemi szolgálat ellátására való alkalmat-
lanságot jelent, amely tartalmazza a speciális elbírálású
kategóriát is.

4. Az alkalmasság-vizsgálatok

4. §

(1) A katonai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmas-
ság-vizsgálatokat, felülvizsgálatokat és repülõorvosi vizs-
gálatokat az MH központi egészségügyi szerve végzi.
A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai, fizikai al-

kalmasságot és annak minõsítését az MH központi egész-
ségügyi szervezete kijelölt bizottságai állapítják meg.

(2) Alkalmasság-vizsgálatokat kell végezni az 1. § hatá-
lya alá tartozó személyek alkalmasságának elbírálása,
megállapítása, illetve felülvizsgálata és az alkalmasság el-
lenõrzése céljából

a) a szolgálati viszony létesítése elõtt,
b) idõszakosan az alkalmasság ellenõrzése céljából,
c) soron kívül az alkalmasság ellenõrzése céljából,
d) a külföldi katonai szolgálat teljesítése elõtt, ha a be-

töltött és tervezett beosztási követelmények eltérõek, vala-
mint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.)
1. § 10. pont i) alpontja alapján, ha az a képzésen való rész-
vétel feltétele,

e) a külföldi katonai szolgálat teljesítése után, kivéve
a Hjt. vhr. 1. § 10. pont i), j) és n) alpontja szerinti eseteket,

f) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 83. § (2) bekezdése szerinti új be-
osztásba történõ kinevezést megelõzõen, ha az új beosztá-
sára meghatározott követelmények a betöltött beosztására
meghatározott követelményektõl eltérõek,

g) 365 napot elérõ vagy azt meghaladó idõtartamú ren-
delkezési állományt vagy távollétet követõ újbóli beosz-
tásba helyezést megelõzõen,

h) az állományilletékes parancsnok tekintetében, vezetõ
beosztásba történõ kiválasztása elõtt,

i) a hivatásos állományba történõ visszavételt megelõ-
zõen,

j) a honvéd tisztjelöltnek jelentkezõvel, a honvéd al-
tiszt-jelöltnek jelentkezõvel a felvétele, vagy a jelölttel
a honvédségi ösztöndíjszerzõdés megkötése elõtt, vala-
mint a hivatásos vagy szerzõdéses állományba vétele elõtt,

k) az önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszony lé-
tesítése elõtt,

l) a honvéd tisztjelöltek esetén a szakirányba helyezés,
illetve a szak- vagy szakirányváltás elõtt, és

m) a honvéd altiszt-jelöltek esetében ágazatba vagy
szakmairányba helyezés elõtt, ha az ágazat vagy szakma-
irány elõírja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben –
a (2) bekezdés d), e), h,) l), és m) pontjában szereplõk kivé-
telével – az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmassá-
got is minõsíteni kell. A (2) bekezdés h) pontja esetén csak
pszichés, a (2) bekezdés d) pontja esetén pszichés és szük-
ség esetén az egészségi alkalmasságot, a (2) bekezdés l), és
m) pontja esetén szükség esetén az egészségi és pszichés
alkalmasságot is minõsíteni kell. A (2) bekezdés g) pontjá-
ban foglalt esetben az egészségi, szükség esetén a pszichés
és legfeljebb 180 napos felkészülési idõt követõen a fizikai
alkalmasságot is minõsíteni kell.

(4) Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság mi-
nõsítése a minõsítést közvetlenül megelõzõen végzett
vizsgálat eredményén, illetve a korábban végzett, de még
érvényes és a minõsítés céljával egyezõ követelmény-
szintû vizsgálat eredményén alapulhat.
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(5) Az egészségi alkalmasságot üzemorvos, foglalko-
zás-egészségügyi, vagy alkalmasság-vizsgálatban szak-
mai gyakorlattal rendelkezõ szakorvos, repülõorvosi vizs-
gálatok esetén repülõorvos vagy repülõorvosi vizsgálatok-
ban szakmai gyakorlattal rendelkezõ szakorvos, a pszichi-
kai alkalmasságot pszichológus, a fizikai alkalmasságot
sportélettani szakmai gyakorlattal rendelkezõ szakorvos,
illetve a fizikai felkészítésre és a terheléses sportélettani
vizsgálatok végzésére képesítéssel rendelkezõ szakember
véleményezheti, illetve minõsítheti.

5. Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági
minõsítések

5. §

(1) Az egészségi szakorvosi vizsgálat alapján megálla-
pítható alkalmassági minõsítések:

a) „Egészségileg alkalmas”,
b) „Egészségileg korlátozással alkalmas”,
c) „Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan ........-ig”

vagy
d) „Egészségileg alkalmatlan”.
(2) A pszichológiai vizsgálatok alapján megállapítható

alkalmassági minõsítések:
a) „Pszichésen alkalmas”,
b) „Pszichésen ideiglenesen alkalmatlan ........-ig” vagy
c) „A pszichikai követelményeknek nem felelt meg”.
(3) A fizikai alkalmassági vizsgálatok alapján megálla-

pítható minõsítések:
a) „Fizikailag alkalmas” vagy
b) „Fizikailag alkalmatlan”.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti minõsítések a betöltött,

illetve a tervezett beosztásra vonatkoznak.

6. Az összesített alkalmassági minõsítések
és értelmezésük

6. §

(1) Az összesített alkalmassági minõsítést az e rendelet
szerinti egészségi, pszichikai és fizikai vizsgálatok ered-
ményére alapozva kell megállapítani.

(2) Az összesített alkalmassági minõsítés utal a vizsgá-
lat céljára, valamint tartalmazza az alkalmasság, korláto-
zott alkalmasság, alkalmatlanság vagy ideiglenes alkal-
matlanság minõsítését is.

7. §

(1) Az elvégzett vizsgálatok alapján
a) „Katonai szolgálatra alkalmas”,
b) „Beosztásában szolgálatra alkalmas”,

c) „Honvéd tisztjelöltnek alkalmas”,
d) „Honvéd altiszt-jelöltnek alkalmas”,
e) „Önkéntes tartalékos katonai szolgálatra alkalmas”,
f) „Tervezett beosztásra alkalmas”, vagy
g) „Honvédségi ösztöndíjasnak alkalmas”

minõsítés adható a 3. § szerinti követelményekre és a vizs-
gálat céljára figyelemmel.

(2) Az elvégzett vizsgálatok alapján, a vizsgálat céljával
összhangban adható „Beosztásában korlátozással alkal-
mas”, „Tervezett beosztásában korlátozással alkalmas”
minõsítés – pszichésen és fizikailag alkalmas személy ese-
tében – az egészségi alkalmasság minõsítésén, illetve –
pszichésen alkalmas, fizikailag alkalmatlan személy eseté-
ben – az egészségi alkalmasság minõsítésére visszavezet-
hetõ fizikai alkalmasságot befolyásoló okon alapulhat.
E minõsítés csak meghatározott beosztások, munkakörök
betöltését teszi lehetõvé.

(3) Az elvégzett vizsgálatok alapján, a vizsgálat céljával
összhangban adható

a) „A jelenlegi beosztásban alkalmatlan”, és
b) „A tervezett beosztásra alkalmatlan”

minõsítés az egészségi, és a pszichikai alkalmasság minõ-
sítésén egyaránt alapulhat, ha a vizsgált személy az adott
beosztáson kívül más beosztásra alkalmas lehet.

(4) Az elvégzett vizsgálatok alapján legfeljebb 1 évre
adható

a) „A jelenlegi beosztásában ideiglenesen alkalmatlan
...-ig”,

b) „A tervezett beosztásra ideiglenesen alkalmatlan
...-ig”, és

c) a „Honvédségi ösztöndíjasnak ideiglenesen alkalmat-
lan ...-ig”
minõsítés az egészségi, és a pszichikai alkalmasság minõ-
sítésén egyaránt alapulhat.

(5) Az elvégzett vizsgálatok alapján adható
a) „Katonai szolgálatra alkalmatlan”,
b) „Honvéd tisztjelöltnek alkalmatlan”,
c) „Honvéd altiszt-jelölti szolgálatra alkalmatlan”,
d) „Önkéntes tartalékos katonai szolgálatra alkalmat-

lan”, és
e) „Honvédségi ösztöndíjasnak alkalmatlan”

minõsítés valamennyi beosztásra való alkalmatlanságot
jelent, és az alkalmassági összetevõk bármelyikén ala-
pulhat.

(6) Az összesített alkalmassági minõsítéseket az EPAB,
a MAV, MFÜV és KFÜV , a speciális fegyvernemi össze-
sített alkalmassági minõsítést az EROB állapítják meg.
Az összesített alkalmassági minõsítések érvényességét
a személy aktuális egészségi, pszichés és fizikai állapotát
figyelembe véve az EPAB, MAV, MFÜV és KFÜV szak-
mai döntése határozza meg.

(7) A „Katonai szolgálatra alkalmatlan” minõsítést elsõ
fokon a katonai szolgálatra jelentkezõkre az EPAB, hon-
védek esetében csak az MH egészségügyi szervezete
MFÜV, másodfokon a KFÜV hozhat.
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7. Az alkalmassági minõsítések érvényessége

8. §

(1) A 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmas minõ-
sítés a

a) katonai szolgálatra jelentkezõk esetében legfeljebb 1
évre,

b) hivatásos és szerzõdéses katonák esetében
ba) a honvéd 35 éves életkoráig legfeljebb 5 évre,
bb) 35–44 éves életkor között legfeljebb 3 évre,
bc) 44 éves életkor felett legfeljebb 1 évre,
c) 365 napot meghaladó külföldi katonai szolgálat ese-

tén a kiküldetés idõtartamára, de legfeljebb 5 évre,
d) önkéntes tartalékos katonák esetében
da) 45 éves életkor felett 2 évre,
db) 45 éves életkorig 5 évre,
e) honvéd tisztjelölti és honvéd altiszt-jelölti katonai

szolgálatra jelentkezõk esetében legfeljebb 1 évre,
f) honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezettek esetében

a tanulmányok idõtartamára
adható.

(2) Az alkalmas minõsítés érvényességét a honvéd aktu-
ális egészségi, pszichés és fizikai állapotát figyelembe
véve az (1) bekezdésben rögzített idõtartamon belül
az EPAB vagy a MAV szakmai döntése határozza meg.
A minõsítés érvényességét a pályaalkalmasság-vizsgálati
lapon (a továbbiakban: PAV lap) fel kell tüntetni.

(3) A minõsítés érvényességének letelte után az alkal-
masságot ismételten minõsíteni kell.

9. §

A 7. § (2) bekezdése szerinti korlátozottan alkalmas mi-
nõsítés legfeljebb 1 évre, vagy ha az egészségi állapot vál-
tozása nem várható, véglegesen adható.

10. §

(1) Ha az alkalmas minõsítés érvényessége alatt a hon-
véd betegségen, gyógykezelésen esett át, az ezzel kapcso-
latos egészségi dokumentációját az utaltsági rend szerinti
egészségügyi központban minden esetben be kell mutatni.
Ha a betegség, vagy az állapotváltozás az egészségügyi
központ vezetõje szerint érdemben befolyásolja a minõsí-
tést, az orvosi dokumentációt meg kell küldeni az EPAB
részére a további alkalmasság megítélése céljából.
Az EPAB a kiadott minõsítésének a honvéd megváltozott
egészségi, pszichés állapota, vagy a fizikai követelmények
nem teljesítése esetén felülvizsgálatát kezdeményezheti.

(2) Külföldi szolgálatteljesítés során bekövetkezett be-
tegség, gyógykezelés esetén, ha a honvéd vizsgálatát, ke-
zelését végzõ egészségügyi létesítmény a honvéd egész-
ségügyi repatriálását nem javasolja, a honvéd a kontin-

gensparancsnok és az MH Összhaderõnemi Parancsnok-
ság Egészségügyi Koordinációs Részleg javaslata alapján
folytathatja missziós szolgálatát. Ebben az esetben a hon-
véd köteles bemutatni a betegségével, sérülésével kapcso-
latosan keletkezett egészségügyi dokumentációt a misszi-
ós visszaszûrés során. Az alkalmasságot érdemben befo-
lyásoló egészségi elváltozás esetén az EPAB a minõsítés
felülvizsgálatát kezdeményezi.

MÁSODIK RÉSZ
A HONVÉDEK ALKALMASSÁGA

MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

III. Fejezet
AZ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG

8. Az egészségi alkalmassági követelmények
és alkalmazásuk

11. §

(1) Az egészségi alkalmasság minõsítése az 1. melléklet
szerinti „Táblázat és magyarázat a betegségek és fogyaté-
kosságok egészségi alkalmassági fokozatának megállapí-
tásához” (a továbbiakban: Táblázat) alapján, valamint
a Táblázatban a betegségek és a fogyatékosságok felsoro-
lása a „Betegségek Nemzetközi Osztályozása” (a továb-
biakban: BNO) címû kiadvány figyelembevételével szaka-
szok és alszakaszok szerint történik.

(2) A Táblázat rovatai az alszakaszoknak megfelelõen
az egészségi alkalmassági fokozatokat nyomtatott nagybe-
tûkkel jelölik a következõk szerint:

a) „Egészségileg alkalmas” („A”),
b) „Egészségileg korlátozással alkalmas” („K”),
c) „Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan ...-ig” („I”),
d) „Egészségileg alkalmatlan” („E”).
(3) A Táblázat szakaszainak a), b) és c) pontja sorolja fel

az adott szakasz szerint minõsítendõ elváltozásokat és
a kórisme tisztázásához szükséges kiegészítõ és speciális
szakvizsgálatokat, valamint meghatározza az eltérõ, illet-
ve mérlegelhetõ minõsítési változatokat az elváltozás sú-
lyossága, a beosztás, az életkor és a fegyvernem szerint.

(4) A Táblázat szakaszainak d) pontja betû- és számje-
lekkel fejez ki az „Egészségileg korlátozással alkalmas”
(„K”) minõsítés esetén alkalmazandó beosztási, munkakö-
ri, fegyvernemi korlátozásokat. A betû- és számjelek je-
lentését – a szolgálatok megterhelés jellege szerinti cso-
portosításával együtt – a 2. melléklet tartalmazza. A minõ-
sítésben a korlátozásokat minden esetben meg kell jelení-
teni. A felsorolt korlátozások közül a szakorvosok az el-
változás jellegének és súlyosságának mérlegelésével vá-
laszthatnak.

(5) Az „Egészségileg korlátozással alkalmas” minõsítés
kiemelt esete az F9-Speciális elbírálás, amely csak a hon-
véd állományilletékes parancsnokának javaslatára és
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az alkalmasságot elbíráló bizottság orvosi véleménye
alapján adható. Ebben az esetben a honvéd alkalmasságát
évente minõsíteni kell. A fizikai alkalmasság vizsgálatát
és ellenõrzését nem kell végrehajtani. Ebben az esetben
a honvéd elõmenetelre, külföldi szolgálatra nem tervez-
hetõ.

(6) A Táblázat szakaszainak e) pontja az adott betegség
szolgálati kötelmekkel való összefüggésének a szakmai le-
hetõségét határozza meg.

(7) Ha a vizsgálatkor olyan megbetegedés észlelhetõ,
amely a Táblázatban nem szerepel, a vizsgált személyt
az adott betegséget orvosilag, kórtanilag leginkább meg-
közelítõ kórformára vonatkozó rendelkezések szerint kell
minõsíteni.

12. §

(1) Az egészségi alkalmassági vizsgálat során a testtö-
meget, a testmagasságot és a testzsír-százalékot a 3. mel-
léklet N), O) és P) pontja szerint mérni kell.

(2) Ha a honvéd nem a 3. melléklet N), O) és P) pontjá-
ban meghatározott testalkati mutatókkal rendelkezik, fel
kell hívni a figyelmét a Honvéd Testalkati Programban
(a továbbiakban: Program) való részvétel lehetõségére.

(3) A Program az MH központi egészségügyi szervezete
egészségfejlesztésért felelõs szerve irányításával kerül
végrehajtásra.

(4) A nem, életkor és testmagasság szerint differenciált
testalkati ajánlást a 3. melléklet N), O), P) pontja, a Prog-
ram szabályait a 4. melléklet tartalmazza.

9. Különleges elbírálás

13. §

(1) A Táblázat az egyes szakaszokban szereplõ betegsé-
gekhez kapcsolódva Különleges elbírálás (a továbbiak-
ban: „KLGS”) megjelölést tartalmazhat. A „KLGS” meg-
jelölés az 5. § (1) bekezdése szerinti minõsítések között
választási lehetõséget biztosít.

(2) A „KLGS” elbírálás esetén az alkalmasság minõsíté-
se nem lehet enyhébb, mint a Táblázat ugyanazon beteg-
ségre vonatkozó megelõzõ alszakasza szerinti minõsítés.

(3) A különleges elbíráláskor a következõket kell figye-
lembe venni:

a) a betegség súlyosságának fokát és a vele együtt járó
mûködési zavarokat, rendellenességeket,

b) a szervezet kompenzálóképességét, az elváltozások
kiegyenlítõdésének, regenerálódásának lehetõségét,
a gyógykezelés hatását a szolgálatképes állapot fenntar-
tására,

c) a megbetegedésnek a szolgálat teljesítésében rejlõ,
reális súlyosbodási lehetõségét,

d) az egészségi állapot befolyását az adott beosztás ellá-
tására, a beosztás jellegének és sajátosságainak figyelem-
bevételével,

e) az 5. melléklet szerinti „Munkaköri térkép”-ben sze-
replõ fegyvernemi, munkaköri szolgálati tevékenység
munkaegészségügyi jellemzõit,

f) a már megszerzett szolgálati tapasztalatokat, képzett-
séget, az eltelt szolgálati idõt, és

g) a más beosztásban további egészségkárosodás vagy
állapotromlás nélkül való foglalkoztatás, rehabilitáció le-
hetõségét.

10. Az egészségi követelményeknek megfelelõ
minõsítések

14. §

(1) A Táblázat szakaszaihoz, alszakaszaihoz kapcsoltan
a részletes egészségi követelményeknek megfelelõ minõ-
sítéseket a Táblázat A3–A6 jelû rovatai állapítják meg.

(2) A katonai szolgálatra jelentkezõk és a honvéd egész-
ségi alkalmasságát a következõk szerint kell minõsíteni:

a) az A3 rovat szerint a honvéd és a katonai szolgálatra
jelentkezõ és önkéntes tartalékos állományt 34 éves élet-
korig,

b) az A4 rovat szerint a honvéd és a katonai szolgálatra
jelentkezõ és önkéntes tartalékos állományt 35–44 éves
életkor között,

c) az A5 rovat szerint a honvéd és a katonai szolgálatra
jelentkezõ és önkéntes tartalékos állományt 44 éves élet-
kor felett, továbbá

d) az A6 rovat szerint az F9 „Korlátozással alkalmas”
minõsítéssel ellátható beosztásra tervezetteket, valamint
az önkéntes tartalékos IV-et.

(3) A 6. mellékletben megjelölt beosztást betöltõ, vagy
arra tervezett állomány esetében az abban meghatározott
speciális követelményeket is figyelembe kell venni.

(4) A légi közlekedési szakszemélyzet, az MH központi
egészségügyi szervezete repülõorvosi vizsgálati szervé-
nek EROB hatáskörébe tartozó egyéb beosztott, valamint
a felsorolt feladatkör ellátására jelentkezõ alkalmasságá-
nak elbírálása az állami célú légiközlekedésben folytatott
szakszolgálati tevékenység repülõegészségi feltételeirõl
szóló rendelet (a továbbiakban: repülõegészségi rendelet)
szerint történik.

IV. Fejezet
A PSZICHIKAI ALKALMASSÁG

15. §

(1) Katonai szolgálatra pszichikailag az a személy alkal-
mas, aki megfelel a katonai szolgálat által támasztott szel-
lemi, érzékelési, személyiségbeli, értékrendi és pályamoti-
vációs követelményeknek.
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(2) A honvédnek a következõ pszichikai alkalmassági
követelményeknek kell megfelelnie:

a) valamennyi beosztásban, rendfokozatban a pszichés
alapkövetelményeknek – jelölése: Pa,

b) az egyes fegyvernemi munkakörökben az A9 pont
szerinti követelményeken túl az adott munkakörre jellem-
zõ pszichés készségeknek is – jelölése: Pm,

c) az átlagos megterheléstõl lényegesen eltérõ beosztá-
sokban különleges pszichés elvárásoknak is – jelölése: Pk,
valamint

d) a vezetõ beosztásokban az átlagot meghaladó veze-
tõi, szervezõi készségeknek is – jelölése: Pv.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott követelmények-
nek megfelelõ pszichés funkciócsoportokat „Részletes
pszichikai alkalmassági követelmények” címmel a 7. mel-
léklet tartalmazza. Az egyes pszichés funkciócsoportok
vizsgálata és értékelése tesztvizsgálatokkal, kérdõívekkel,
pszichológiai mûszerek alkalmazásával és célzott beszél-
getéssel történik.

(4) A pszichikai alkalmasság elbírálásakor a 7. mellék-
let szerinti részletes pszichés követelményeket és a Hjt.
vhr. 2. mellékletének pszichikai követelményekre vonat-
kozó elõírásait kell alkalmazni.

(5) A vizsgálatok alapján megállapított pszichés telje-
sítmények értékelése és jelölése az egyes pszichés funk-
ciócsoportokban optimálisan elérhetõ összteljesítmény
százalékos arányában

a) 91–100% esetén „Kiemelkedõ” (V.),
b) 76–90% esetén „Jó” (IV.),
c) 46–75% esetén „Közepes” (III.),
d) 31–45% esetén „Megfelelõ” (II.), vagy
e) 0–30% esetén „Nem megfelelõ” (I.).
(6) Az (5) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott

összteljesítmény esetén, a 7. melléklet szerinti munkaköri
követelményekkel összhangban a vizsgált személy terve-
zett, illetve betöltött beosztásától, feladatától függõen
a minõsítés

a) „Pszichikailag alkalmas”,
b) „Pszichikai követelményeknek nem felelt meg”,vagy
c) „Pszichikailag ideiglenesen alkalmatlan....-ig”, ha

a vizsgált személy átmeneti élethelyzete, aktuális pszichés
állapota nem teszi lehetõvé képességei, személyiségjegyei
megbízható értékelését.

(7) „Pszichikailag ideiglenesen alkalmatlan....-ig” mi-
nõsítés legfeljebb egy évre adható.

(8) A pszichikai alkalmasság ismételt vizsgálatát egy
éven belül csak akkor kell elvégezni, ha az érvényes minõsí-
tés vizsgálati céljától eltérõ vizsgálati célú vagy szigorúbb
követelményszintû alkalmassági minõsítésre kerül sor.

V. Fejezet
A FIZIKAI ALKALMASSÁG

16. §

(1) A fizikai alkalmasság-vizsgálatot az MH központi
egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ

szervezetének vezetõje által kijelölt bizottság hajtja végre.
A bizottság összetételét és a vizsgálat végrehajtásának sza-
bályait a 8. melléklet A) pontja határozza meg.

(2) A fizikai alkalmasság-vizsgálat a fizikai kondicioná-
lis képességi követelmény teljesítésének vizsgálatából áll.

(3) Ha a honvéd a fizikai kondicionális képességi köve-
telményt nem teljesíti, „fizikailag alkalmatlan” minõsítést
kap.

(4) A fizikai kondicionális képességi követelmények
teljesítése attól az évtõl nem kötelezõ, amikor a honvéd be-
tölti az 55. életévét.

17. §

(1) A fizikai kondicionális képességi követelmény egy
keringésrendszeri állóképességet, egy kar-vállöv erõ-álló-
képességet és egy törzs erõ-állóképességet mérõ mozgás-
formát tartalmaz.

(2) A fizikai kondicionális képességi követelmény vizs-
gálatára szolgáló állóképességi mozgásformák

a) 45 éves korig 3200 méter síkfutás,
b) 46–49 éves kor között, illetve választható mozgásfor-

maként 50 éves kortól 2000 méter síkfutás vagy
c) 50 éves kortól, illetve az önkéntes tartalékosok eseté-

ben 1600 méter menet sík terepen.
(3) A fizikai kondicionális képességi követelmény vizs-

gálatára szolgáló kar erõ-állóképességi mozgásformák:
a) férfiak esetében fekvõtámaszban karhajlítás-nyújtás,

vagy
b) nõk esetében térdelõ-fekvõtámaszban karhajlítás-

nyújtás,
c) húzódzkodás.
(4) A fizikai kondicionális képességi követelmény vizs-

gálatára szolgáló törzs erõ-állóképességi mozgásforma
a hanyattfekvésbõl felülés.

(5) Ha a honvéd huzamosabb ideig tartó, illetve mara-
dandó egészségkárosodása következményeként a fizikai
kondicionális képességi követelményeket nem képes telje-
síteni a (2)–(4) bekezdésben felsorolt mozgásformákkal,
az MFÜV a módosult fizikai terhelhetõségre figyelemmel
a (6)–(8) bekezdésben szereplõ könnyített mozgásformák
alkalmazását írhatja elõ határozott idõre vagy véglegesen.

(6) A fizikai kondicionális képességi követelmény vizs-
gálatára szolgáló könnyített állóképességi mozgásforma
1600 méter menet sík terepen.

(7) A fizikai kondicionális képességi követelmény vizs-
gálatára szolgáló könnyített kar erõ-állóképességi moz-
gásforma a hajlított karú függés.

(8) A fizikai kondicionális képességi követelmény vizs-
gálatára szolgáló könnyített törzs erõ-állóképességi moz-
gásformák:

a) függésben lábemelés és
b) hanyattfekvésbõl lapockaemelés.
(9) A fizikai alkalmasság-vizsgálat során a fizikai kon-

dicionális képességi követelmény vizsgálatára szolgáló
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állóképességi mozgásformák helyett az idõjárási körülmé-
nyek figyelembe vételével, a vizsgálat vezetõjének dönté-
se alapján alkalmazható mozgásformák:

a) kerékpár-ergometria vagy
b) futószalag-ergometria.
(10) A fizikai kondicionális képességi követelmény

vizsgálata hõségriadó elrendelése esetén csak zárt, megfe-
lelõen temperált helyiségben végezhetõ.

18. §

(1) Katonai szolgálatra fizikailag az a katonai szolgálat-
ra jelentkezõ, illetve honvéd alkalmas, aki a részére elõírt
fizikai kondicionális követelmény mozgásformáiból a mi-
nimális pontszámot, és a három mozgásformából összesen
legalább 220 pontot elér.

(2) A mozgásformánként elérendõ minimális pontszám:
a) állóképességi mozgásformák esetén 60 pont,
b) kar és törzs erõ-állóképességi mozgásformák esetén

mozgásformánként 30-30 pont.
(3) Ha a honvéd egészségi állapota a 17. § (3) és (7) be-

kezdése szerinti egyik kar erõ-állóképességet mérõ moz-
gásforma végrehajtását sem teszi lehetõvé, akkor a 17. §
(4) és (8) bekezdése szerinti törzs erõ-állóképességét mérõ
mozgásformában szerzett pontszám 50%-a kerül beszámí-
tásra.

(4) Ha a honvéd egészségi állapota a 17. § (4) és (8) be-
kezdése szerinti egyik törzs erõ-állóképességét mérõ moz-
gásforma végrehajtását sem teszi lehetõvé, akkor a 17. §
(3) és (7) bekezdése szerinti kar erõ-állóképességét mérõ
mozgásformában szerzett pontszám 50%-a kerül beszámí-
tásra.

(5) A 17. §-ban felsorolt mozgásformák szabályos vég-
rehajtását a 8. melléklet A) pontja tartalmazza.

(6) A mozgásformák nem és életkor szerint differenciált
értékelési táblázatait a 3. melléklet tartalmazza.

(7) A fizikai alkalmasság-vizsgálatok elõtt a terhelhetõ-
ség elbírálása céljából orvosi, szükség esetén szakorvosi
vizsgálatot kell végezni. A vizsgálatok eredményét
a 9. melléklet A) pontja szerinti „Fizikai alkalmasság-vizs-
gálati lap”-on kell feljegyezni.

(8) Az MH központi egészségügyi szervezete alkalmas-
ság-vizsgálatot végzõ szerve a fizikai alkalmasság-vizsgá-
lat minõsítését tartalmazó kivonatot jogerõs „Fizikailag al-
kalmatlan” minõsítés esetén azonnal, „Fizikailag alkal-
mas” minõsítés esetén 30 napon belül megküldi az állo-
mányilletékes parancsnoknak. Ha a honvéd fizikai alkal-
masság-vizsgálatának eredménye „Fizikailag alkalmas”,
az eredményt a honvéd kérésére az éves fizikai állapotfel-
mérésbe be kell számítani.

(9) Az adott naptári évben az egészségi alkalmas-
ság-vizsgálatot végzõ szakorvos egyetértésével a katonai
szervezeteknél elvégzett éves fizikai állapotfelmérés ered-
ményét a fizikai alkalmasság-vizsgálat eredményének el
kell fogadni, ha a honvéd állapotában nem következett be

olyan változás, amely új fizikai alkalmasság-vizsgálat el-
végzését teszi szükségessé. Ebben az esetben az EPAB ál-
tal kiadott minõsítés csak az egészségi és a pszichikai al-
kalmasság-vizsgálat eredményén alapul. A fizikai állapot-
felmérést végzõ szervezet vezetõje a fizikai állapotfelmé-
rés eredményérõl a 9. melléklet B) pontja szerinti „Telje-
sítmény felmérõ lap a fizikai állapotfelméréshez” adatla-
pot tölt ki és saját, valamint a felmérést végzõ bizottság ve-
zetõjének aláírásával haladéktalanul megküldi az MH köz-
ponti egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot
végzõ szerve részére. A minõsítést az EPAB által kiadott
PAV lap kivonat, valamint a parancsnok és a felmérést
végzõ bizottság vezetõje által aláírt adatlap együttesen
képezik.

19. §

„Fizikailag alkalmatlan” minõsítés esetén,
a) ha a fizikai alkalmasság-vizsgálatra a 4. § (2) be-

kezdés b), f), h) pontja alapján került sor, és a honvéd
a kondicionális képességi követelményt nem teljesítette,
az egészségügyi ok kivételével, számára az MH központi
egészségügyi szerve alkalmasság-vizsgálatot végzõ szer-
ve 6 hónapon belül újabb idõpontot határoz meg a fizikai
alkalmasság-vizsgálatra, és azonnal értesíti az állományil-
letékes parancsnokot a vizsgálat eredményérõl. A honvéd
addig nem tervezhetõ elõmenetelre, külszolgálatra, amíg
„Fizikailag alkalmas” minõsítést nem szerez,

b) ha a honvéd a fizikai kondicionális képességi köve-
telményeket 18 hónapot meghaladó idõtartamban nem tel-
jesíti, katonai szolgálatra való alkalmasságát az MH köz-
ponti egészségügyi szerve – az állományilletékes parancs-
nok kezdeményezésére – 30 napon belül elbírálja,

c) ha a honvéd a megismételt fizikai alkalmasság-vizs-
gálaton sem teljesíti a fizikai kondicionális képességi kö-
vetelményt, a Hjt. 79. § (4) bekezdése szerint kell eljárni,
vagy

d) ha a fizikai alkalmasság-vizsgálatra a 4. § (2) bekez-
dés c) pontja alapján kerül sor és a honvéd a fizikai kondi-
cionális képességi követelményeket nem tudja teljesíteni,
a Hjt. 79. § (4) bekezdés szerint kell eljárni.

VI. fejezet
AZ ALKALMASSÁG MINÕSÍTÉSÉHEZ

SZÜKSÉGES VIZSGÁLATOK, LELETEK
ÉS OKMÁNYOK

20. §

(1) Az egészségi alkalmasság minõsítéséhez szükségesek
a) a következõ szakorvosi vizsgálatok: belgyógyászati,

sebészeti és mozgásszervi, ideggyógyászati és pszichiát-
riai, szemészeti, fül-orr-gégészeti, fogászati, szükség ese-
tén kiegészítõ vizsgálatok,
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b) a következõ laboratóriumi vizsgálatok: klinikai, sze-
rológiai, a HIV, hepatitis B és C vírus fertõzés vizsgálata,
vércsoport meghatározása, EKG, mûszeres hallásvizsgá-
lat, nõk esetében terhességvizsgálati teszt, továbbá

c) mintavétel kábítószerszûréshez, valamint laborató-
riumi vizsgálat során mért emelkedett májenzim értékek
esetében krónikus alkoholfogyasztás vizsgálatához.

(2) A fogászati vizsgálatokat a NATO STANAG 2466
szabvány szerint kell értékelni. A fogstátuszt a NATO
szabvány szerint kell rögzíteni a PAV lapon.

(3) Az egészségi alkalmasság minõsítéséhez a követke-
zõ leleteket, valamint okmányokat kell benyújtani:

a) leletek: 1 éven belüli mellkasröntgen lelet, nõk eseté-
ben 3 hónapon belüli nõgyógyászati és 1 éven belüli cito-
lógiai lelet, továbbá

b) okmányok: Társadalombiztosítási Azonosító Jel
(a továbbiakban: TAJ kártya), a 10. melléklet szerinti házi-
orvosi, alapellátást végzõ orvosi tájékoztatás, a 11. mel-
léklet szerinti Prevenciós adatlap, a 12. melléklet szerinti
„Egészségügyi adatlap és nyilatkozat”, ha a külföldi be-
osztás betöltéséhez szükséges miniszteri utasításban ki-
adott minta szerinti „Entry Medical Examination” nevû
dokumentum kitöltött és aláírt 1. és 2. oldala, és

c) a vizsgálat idõpontjában betöltött vagy a tervezett be-
osztáshoz kapcsolódó munkaköri leírás.

21. §

(1) A pszichikai alkalmasság-vizsgálat a 15. § rendelke-
zései szerint pályaalkalmassági és a munkapszichológiai
vizsgálatok körében használatos eljárásokkal történik.

(2) A 4. § (2) bekezdés b) és d) pontjaiban meghatáro-
zott esetekben a pszichikai alkalmasság megállapításához
parancsnoki vélemény szükséges.

22. §

A fizikai alkalmasság-vizsgálatot a 16–19. § rendelke-
zései szerint kell elvégezni, és a 3. mellékletben foglaltak
szerint kell értékelni.

23. §

(1) A 20. § (3) bekezdésében felsorolt leletek és okmá-
nyok bármelyikének hiányában az alkalmasság nem minõ-
síthetõ.

(2) Ha a vizsgált személy mulasztása folytán valamely
vizsgálat az EPAB vagy az EROB által elõírt határidõben
nem kerül elvégzésre, vagy a vizsgálat valamely lelet hiá-
nyában nem zárható le, és a mulasztást a vizsgált személy
a határidõ lejártát követõ 15 napon belül alapos indokkal
nem menti ki, az EPAB vagy az EROB a „Minõsítés nélkül
lezárva” jelzést tünteti fel.

(3) Ha a honvéd PAV lapja a (2) bekezdés alapján „Mi-
nõsítés nélkül lezárva” jelzést kap, a vizsgált személy fe-
gyelmi felelõsségre vonását kell kezdeményezni. Ha
a honvéd a hiányzó leletét 60 napon belül pótolja, alkal-
massága újra minõsíthetõ. Igazolt esetben a leletpótlásra
nyitva álló határidõ 30 nappal meghosszabbítható. Érvé-
nyes minõsítés hiányában a honvéd szolgálati viszonyának
megszüntetését kell kezdeményezni.

(4) A vizsgálatok eredményét a PAV lapon kell felje-
gyezni, amelynek eredeti példányát a leletekkel együtt, ha
van, a korábbi PAV laphoz csatoltan, az MH központi
egészségügyi szervezete irattárazásra kijelölt, alkalmas-
ság-vizsgálatot végzõ szervének irattárában kell elhelyez-
ni. A vizsgálatot kérõ honvédségi szervezet a PAV lap al-
kalmasságra vonatkozó – csak a minõsítést tartalmazó –
kivonatát kapja.

(5) A PAV lapot „Orvosi titoktartásra kötelezett” jelzés-
sel kell ellátni, arról másolatot az érintett személy kérésére
vagy törvényben meghatározott szervezet részére a felleb-
bezéssel nem támadott döntést hozó bizottság vagy a fel-
lebbezéssel már nem támadható döntést hozó bizottság ké-
szít és ad ki.

(6) Az összesített alkalmassági minõsítést az EPAB
vagy az EROB a vizsgálatok megkezdésétõl számított
30 napon belül hozza meg.

(7) Az EPAB vagy az EROB (6) bekezdés szerinti határ-
idõt egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbít-
hatja.

24. §

(1) Az EPAB vagy az EROB által megállapított minõsí-
tés ellen a vizsgált személy a minõsítés közlésétõl számí-
tott 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést
a MAV-nak vagy az MROB-nak címezve, a döntést hozó
EPAB-nak vagy EROB-nak kell benyújtani. Az EPAB
vagy az EROB elnöke a fellebbezést a PAV lappal együtt
haladéktalanul továbbítja a MAV-hoz vagy az MROB-
hoz. A másodfokú eljárást követõen a PAV lap kivonatát
a MAV vagy az MROB elnöke megküldi a vizsgálatot kez-
deményezõ szerv részére, a PAV lapot pedig visszaküldi
az EPAB-nak vagy az EROB-nak irattárazás céljából.

(2) Az EPAB vagy az EROB minõsítése elleni fellebbe-
zéskor a katonai szolgálatra jelentkezõ esetén a másodfo-
kon hozott alkalmas minõsítés, valamint a nem megfelleb-
bezett elsõfokú alkalmatlan minõsítés egy évig érvényes.
A másodfokon hozott alkalmatlan minõsítés végleges
vagy határozott idõre szól, ellene további fellebbezésnek
helye nincs.

(3) Az alkalmasságot véleményezõ szakorvos, pszicho-
lógus döntése alapján az alkalmasság minõsítéséhez
az MH központi egészségügyi szervezete alkalmas-
ság-vizsgálatot végzõ szervénél, illetve járóbeteg-szakel-
látást végzõ szervénél végzett, 6 hónapon belüli egészség-
ügyi és pszichológiai részvizsgálatok eredményei is elfo-
gadhatók.
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HARMADIK RÉSZ
A HONVÉDEK ALKALMASSÁGA

MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

VII. fejezet
A KATONAI SZOLGÁLATRA JELENTKEZÕK

ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
ÉS MINÕSÍTÉSE

25. §

(1) A katonai szolgálatra jelentkezõk alkalmasság-vizs-
gálatát – a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálathoz (a to-
vábbiakban: KNBSZ) jelentkezõk kivételével – az illeté-
kes katonai igazgatási vagy személyügyi szerv kezdemé-
nyezi.

(2) A jelentkezõ állományba vételének szándékáról
az alkalmasság-vizsgálatot kezdeményezõ szerv az MH
központi egészségügyi szervezet alkalmasság-vizsgálatot
végzõ szerve részére „beosztási tervezési lap”-ot ad, amely
tartalmazza a katonai szolgálatra jelentkezõ által betölten-
dõ beosztást, illetve a Hjt. vhr. szerinti beosztási rovatokat,
amely alapján az alkalmasság-vizsgálatok elvégzését
kérik.

(3) A KNBSZ fõigazgatója által meghatározott szerve-
zeti egység vezetõje által az állományába jelentkezõrõl ké-
szített „beosztási tervezési lap”-on csak a Hjt. vhr. szerinti
beosztási rovatot kell megjelölni.

26. §

(1) Az alkalmasság-vizsgálat minõsítését elsõ fokon
az MH központi egészségügyi szervezete alkalmas-
ság-vizsgálatot végzõ szervének EPAB-ja, EROB-ja, má-
sodfokon az MH központi egészségügyi szervezete felül-
vizsgáló szervének MAV-ja, MROB-ja végzi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket kell alkal-
mazni a hivatásos állományba történõ visszavételét kérõ
személy esetében is.

(3) Ha a katonai szolgálatra jelentkezõ a 23. § (2) bekez-
dése szerinti esetben „Minõsítés nélkül lezárva” jelzést
kap, vele szolgálati viszony nem létesíthetõ, és a vizsgálati
lap lezárásától számított egy éven belül újabb alkalmas-
ság-vizsgálatra nem jelentkezhet.

27. §

(1) A katonai szolgálatra jelentkezõk egészségi alkal-
masságának minõsítését a 14. § (2) bekezdése alapján kell
végezni.

(2) A katonai szolgálatra jelentkezõk esetében a ”Kato-
nai szolgálatra alkalmas” minõsítés érvényessége egy év.
A „Katonai szolgálatra alkalmatlan” döntés végleges,
vagy meghatározott idõre szól.

(3) A szolgálati viszony létrejöttét követõen – az állo-
mányilletékes parancsnok kérésére – az MH központi
egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ
szerve a minõsítés alapjául szolgáló dokumentumok érté-
kelése után – újabb érdemi vizsgálat nélkül – a 8. § (2) be-
kezdés szerinti idõtartamra érvényes minõsítést kiadja.

28. §

(1) Az EPAB az összesített alkalmassági minõsítés
meghozatala helyett tájékoztatja a vizsgálatot kezdemé-
nyezõ honvédségi szervezetet a katonai szolgálatra jelent-
kezõ egészségi, pszichikai alkalmassági minõsítésérõl, ha
az érintett megfelel az alábbi követelményeknek:

a) az egészségi vizsgálatok alapján „Egészségileg al-
kalmas”,

b) a pszichológiai vizsgálatok alapján „Pszichikailag al-
kalmas”, valamint

c) az egészségi vizsgálatok alapján a felkészítés során
a fizikai követelményeket várhatóan képes teljesíteni.

(2) A szolgálati viszony létesítésére irányuló szerzõdés-
ben a próbaidõ kikötése mellett rögzíteni kell, hogy a fizi-
kai alkalmassági követelményeket legkésõbb a próbaidõ
leteltéig kell teljesíteni, amelynek elmaradása esetén
a honvéd szolgálati viszonya a Hjt. 68. § (1) bekezdés
j) pontja alapján megszûnik.

(3) Ha hivatásos állományba vétel a Hjt. 32. § (2) bekez-
dése alapján történik, az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat
kell megfelelõen alkalmazni, azzal, hogy a fizikai alkal-
massági követelményeket legkésõbb hat hónapon belül
kell teljesíteni.

(4) A vizsgálatot kezdeményezõ katonai szervezet
az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján haladéktala-
nul köteles értesíteni az EPAB-ot arról, hogy az érintett
személlyel kezdeményezi-e a szerzõdéses katonai szolgá-
lati viszony létrehozását.

(5) Az alapkiképzés záróvizsgáján kell elvégezni a hon-
véd fizikai állapotfelmérését. Az alapkiképzést végzõ ka-
tonai szervezet a záróvizsga idõpontja elõtt 30 nappal érte-
síti az MH központi egészségügyi szervezete alkalmas-
ság-vizsgálatot végzõ szervét, aki egy fõt delegálhat a fizi-
kai állapotfelmérést végrehajtó bizottságba. Az eredményt
az alapkiképzést végrehajtó szerv megküldi az állományil-
letékes parancsnoknak és az EPAB-nak.

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti vizsgálaton a honvéd fi-
zikailag nem megfelelõ eredményt ér el, az állományilleté-
kes parancsnok a próbaidõ letelte elõtt kezdeményezheti
a honvéd ismételt fizikai alkalmasság-vizsgálatát.

(7) Ha vizsgálatot kezdeményezõ honvédségi szervezet
értesítése szerint a szolgálati viszony létrehozására nem
kerül sor, az EPAB az összesített alkalmassági minõsítést
köteles meghozni.

(8) Ha az érintett személy a 25. § szerinti alkal-
masság-vizsgálat alapján a fizikai követelményeket várha-
tóan a próbaidõ végére sem képes teljesíteni, akkor
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az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesí-
tése helyett minõsíteni kell a katonai szolgálatra való
alkalmasságot.

VIII. fejezet
A HONVÉDEK ALKALMASSÁGÁNAK

VIZSGÁLATA ÉS MINÕSÍTÉSE

29. §

(1) A honvédek alkalmasság-vizsgálatát a 4. § (2) be-
kezdés, b), d), e), f), h) és j) pontja szerinti esetekben
a honvéd állományilletékes személyügyi szervének veze-
tõje írásban kezdeményezi az esedékességet megelõzõen
legalább 3 hónappal.

(2) A beosztás követelményeirõl az illetékes személy-
ügyi szervezet az MH központi egészségügyi szervezete
alkalmasság-vizsgálatot végzõ szerve részére „beosztás
tervezési lap”-ot ad, amely tartalmazza a honvéd által be-
töltött vagy betöltendõ beosztást, valamint a Hjt. vhr. sze-
rinti beosztási rovatokat, amely alapján az alkalmasság-
vizsgálatok elvégzését kérik.

(3) A „beosztás tervezési lapon” jelölni kell, ha a beosz-
tás korlátozással alkalmas minõsítéssel nem tölthetõ be.

(4) Az alkalmasság-vizsgálat konkrét idõpontját a vizs-
gálatot kezdeményezõ személyügyi szerv egyezteti az MH
központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgála-
tot végzõ szervénél. A vizsgálatra jelentkezõk névsorát
a vizsgálat megkezdése elõtt legalább egy héttel megküldi
az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-
vizsgálatot végzõ szervének.

30. §

Az alkalmasság-vizsgálat minõsítését elsõ fokon az MH
központi egészségügyi szervezetének alkalmasság-vizsgá-
latot végzõ szervének EPAB-ja, EROB-ja, másodfokon
az MH központi egészségügyi szervezete felülvizsgáló
szervének MAV-ja, MROB-ja végzi.

31. §

(1) A honvédek egészségi alkalmasságának minõsítését
a 14. § (2) alapján kell végezni.

(2) Az alkalmas minõsítés érvényességét a honvéd aktu-
ális egészségi, pszichikai és fizikai állapotát figyelembe
véve a 8. §-ban rögzített idõtartamokon belül az EPAB
vagy a MAV szakmai döntése határozza meg. A minõsítés
érvényességét a PAV lapon, valamint az állományilletékes
személyügyi szerv részére megküldött kivonaton fel kell
tüntetni.

(3) A 4. § (2) bekezdés c) pontja alá tartozók esetében
az összesített minõsítés meghozatalánál az öt éven belül

elvégzett pszichikai alkalmasság-vizsgálat eredménye be-
számítható. Ha a honvéd egészségi állapota vagy tervezett
eltérõ követelményû beosztása indokolja, pszichikai alkal-
masság-vizsgálatát el kell végezni.

32. §

(1) Az alkalmasság-vizsgálat során az MH központi
egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ
szervénél levett vizeletmintából az MH központi egész-
ségügyi szervezete kábítószer-vizsgálati akkreditációval
rendelkezõ szervezeti eleménél végzett kábítószer-szûrés
pozitív eredménye esetén a levett vizeletminta ellenmintá-
jából a vizsgálatot az MH központi egészségügyi szerve-
zete kábítószer-vizsgálati akkreditációval rendelkezõ
szervezeti egységénél meg kell ismételni. Megerõsített po-
zitív eredmény esetén az eredményrõl az MH egészség-
ügyi szervezete kábítószer-vizsgálati akkreditációval ren-
delkezõ szervezeti egysége írásban értesíti az állományil-
letékes parancsnokot.

(2) Ha az alkalmasság-vizsgálat során az MH egészség-
ügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ szervénél
levett vérmintában emelkedett májenzim értéket mér,
a vizsgált vizeletmintájából az MH egészségügyi szerve-
zete alkohol-vizsgálati akkreditációval rendelkezõ szerve-
zeti egységénél végzett krónikus alkoholfogyasztást ellen-
õrzõ szûrést hajt végre. Pozitív eredmény esetén errõl
az MH egészségügyi szervezete az állományilletékes
egészségügyi szolgálatot értesíti, amely szolgálat a vizs-
gált személy egészségi állapotának változását a továbbiak-
ban fokozott figyelemmel kíséri és rögzíti.

33. §

(1) A „Beosztásában szolgálatra alkalmas” minõsítés
érvényessége alatt a honvéd – ha a beosztási követelmé-
nyek azonosak – 365 napot meg nem haladó külföldi kato-
nai szolgálatra vezényelhetõ az állományilletékes parancs-
nok döntése alapján, ha a minõsítés érvényessége alatt
egészségkárosodás nem lép fel, a minõsítés kiadását köve-
tõ 365 napig.

(2) A „Beosztásában szolgálatra alkalmas” minõsítés
kiadásától számított 365 nap után az állományilletékes pa-
rancsnok akkor dönthet a kiutazásról, ha a honvéd rendel-
kezik az utaltsági rend szerinti egészségügyi központ pa-
rancsnokának kiutazást támogató javaslatával, ezen kívül
csapatpszichológusi értékeléssel és érvényes fizikai álla-
potfelmérés-igazolással.

(3) A csapatorvosi javaslat kiadásához szükséges a csa-
patorvos által végzett EKG, vizeletteszt, a hallásvizsgálat
súgott beszéd, vagy szûrõ audiométer alkalmazásával,
szükség esetén laboratóriumi vizsgálat, nõk esetében ter-
hességvizsgálati teszt, és a csapatorvos kérhet fogorvosi
konzultációt is. A vizsgálatok összefoglalásaként a csapat-
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orvos az állományilletékes parancsnok felé az alábbi ja-
vaslatokat teheti:

a) „Külföldi szolgálatteljesítést javaslom”, vagy
b) „Külföldi szolgálatteljesítést nem javaslom”.
(4) A „Külföldi szolgálatteljesítést nem javaslom” ja-

vaslat esetén kezdeményezni kell a honvéd katonai szolgá-
latra való alkalmasságának felülvizsgálatát.

(5) A csapatpszichológus értékelése a következõ lehet:
a) „A mûveleti területen történõ szolgálatteljesítést

a rendelkezésemre álló pszichológiai adatok alapján nem
javaslom.”,

b) „A mûveleti területen történõ szolgálatteljesítést ren-
delkezésemre álló pszichológiai adatok alapján javaslom”
vagy

c) „A mûveleti területen történõ szolgálatteljesítéssel
kapcsolatos pszichológiai adatok nem állnak rendelkezé-
semre, kérem további pszichológiai alkalmasság-vizsgá-
latnak az MH egészségügyi szervezete alkalmasság-vizs-
gáló szervénél történõ lefolytatását.”

(6) Ha a „Katonai szolgálatra alkalmas”, vagy „Beosz-
tásában szolgálatra alkalmas” minõsítés érvényességi ide-
jén belül a honvéd külföldi katonai szolgálata alatt egész-
ségi állapotában változás következik be, és emiatt honi
egészségügyi intézeti kivizsgálásra vagy gyógykezelésre
szorul, a külföldi katonai szolgálatra való alkalmasságot
20 napon belül ismételten minõsíteni kell.

IX. fejezet
A 365 NAPOT MEGHALADÓ KÜLFÖLDI

KATONAI SZOLGÁLAT
ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATA

ÉS MINÕSÍTÉSE

34. §

(1) A 365 napot meghaladó külföldi katonai szolgálatra
tervezett honvéd alkalmasság-vizsgálatát az állományille-
tékes személyügyi szervének vezetõje írásban kezdemé-
nyezi a külföldi szolgálat megkezdését megelõzõen leg-
alább 3 hónappal.

(2) A beosztás követelményeirõl az állományilletékes
honvédségi szervezet az MH központi egészségügyi szer-
vezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ szerve részére „be-
osztási tervezési lap”-ot ad, amely tartalmazza a honvéd
által betöltött vagy betöltendõ beosztást, valamint a Hjt.
vhr. szerinti beosztási rovatokat, amely alapján az alkal-
masság-vizsgálatok elvégzését kérik.

(3) Az alkalmassági-vizsgálat idõpontját a vizsgálatot
kezdeményezõ személyügyi szerv egyezteti az MH köz-
ponti egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot
végzõ szervénél. A vizsgálatra jelentkezõk névsorát
a vizsgálat megkezdése elõtt legalább egy héttel megküldi
az MH egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot
végzõ szervének.

35. §

Az alkalmasság-vizsgálat minõsítését elsõ fokon az MH
egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ
szervének EPAB-ja, másodfokon az MH egészségügyi
szervezete felülvizsgáló szervének MAV-ja végzi.

36. §

(1) A honvédek egészségi alkalmasságának minõsítését
a 14. § (2) bekezdése alapján kell végezni.

(2) A „Tervezett beosztásra alkalmas” minõsítés érvé-
nyessége életkortól függetlenül a tervezett külföldi szolgá-
lat idõtartama, de legfeljebb 5 év.

(3) Az alkalmas minõsítés érvényességi ideje alatt – ha
azt a társadalombiztosítási ellátás kérdéseit szabályozó
jogszabályok, illetve a fogadó nemzet katona-egészség-
ügyi elõírásai lehetõvé teszik – nem kell újabb vizsgálatot
végezni.

(4) Ha a külföldi szolgálatteljesítés ideje alatt a honvéd
egészségi, pszichikai állapotában változás következik be,
valamint honi vagy külföldi egészségügyi szervnél ellátás-
ra, gyógykezelésre szorul, az arról szóló dokumentációt
haladéktalanul meg kell küldeni az alkalmasságot megál-
lapító szerv számára, amely szükség esetén ismételten mi-
nõsíti a külföldi szolgálatra való alkalmasságot.

37. §

A külföldi szolgálat teljesítésére tervezett honvéd eseté-
ben az alkalmasság-vizsgálati okmányokhoz csatolni kell
a honvéd állományilletékes parancsnoka által elkészített
személyi jellemzést, amelyet a 25. § szerinti megkeresés-
sel együtt kell megküldeni. Ebben értékelni kell az egyén
beilleszkedési, tûrõ-, valamint pszichés, fizikai teherbíró
képességét.

X. fejezet
A HONVÉDEK KÜLFÖLDI KATONAI
SZOLGÁLATTELJESÍTÉSÉT KÖVETÕ

VIZSGÁLATA

38. §

(1) A külföldi katonai szolgálatot teljesített katonák
a hazatérésüket követõ 5 napon belül, vagy – ha az jár-
ványügyi érdekbõl indokolt – soron kívül a szolgálatké-
pesség megállapítása céljából szakorvosi, valamint pszi-
chológiai vizsgálaton vesznek részt az MH központi
egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ
egészségügyi intézetében. A vizsgálatok során mintavételt
kábítószerszûréshez és szükség esetén krónikus alkoholfo-
gyasztást ellenõrzõ vizsgálathoz, HIV és hepatitis B és
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C vírus szûrését, továbbá a járványügyi szempontból ve-
szélyeztetett területre jellemzõ mikrobiológiai vizsgálatot
is kell végezni. Ha a külszolgálat teljesítésére nem egyéni
beosztásban, mûveleti területen került sor, a pszichológiai
vizsgálat elvégzéséhez csatolni kell a közvetlen szolgálati
elöljáró által készített parancsnoki véleményt is, amelynek
szempontjait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az EPAB, illetve a MAV az összesített alkalmassági
véleményt a kábítószerszûrés és a szükség esetén elvégzett
krónikus alkoholfogyasztást ellenõrzõ vizsgálat eredmé-
nye nélkül küldi meg a vizsgálatot kérõ honvédségi szer-
vezetnek. Az állományilletékes parancsnokot a kábító-
szerszûrés és a szükség esetén elvégzett krónikus alkohol-
fogyasztást ellenõrzõ vizsgálat pozitív eredményérõl
a vizsgálatokat végzõ laboratórium tájékoztatja.

(3) A honvéd szolgálati tevékenységét csak az (1) be-
kezdés szerinti negatív vizsgálati eredmény után kezdheti
meg. Ellenkezõ esetben a honvéd járó- vagy fekvõbe-
teg-ellátásáról kell intézkedni.

(4) A 365 napot meghaladó külföldi katonai szolgálatot
követõ vizsgálat során a honvéd soron kívüli alkalmas-
ság-vizsgálata is végrehajtható.

XI. fejezet
A KATONAI SZOLGÁLATRA VALÓ

ALKALMASSÁG RENDSZERES ELLENÕRZÉSE

11. Az alkalmasság ellenõrzésének általános szabályai

39. §

(1) Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságot
rendszeresen ellenõrizni kell. Az ellenõrzés alatt az orvosi,
pszichológiai vizsgálatot és fizikai állapotfelmérést kell
végezni.

(2) A nem ellenõrzés céljából végzett alkalmasság-vizs-
gálat az alkalmasság ellenõrzését is jelenti, ezért a követ-
kezõ alkalmasság-ellenõrzõ vizsgálat idõpontját ettõl
az idõponttól kell számítani.

(3) Az alkalmassági ellenõrzés eredményét minden
esetben be kell jegyezni a honvéd egészségügyi és sze-
mélyügyi dokumentációjába.

(4) Az egészségi alkalmasság rendszeres ellenõrzésérõl
a 14. melléklet szerinti jelentést kell elkészíteni.

(5) A szûrõvizsgálaton kívül az MH közegészségügyi és
járványügyi feladatokat ellátó szerve célzott vizsgálatok
elvégzését is elrendelheti.

12. A vezetõ állomány egészségi vizsgálata

40. §

(1) A vezetõ állomány egészségi és kérésére fizikai al-
kalmasságának éves ellenõrzését az MH központi egész-

ségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ szerve
végzi. A 8. § (2) bekezdésben foglalt szabályoknak megfe-
lelõen szükség esetén az alkalmasság minõsítését egyide-
jûleg el kell végezni.

(2) A vezetõ állomány névjegyzékét – a KNBSZ kivéte-
lével – a központi személyügyi szerv elektronikus úton
minden év július 31-ig megküldi az MH egészségügyi
szervezete részére, valamint tájékoztatást ad a vezetõ állo-
mány körében bekövetkezett változásokról minden év
augusztus 31-ig.

(3) A HM és az MH vezetõ állományába tartozó, de re-
pülõorvosi bizottsági (a továbbiakban: ROB) vizsgálatra is
kötelezett állomány egészségi és fizikai alkalmasság ellen-
õrzését a ROB vizsgálat keretében kell elvégezni, és a ve-
zetõ állomány vizsgálatáról készült jelentésben is fel kell
tüntetni.

(4) Az MH központi egészségügyi szervezete alkalmas-
ság-vizsgálatot végzõ szerve a vizsgálatok elvégzése után
a megjelenteket az egészségi, fizikai alkalmasságot, vala-
mint a fogászati szûrés megtörténtét bizonyító igazolással
látja el, melyet az érintettek az utaltsági rend szerint illeté-
kes alapellátást végzõ orvosnak adnak át.

(5) Az MH központi egészségügyi szervezete a közpon-
ti személyügyi szervnek tárgyév december 31-ig megküldi
a vizsgálaton megjelentek eredményeit.

13. A pszichológiai vizsgálat

41. §

(1) A honvéd pszichikai alkalmasságának rendszeres el-
lenõrzését legalább 5 évente el kell végezni. A vizsgálat-
hoz parancsnoki vélemény szükséges.

(2) A pszichikai alkalmasság ellenõrzését a honvéd be-
osztásával összhangban a 7. melléklet szerint kell elvé-
gezni.

(3) A pszichikai alkalmasság ellenõrzését szolgáló vizs-
gálatokat az MH központi egészségügyi szervezete alkal-
masság-vizsgálatot végzõ szerve végzi.

14. A fizikai állapotfelmérés

42. §

(1) A fizikai alkalmasság ellenõrzése a honvéd fizikai
állapotának felmérésével a honvédségi szervezetnél törté-
nik. A fizikai állapotfelmérésére az állományilletékes pa-
rancsnok Fizikai Állapotfelmérõ Bizottságot (a továbbiak-
ban: FÁB) jelöl ki.

(2) A fizikai alkalmasságot az állományba vétel után
a FÁB évente ellenõrzi. Az állapotfelmérést április–június
hónapokban kell végrehajtani. Azon honvédek számára,
akik a felmérésen igazoltan nem jelentek meg, vagy
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a követelményeket nem teljesítették, szeptember–novem-
ber hónapokban pótfelmérést kell szervezni.

(3) A FÁB tagjaként különösen testnevelõt, vagy a fizi-
kai terhelhetõség megítélésére képesített vagy gyakorlattal
rendelkezõ szakembert, és elsõsorban érvényes Harctéri
Életmentõ Katona végzettséggel rendelkezõ személyi ál-
lományt kell kijelölni az ellátási szintnek megfelelõ eszkö-
zökkel és felszereléssel. Ha a katonai szervezetnél szak-
mailag megfelelõ személy nem áll rendelkezésre, a FÁB
tagjainak kijelölésérõl a szolgálati elöljáró gondoskodik.
A FÁB elnöke határozza meg, hogy a FÁB tagjai közül ki
vesz részt a fizikai alkalmasság ellenõrzésének egyes lépé-
seiben.

(4) A FÁB tevékenységéért az állományilletékes pa-
rancsnok felelõs.

43. §

(1) A fizikai állapotfelmérés a 16–19. § alapján történik.
A fizikai állapotfelmérésre a 16. § (1) és (3) bekezdését
nem kell alkalmazni.

(2) Az 50 év feletti honvéd esetében a fizikai állapotfel-
mérés az alapellátást végzõ orvos egyetértésével a honvéd-
ségi szervezetnél is elvégezhetõ.

(3) A fizikai kondicionális képességi követelmények
felmérése attól az évtõl nem kötelezõ, amikor a honvéd be-
tölti az 55. életévét.

(4) Ha a honvéd 30 napot meghaladó, folyamatos,
a 72. § szerinti felmentéssel rendelkezik, fizikai alkalmas-
ságának ellenõrzésére legalább 90 nap felkészülési idõt
követõen kerülhet sor. A felkészülési idõ a 180 napot nem
haladhatja meg.

(5) A fizikai állapotfelmérést végzõ FÁB a honvéd
edzettségi állapotát a 18. § alapján a 3. melléklet szerinti
követelményszintek szerint értékeli.

(6) A vezetõ állomány tagjának fizikai állapotfelméré-
sét kérésére az utaltsági rendtõl függetlenül az MH köz-
ponti egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot
végzõ szerve is végrehajthatja. Ebben az esetben az ellen-
õrzést végzõ FÁB elnökét és tagjait saját állományából
az MH egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot
végzõ szerve vezetõje jelöli ki. A FÁB elnöki teendõit
az MH egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot
végzõ szervének EPAB elnöke, illetve repülõ-orvosi vizs-
gálati szervének ROB elnöke látja el.

(7) Az állapotfelmérés adatait és a FÁB értékelését
a 9. melléklet B) pont szerinti „Teljesítmény felmérõ lap
az éves fizikai állapotfelméréshez” adatlapon kell feltün-
tetni. A kitöltött adatlapot az állományilletékes kiképzési
szerv kezeli, és a következõ felmérésig az erre a célra rend-
szeresített gyûjtõben tárolja.

(8) A FÁB elnöke a fizikai állapotfelmérés eredményé-
rõl jegyzõkönyvet készít, amelyet hivatalos úton megküld
az állományilletékes parancsnoknak, elektronikusan pedig
a személyügyi szerv részére. A jegyzõkönyvet 5 évig kell

megõrizni. A jegyzõkönyv tartalmazza a honvédek részle-
tes eredményeit, valamint a felmérésrõl távolmaradó hon-
védek névsorát a távolmaradás okának feltüntetésével.

(9) A FÁB elnöke az eredményekrõl honvédségi szerve-
zetenként összesített jegyzõkönyvet készít, amelyet a ka-
tonai szervezet évente december 31-ig megküld az MH
központi egészségügyi szervezetének, aki végrehajtja
az adatok statisztikai feldolgozását, és a következõ év ja-
nuár 31-ig jelentést terjeszt fel a Honvéd Vezérkar fõnöké-
nek.

(10) A fizikai állapotfelmérést nem kell elvégezni, ha
a honvéd az adott személyügyi évben „fizikailag alkal-
mas” minõsítéssel rendelkezik, és kéri eredménye beszá-
mítását.

44. §

(1) Ha a honvéd a fizikai kondicionális képességi köve-
telményt nem teljesítette, számára az állományilletékes
parancsnok 6 hónapon belül újabb idõpontot határoz meg
a fizikai alkalmasság ellenõrzésére. A honvéd addig nem
tervezhetõ elõmenetelre, külföldi szolgálatra, amíg „Fizi-
kailag alkalmas” eredményt nem szerez a megismételt
vizsgálaton.

(2) Ha a honvéd a megismételt fizikai állapotfelmérésen
sem teljesíti a kondicionális képességi követelményt,
az állományilletékes parancsnok haladéktalanul kéri
az MH központi egészségügyi szervezete alkalmas-
ság-vizsgálatot végzõ szervét a honvéd fizikai alkalmassá-
gának vizsgálatára.

(3) A fizikai alkalmasság-vizsgálat elõtt a terhelhetõség
elbírálása céljából orvosi, szükség esetén szakorvosi vizs-
gálatot kell végezni. Ha az orvosi vizsgálat eredménye in-
dokolja, a honvédnek FÜV eljárás keretében könnyített
mozgásforma írható elõ.

(4) Ha az orvosi vizsgálat eredménye alapján a honvéd
fizikailag nem terhelhetõ, FÜV eljárás keretében legfel-
jebb egy év idõtartamra felmenthetõ a kondicionális ké-
pességi követelmények végrehajtása alól.

(5) Ha a honvéd az MH központi egészségügyi szerve-
zete alkalmasság-vizsgálatot végzõ szerve által végrehaj-
tott fizikai alkalmasság-vizsgálaton a fizikai kondicionális
képességi követelményeket nem tudja teljesíteni, a Hjt.
79. § (4) bekezdése szerint kell eljárni.

45. §

A honvéd saját maga felelõs fizikai állapota fejlesztésé-
ért, szinten tartásáért, valamint a hatályban lévõ fizikai kö-
vetelmények teljesítéséért. A honvéd fizikai állapota fej-
lesztése érdekében, szolgálati elöljárója engedélyével,
szolgálatteljesítési idõben is végezhet edzéstevékeny-
séget.
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15. A KNBSZ hivatásos állománya alkalmasságának
ellenõrzése

46. §

(1) A KNBSZ hivatásos állománya tekintetében az
egészségi alkalmasság ellenõrzését szolgáló vizsgálatokat
a KNBSZ vizsgálatokért felelõs szervezeti egysége végzi.

(2) A KNBSZ vezetõ állományának egészségi alkal-
masságának éves ellenõrzését az MH központi egészség-
ügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ szerve
végzi a KNBSZ által elektronikusan megküldött névjegy-
zék szerint.

(3) A KNBSZ hivatásos állománya tekintetében a pszi-
chikai alkalmasság ellenõrzését szolgáló vizsgálatokat
a KNBSZ vizsgálatokért felelõs szervezeti egysége végzi.

(4) A fizikai alkalmasság ellenõrzése a 42. § szerint
valósul meg.

(5) Ha a szolgálatra való alkalmasság ellenõrzése során
felmerül a katonai szolgálatra való alkalmatlanság, az al-
kalmasság minõsítését kezdeményezni kell.

XII. Fejezet
A HONVÉD TISZTJELÖLTNEK JELENTKEZÕ,

HONVÉD ALTISZT-JELÖLTNEK JELENTKEZÕ,
A HONVÉDSÉGI ÖSZTÖNDÍJASNAK

JELENTKEZÕ, A HONVÉD TISZTJELÖLT
ÉS A HONVÉD ALTISZT-JELÖLT

ALKALMASSÁGÁNAK VIZSGÁLATA
ÉS MINÕSÍTÉSE

16. Általános szabályok

47. §

Az alkalmasság-vizsgálatok célja
a) a honvéd tisztjelöltnek jelentkezõ, honvéd altiszt-je-

löltnek jelentkezõ és honvédségi ösztöndíjasnak jelentke-
zõ esetén a képzés, illetve a tanulmányok folytatására való
alkalmasság elbírálása a felvétel elõtt, a honvéd tisztjelölt
és a honvéd altiszt-jelölt esetén a képzés, illetve a tanulmá-
nyok folytatására való alkalmasság elbírálása a képzés so-
rán, az alkalmasság soron kívüli felülvizsgálata,

b) a honvéd tisztjelöltnek jelentkezõ, a honvéd al-
tiszt-jelöltnek jelentkezõ és honvédségi ösztöndíjasnak je-
lentkezõ katonai pályára való alkalmasságának elbírálása,

c) a képzés folytatására való képesség átmeneti megszû-
nése vagy korlátozottsága esetén a képzés alóli idõleges
felmentés engedélyezése.

48. §

(1) A honvéd tisztjelöltnek jelentkezõ, honvéd al-
tiszt-jelöltnek jelentkezõ és honvédségi ösztöndíjasnak

jelentkezõk egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságá-
nak vizsgálatára csak a katonai szakképzést folytató szer-
vezet, illetve a felsõoktatási intézmény szakmai felvételi
követelményeinek teljesítését követõen kerülhet sor.

(2) Az MH központi egészségügyi szervezete alkalmas-
ság-vizsgálatot végzõ szerve az egészségi, a pszichikai és
a fizikai alkalmassági vizsgálatokat az oktatási intézmény,
honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezõk esetében a katonai
igazgatási vagy személyügyi szerv megkeresésére – elõze-
tesen egyeztetett program szerint – végzi.

(3) A honvéd tisztjelöltek, honvéd altiszt-jelöltek, és
honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezõk katonai pályára
való alkalmasságát a rendelet 4. § (1) bekezdés l) és
m) pontja szerint ismételten el kell bírálni.

17. Egészségi alkalmasság-vizsgálat

49. §

(1) A honvéd tisztjelöltnek jelentkezõ, honvéd al-
tiszt-jelöltnek jelentkezõ és a honvédségi ösztöndíjasnak
jelentkezõ egészségi alkalmasságának minõsítését a hon-
véd tisztjelölti, honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony lé-
tesítése elõtt, valamint a honvédségi ösztöndíjszerzõdés
megkötése elõtt és a képzés során a 14. § (2) bekezdése
alapján kell elbírálni.

(2) A honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt egészsé-
gi alkalmasságának minõsítését hivatásos állományba vé-
tele elõtt, valamint a honvédségi ösztöndíjasnak szerzõdé-
ses állományba vétele elõtt a 14. § (2) bekezdése alapján
kell elbírálni.

18. Pszichikai alkalmasság-vizsgálat

50. §

(1) A pszichikai alkalmasság megállapításához mentális
és egyéb teszteket, mûszeres pszicho-fiziológiai vizsgála-
tokat és célzott beszélgetést kell lefolytatni, amelyekkel
az alkalmassági célnak megfelelõ mélységig fel kell tárni

a) a honvéd altiszt-jelöltnek jelentkezõ esetében
aa) az értelmi képességek fejlettségi szintjét,
ab) az általános és mûszaki intelligenciát,
ac) a tanulási képességet, a szellemi terhelhetõséget,
ad) a kognitív összetevõk kvalitását,
ae) az érzelmi és az akarati élet jellemzõit,
af) a motivációs hátteret,
ag) a szociabilitást, a közösséghez való affinitást és
ah) a családi háttér jellemzõit;
b) a honvéd tisztjelöltnek jelentkezõ esetében
ba) az értelmi képességek fejlettségi szintjét, speciális

adottságokat,
bb) az általános és mûszaki intelligenciát,
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bc) a gondolkodás struktúráját, rugalmasságát, kreativi-
tását,

bd) a beszéd- és kifejezõképességet,
be) az érzelmi és akarati élet kvalitását,
bf) a kontrollfunkciókat,
bg) a pszicho-motoros tempót és a mozgáskoordinációt,
bh) az önismeret, az énkép fejlettségét,
bi) a katonai pálya iránti motivációt, beállítottságot és
bj) a szervezési, döntési, vezetõi képességet.
(2) A pszichológus a vizsgálati eredmények és az explo-

ráció alapján, a PAV lapon feljegyzést készít, amelynek
tartalmaznia kell a vizsgált személy értelmi képességének,
személyiségének, motivációs bázisának jellemzõit, majd
a pszichológus ezek alapján alakítja ki véleményét a vizs-
gált személy pszichés alkalmasságáról.

19. Fizikai alkalmasság-vizsgálat

51. §

(1) A fizikai alkalmasság-vizsgálat a 16–19. § szerint
történik.

(2) A honvéd tisztjelöltnek jelentkezõ fizikai alkalmas-
ságát az egészségi és a pszichikai alkalmassági vizsgálato-
kat követõen kell elbírálni.

(3) A honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek
éves fizikai állapotfelmérését az állományilletékes katonai
szervezet végzi.

20. Az alkalmasság felülvizsgálata

52. §

(1) A honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt alkalmas-
ságának felülvizsgálatát kezdeményezheti:

a) a honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt,
b) az állományilletékes parancsnok vagy
c) az illetékes honvédségi szervezet alapellátást végzõ

orvosa.
(2) A honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt alkalmas-

ságának felülvizsgálatát a NEGYEDIK RÉSZ szerint kell
végezni, alkalmazásakor a honvéd alatt honvéd tisztjelöl-
tet, honvéd altiszt-jelöltet kell érteni.

(3) A honvéd tisztjelöltnek és a honvéd altiszt-jelöltnek
egyes gyakorlati foglalkozások alól csak olyan egészség-
ügyi felmentés és csak olyan idõtartamra adható, amely ta-
nulmányi és vizsgakötelezettségeinek teljesítését nem be-
folyásolja. Ellenkezõ esetben az egészségi alkalmasság fe-
lülvizsgálatáról kell intézkedni.

XIII. fejezet
AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOS KATONAI

ÁLLOMÁNYBA JELENTKEZÕ
ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATA ÉS MINÕSÍTÉSE

53. §

Önkéntes tartalékos katonai szolgálatra alkalmas az
a honvéd, aki megfelel

a) a 14. §-ban meghatározott egészségi,
b) a 15. §-ban és a 15. mellékletben meghatározott pszi-

chikai követelményeknek, és
c) a 15. mellékletben meghatározott fizikai kondicioná-

lis követelményeknek.

54. §

(1) Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentke-
zõk esetében elõzetes alkalmasság-vizsgálatot is kell vé-
gezni.

(2) Az önkéntes tartalékos katonai állományba jelentke-
zõ elõzetes alkalmasság-vizsgálatát az MH egészségügyi
fõnöke által a vizsgálat végrehajtására kijelölt orvosi ren-
delõ orvosa, illetve az MH egészségügyi szervezete alkal-
masság-vizsgálatot végzõ szervének orvosa végzi.

(3) A (2) bekezdés szerinti alkalmasság-vizsgálat a szer-
zõdésben kikötött próbaidõre érvényes.

(4) Az egészségi alkalmasság minõsítéséhez szükséges
vizsgálatok, leletek, okmányok a következõk:

a) orvosi vizsgálatok:
aa) fizikális vizsgálat, melynek során vizsgálni kell

a szív és a keringési rendszer, a légzõrendszer állapotát,
a gerinc és a végtagok állapotát, funkcionális mûködését,

ab) vérnyomásmérés,
ac) látásvizsgálat,
ad) 12 elvezetéses EKG,
ae) vizeletvizsgálat tesztcsíkkal, és
af) hallásvizsgálat, súgott beszéd, vagy szûrõ audio-

méter,
b) leletek:
ba) 1 éven belüli mellkas röntgen lelet, és
bb) nõk esetében terhességvizsgálati teszt, 3 hónapon

belüli nõgyógyászati lelet, és 1 éven belüli citológiai lelet,
c) okmányok:
ca) TAJ kártya,
cb) a 10. melléklet szerinti háziorvosi, alapellátást vég-

zõ orvosi tájékoztatás,
cc) a kitöltött, 12. melléklet szerinti „Egészségügyi

adatlap és nyilatkozat”,
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cd) önkéntes védelmi tartalékos állományba jelentke-
zõk esetén a fegyverviselési engedély másolata, vagy tanú-
sítvány a fegyveres biztonsági õr képzés elvégzésérõl, és

d) szükség esetén pszichológiai szakvélemény.
(5) Az elõzetes alkalmasság-vizsgálatot végzõ orvos

az alkalmasságot a 8. § (2) bekezdés e) és f) pontja alapján
a következõk szerint véleményezheti

a) „Javasolt önkéntes tartalékosként próbaidõre fel-
venni.”, vagy

b) „Nem javasolt önkéntes tartalékosként próbaidõre
felvenni.”

(6) Az elõzetes alkalmasságot véleményezõ orvos a je-
lentkezõ alkalmasságáról 2 példányban igazolást állít ki.
Az igazolás 1. számú példányát a vizsgálatot kérõ szerv ré-
szére kell megküldeni. A 2. számú példányt a vizsgálati
eredményekkel együtt a vizsgálatot végzõ rendelõben kell
irattárazni.

(7) A jelentkezõ a (6) bekezdés szerinti vélemény ellen
– annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül – felleb-
bezéssel élhet, melyet az MH központi egészségügyi szer-
vezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ szerve vezetõjének
címezve, a vizsgálatot végzõ egészségügyi szolgálatnál
kell benyújtani. A fellebbezést teljes körû alkalmas-
ság-vizsgálat elvégzését követõen az MH központi egész-
ségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ szervé-
nek EPAB-ja, vagy a MAV bírálja el.

(8) Az állományilletékes katonai szervezet vezetõje
az önkéntes tartalékos szerzõdésében meghatározott pró-
baidõ letelte elõtt kezdeményezi a végleges alkalmas-
ság-vizsgálat elvégzését, melyet az MH központi egész-
ségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ szervé-
nél kell végrehajtani.

(9) Az önkéntes tartalékos végleges alkalmassági minõ-
sítésekor az MH központi egészségügyi szervezete alkal-
masság-vizsgáló szervénél végzett elõzetes vizsgálat ered-
ményét figyelembe kell venni.

(10) Ha a (8) és (9) bekezdés szerinti alkalmasság-vizs-
gálat alkalmatlan minõsítéssel zárul, a jelentkezõ ennek
közlésétõl számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet
a MAV-nál, melynek döntése jogerõs.

(11) Annál az önkéntes tartalékos állományba jelentkezõ
személynél, akinek a szerzõdéskötéstõl számított 1 éven be-
lül az MHközponti egészségügyi szervezete alkalmas-
ság-vizsgálatot végzõ szerve által kiállított alkalmassági
véleménye van, vagy részt vett az elmúlt 1 éven belül az MH
egészségügyi szolgálatánál elvégzett kötelezõ éves orvosi
vizsgálaton és érvényes fizikai állapotfelméréssel rendel-
kezik, nem szükséges elõszûrést és alkalmasság-vizsgála-
tot végezni.

55. §

Ha az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezõ a je-
lentkezése elõtt „Katonai szolgálatra alkalmatlan”, vagy
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állomá-
nyú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény vagy
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgá-

lati viszonyáról szóló törvény alapján „Hivatásos szolgá-
latra alkalmatlan” minõsítést kapott, alkalmasság-vizsgá-
latra csak akkor engedhetõ, ha a jogerõs döntést meghozó
felülvizsgálati szervtõl beszerzi az alkalmasság felülvizs-
gálatára irányuló eljárás során keletkezett iratokat, és azt
benyújtja az elõszûrés, vagy az alkalmasság-vizsgálat al-
kalmával.

56. §

(1) Az önkéntes tartalékos minõsítésének érvényességé-
re a 8. § (4) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az önkéntes tartalékos állomány idõszakos pszichi-
kai ellenõrzését két évente kell elvégezni, amelyhez pa-
rancsnoki vélemény nem szükséges.

NEGYEDIK RÉSZ
FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS

XIV. Fejezet
A FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS

KEZDEMÉNYEZÉSE, OKMÁNYAI,
JOGORVOSLATA

21. A felülvizsgálati eljárás kezdeményezése

57. §

(1) Ha a honvéd egészségi állapota olyan mértékben
megváltozott, hogy várhatóan nem felel meg a katonai
szolgálatra vonatkozó alkalmassági követelményeknek,
felülvizsgálati eljárást kell kezdeményezni.

(2) A felülvizsgálati eljárást kezdeményezheti
a) a honvéd,
b) a honvédségi szervezet alapellátást végzõ orvosa,
c) az állományilletékes parancsnok,
d) az MH központi egészségügyi szervezete járó- és

fekvõbeteg ellátást végzõ szervének szakorvosa, vagy
e) a MAV, az EFÜV, az MFÜV vagy az MROB elnökei.
(3) A felülvizsgálati eljárás kezdeményezését a honvéd,

illetve a katonai szervezet alapellátást végzõ orvosa köte-
les jelenteni az állományilletékes parancsnoknak.

(4) A (2) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt személyek
a felülvizsgálatról szóló kérelmet megküldik az MH köz-
ponti egészségügyi szervezete járó- és fekvõbeteg ellátást
végzõ szerve kijelölt szakorvosai részére a FÜV eljárás le-
folytatása érdekében.

22. A felülvizsgálati eljárás okmányai

58. §

A felülvizsgálati eljárás során az alkalmasság elbírálá-
sához a következõ okmányok szükségesek:

a) a vizsgált személy egészségügyi dokumentációja,
b) az alapellátást végzõ orvos véleménye,
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c) parancsnoki vélemény,
d) felülvizsgálati táblázat (a továbbiakban: FÜV táblá-

zat) kettõ példányban,
e) szakvélemény az egészségkárosodás mértékérõl, és
f) a FÜV táblázat kísérõ okmányát képezõ, a 16. mellék-

let szerinti adatlap a szolgálati betegségrõl.

23. A parancsnoki és az orvosi vélemény

59. §

(1) A felülvizsgálathoz meg kell ismerni a honvéd élet-
és szolgálati körülményeit, a beosztásával együtt járó fizi-
kai és pszichés terheléseket, továbbá a honvéd korábbi tel-
jesítõképességéhez viszonyított és a közvetlen környezet
által tapasztalható változásokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megítéléséhez be kell
szerezni az állományilletékes parancsnok és az alapellátást
végzõ orvos véleményét is.

(3) A parancsnoki vélemény – a KNBSZ személyi állo-
mánya esetében az a) pont kivételével – az (1) bekezdés-
ben foglaltakon felül tartalmazza

a) a honvéd beosztásának pontos megnevezését,
b) a honvéd által ellátott szolgálat során tanúsított ma-

gatartásának – az abban bekövetkezett változások bemuta-
tásával való – jellemzését,

c) a honvéd által a véleményezés évében, és az azt meg-
elõzõ 2 évben kivett éves rendes szabadság idõtartamát, és

d) az arra vonatkozó álláspontot, hogy a honvéd a jelen-
legi beosztásának megfelel-e, vagy a beosztás változtatása
javasolt.

(4) Az alapellátást végzõ orvos a beteg állapotáról, szol-
gálati körülményeirõl és orvosi szempontból értékelhetõ
rendellenességérõl orvosi véleményt készít, amelyet két
példányban megküld az MH központi egészségügyi szerv
járó-, fekvõbeteg ellátást végzõ szakrendelés osztályveze-
tõ fõorvosának.

(5) Ha a felülvizsgálati eljárás kórházi kezelés, vagy já-
róbeteg-szakellátás során válik szükségessé, a parancsno-
ki véleményt és az alapellátást végzõ orvos véleményét
a felülvizsgálatot elõkészítõ fõorvos szerzi be az állo-
mányilletékes parancsnoktól, aki a véleményt a kérelem
kézhezvételétõl számított 8 napon belül megküldi.

24. A felülvizsgálati eljáráshoz szükséges
orvosi vizsgálatok

60. §

(1) A felülvizsgálati eljáráshoz szükséges vizsgálatokat
kórházi rendelõintézeti kivizsgálás eredménye alapján
az MH központi egészségügyi szervezete járó- és fekvõbe-
teg ellátást végzõ szerve kijelölt szakorvosai végzik. Több
szakorvosi profilba tartozó elváltozás esetén – ha a vezetõ

kórisme nem tisztázott – a legsúlyosabb panaszok szerint
felelõs osztály fõorvosát kell kijelölni a felülvizsgálati el-
járás elõkészítésére.

(2) A kivizsgálás eredményét a honvéd kórlapján vagy
ambuláns lapján teljes részletességgel, a FÜV táblázatban
pedig olyan mértékben kell feljegyezni, hogy a döntés
alapját képezõ kórállapot vagy betegség szakmai szem-
pontból értékelhetõ legyen. A kivizsgálást a rendelkezésre
álló legkorszerûbb diagnosztikai eljárásokkal kell végez-
ni, amelyek a betegség vagy a kóros állapot tényleges
fennállását és természetét az orvostudomány mindenkori
követelményei szerint igazolják vagy kizárják.

(3) A felülvizsgálati eljárásra rendelt honvéd a felül-
vizsgálatot végzõ bizottság elõtt személyesen köteles
megjelenni. A személyes megjelenéstõl el lehet tekinteni,
ha a honvéd

a) felülvizsgálata idején járóképtelen vagy egészségi ál-
lapota súlyos, és utaztatása esetén egészségi állapotában
romlás következne be, vagy

b) egészségügyi szabadságát a szakorvos FÜV táblázat-
ban javasolja meghosszabbítani.

(4) A FÜV eljárást el kell halasztani, ha a felülvizsgálati
eljárásra rendelt honvéd büntetõeljárás során elrendelt
olyan kényszerintézkedés hatálya alatt áll, amely akadá-
lyozza személyes megjelenését.

(5) Az MFÜV és a KFÜV elnöke szükség esetén újabb
kivizsgálásra felkérheti az MH központi egészségügyi
szervezete bármelyik – az elsõfokú eljárásban részt nem
vett – szakorvosát.

(6) Ha a személyes megjelenésétõl a (3) bekezdés alap-
ján el lehet tekinteni, az MFÜV a rendelkezésre álló felül-
vizsgálati okmányok adatai alapján elsõ fokon bírálja el
a honvéd egészségi alkalmasságát.

(7) A FÜV táblázat egy eredeti példányát mellékleteivel
együtt a felülvizsgálatot végzõ bizottság irattárában kell
elhelyezni. A honvéd állományilletékes parancsnokának
és „Katonai szolgálatra alkalmatlan” minõsítés esetén
a HM központi pénzügyi szervének csak a FÜV táblázat
kivonatát kell megküldeni, amely kórismét és indokolást
nem tartalmazhat.

(8) A FÜV táblázatot „Orvosi titoktartásra kötelezett”
jelzéssel kell ellátni, arról másolatot az érintett honvéd ké-
relmére vagy törvényben meghatározott személyek és
szervek részére lehet kiadni. Másolatot csak a fellebbezés-
sel nem támadott döntést hozó vagy a fellebbezéssel már
nem támadható döntést hozó, felülvizsgálatot végzõ bi-
zottság készíthet.

61. §

A polgári gyógyintézetben kezelt honvédet – ha felül-
vizsgálati eljárása indokolt – a gyógyintézetbõl való kibo-
csátása után, az alapellátást végzõ orvos kezdeményezésé-
re, az MH központi egészségügyi szervezete járóbeteg-el-
látást végzõ szakorvosaihoz kell utalni a felülvizsgálati el-
járás lefolytatására.
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25. A jogorvoslat rendje

62. §

(1) A felülvizsgálatot végzõ bizottság döntését, valamint
a fellebbezés lehetõségét a honvéddel írásban közölni kell.

(2) Az elsõ fokon eljáró MFÜV döntése ellen a vizsgált
személy a minõsítés közlésétõl számított 15 napon belül
fellebbezéssel élhet, amelyet az MFÜV Bizottsághoz kell
írásban benyújtani.

(3) Fellebbezés esetén a honvédet a másodfokon eljáró
KFÜV elnöke az állományilletékes parancsnok útján ren-
deli be. Ha a honvéd az elsõ fokon hozott döntést megfel-
lebbezi, és az ezzel összefüggésben a KFÜV által elrendelt
teendõknek a számára megadott idõn belül megfelelõ in-
dok nélkül nem tesz eleget, vagy a fellebbezést elbíráló
KFÜV elõtt az ismételten megadott idõpontban sem jele-
nik meg, a KFÜV a rendelkezésére álló adatok alapján
dönt.

XV. Fejezet
A FELÜLVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGOK

ÖSSZETÉTELE HATÁS- ÉS JOGKÖRE, VALAMINT
MÛKÖDÉSI SZABÁLYAIK

26. Az EFÜV összetétele

63. §

(1) A három tagból álló EFÜV-öt az MH központi
egészségügyi szervezete felülvizsgálatokat végzõ szervé-
nél kell mûködtetni. Az elnöki teendõket az MH központi
egészségügyi szervezete felülvizsgálatokat végzõ szervé-
nek Elsõfokú Felülvizsgáló Osztály osztályvezetõ fõorvo-
sa látja el.

(2) Az EFÜV-ben tagként az MH központi egészség-
ügyi szervezete felülvizsgálatokat végzõ szervének Elsõ-
fokú Felülvizsgáló Osztályának fõorvosai, valamint
az MH központi egészségügyi szervezete felülvizsgálato-
kat végzõ szervének vezetõje által kijelölt fõorvosok ve-
hetnek részt.

(3) Az EFÜV rendeltetés szerinti mûködésének megszer-
vezése és mûködtetése az EFÜV elnökének feladata. Fel-
adatkörében köteles gondoskodni a EFÜV-höz utaltak ki-
vizsgáltatásáról, a felülvizsgálati eljárás okmányainak elõ-
írások szerinti elkészíttetésérõl, a beszámolási rendszerben
elõírt adatszolgáltatás határidõre történõ teljesítésérõl.

27. Az EFÜV hatás- és jogköre

64. §

(1) Az MH központi egészségügyi szervezete felülvizs-
gálatokat végzõ szervénél mûködõ EFÜV a honvéd egész-

ségi alkalmasságáról, valamint a szolgálatképességérõl
a következõ döntéseket hozhatja:

a) „Katonai szolgálatra alkalmas”, „Önkéntes tartalékos
katonai szolgálatra alkalmas” („A”) vagy

b) „Katonai szolgálatra alkalmas egészségügyi felmen-
téssel” („F”).

(2) Az EFÜV jogosult
a) legfeljebb 120 napig tartó „egészségügyi szabadság”

engedélyezésére,
b) „részleges szolgálatmentesség” engedélyezésére

az egyes szolgálati feladatok alóli felmentés esetén az al-
kalmasság megváltoztatása nélkül, legfeljebb 180 napig,

c) 120 nap idõtartamig napi 6, vagy 4 órás a csökkentett
szolgálatteljesítési idõt engedélyezni.

(3) Az EFÜV „Katonai szolgálatra alkalmatlan”, „Ön-
kéntes tartalékos katonai szolgálatra alkalmatlan” döntést
nem hozhat. Ha ez a minõsítés indokolt, az EFÜV elnöke
az iratokat haladéktalanul az MFÜV Bizottsághoz továb-
bítja. Ugyanígy jár el az EFÜV Bizottság döntése elleni
fellebbezés esetén is.

28. A MAV, az MROB és az MFÜV összetétele

65. §

(1) A háromtagú MAV, MROB és az MFÜV az MH
központi egészségügyi szervezete felülvizsgálatokat vég-
zõ szervénél mûködik. Az elnöki teendõket a MAV-ban és
az MFÜV-ben az MH központi egészségügyi szervezete
felülvizsgálatokat végzõ szervének Másodfokú Felülvizs-
gáló és Minõsítõ Osztályának osztályvezetõ fõorvosa,
az MROB-ban az MH repülõ fõszakorvosa látja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bizottságokban tagként
a Másodfokú Felülvizsgáló és Minõsítõ Osztály fõorvosai,
valamint az MH egészségügyi szervezete felülvizsgálato-
kat végzõ szerve vezetõje által kijelölt fõorvosok vehetnek
részt.

(3) A MAV, az MROB és az MFÜV rendeltetésszerû
mûködésének megszervezése és irányítása az MH közpon-
ti egészségügyi szervezete felülvizsgálatokat végzõ szer-
vének Másodfokú Felülvizsgáló és Minõsítõ Osztálya osz-
tályvezetõ fõorvosának feladata.

(4) Az MFÜV és az MROB orvos-szakmai felügyeletét
a KFÜV elnöke a fõszakorvosok közremûködésével lát-
ja el.

29. A MAV, az MROB és az MFÜV hatás- és jogköre

66. §

(1) A MAV jár el az EPAB által, az MROB jár el
az EROB által alkalmasság-vizsgálatokkal kapcsolatban
kiadott minõsítések elleni fellebbezések esetében. A MAV
döntését a PAV lapon rögzíti, errõl kivonatot küld az alkal-
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masság-vizsgálatot kérõ szerv felé. A másodfokú döntés
ellen további fellebbezésnek helye nincs.

(2) Az MFÜV elsõ fokon jár el a „Katonai szolgálatra
alkalmatlan” minõsítési javaslat esetén, valamint a felül-
vizsgálati eljárásban hatáskörébe tartozó ügyekben.

(3) A MAV, az MROB és az MFÜV döntéseikben vala-
mennyi alkalmassági fokozatot, bármely korlátozást és
felmentést alkalmazhatnak, újabb kivizsgálást, vagy an-
nak kiegészítését rendelhetik el.

(4) Az MFÜV jogosult:
a) 240 napig az engedélyezett egészségügyi szabadsá-

got meghosszabbítani,
b) 365 napra engedélyezni a részleges szolgálatmentes-

séget,
c) 180 napra napi 6 vagy 4 órás a csökkentett szolgálat-

teljesítési idõt engedélyezni, vagy
d) „Katonai szolgálatra alkalmatlan” minõsítést hozni.
(5) A MAV elsõ fokon hozott döntése ellen az illetékes

KFÜV-höz címzett, az MFÜV-höz benyújtott fellebbezés-
sel lehet élni. Az MFÜV elsõfokú döntése elleni fellebbe-
zést és az ügy iratait az MFÜV elnöke haladéktalanul
a KFÜV-höz továbbítja.

30. A KFÜV összetétele, hatás- és jogköre

67. §

(1) A KFÜV elnöki teendõit az MH központi egészség-
ügyi szervezete felülvizsgálatokat végzõ szervének inté-
zetvezetõ fõorvosa látja el, aki további szakvéleményt kér-
het az MH azon fõszakorvosaitól, akiknek az eset szakmai
profiljába tartozik. A fõszakorvosok írásbeli szakvélemé-
nyei egyenértékûek a KFÜV-ben történõ személyes meg-
jelenésükkel.

(2) A KFÜV bírálja el az MFÜV elsõ fokon hozott dön-
tése elleni fellebbezéseket.

(3) A KFÜV valamennyi alkalmassági fokozatot, bár-
mely korlátozást és felmentést megállapíthat, döntése el-
len további fellebbezésnek nincs helye.

(4) A KFÜV jogosult:
a) 240 napon túl, legfeljebb 365 napig egészségügyi

szabadságot, vagy
b) 365 napig napi 6, illetve 4 órás csökkentett szolgálat-

teljesítési idõt
engedélyezni.

31. A felülvizsgáló bizottságok eljárása

68. §

(1) A felülvizsgáló bizottságok üléseiket szükség sze-
rint, az MH központi egészségügyi szervezete felülvizsgá-
latokat végzõ szervének vezetõ fõorvosa által meghatáro-
zott gyakorisággal tartják.

(2) A felülvizsgáló bizottság szakmai szempontból ille-
tékes tagja elemzi a FÜV táblázatban szereplõ vizsgálati
eredményeket, javaslatokat, valamint további kiegészítõ
vizsgálatokat rendelhet el, illetve szükség esetén szemé-
lyes vizsgálatot végez, majd a felülvizsgáló bizottság ré-
szére tájékoztatást ad a vizsgálat eredményérõl.

(3) A felülvizsgáló bizottság szótöbbséggel dönt. A fe-
lülvizsgáló bizottság tagja, ha a döntéssel nem ért egyet,
írásban különvéleményt nyújthat be. Ezt az elnök a FÜV
táblázat irattári példányához csatolja.

(4) A felülvizsgáló bizottság döntését FÜV táblázaton
adja ki, amely tartalmazza

a) az egészségi alkalmasság fokozatát, a szükséges kor-
látozások, felmentések felsorolását,

b) a betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésé-
vel kapcsolatos véleményt,

c) a gépjármûvezetõi egészségi alkalmasság felülvizs-
gálatának szükség szerinti kezdeményezését,

d) a lõfegyvertartási engedélyhez szükséges egészségi
alkalmasság felülvizsgálatának szükség szerinti kezdemé-
nyezését, valamint

e) szükség esetén az egyenruha viselésének egészségi
szempontból való ellenjavallatát.

(5) A FÜV táblázatot a felülvizsgáló bizottság tagjai
aláírják, és személyi orvosi bélyegzõjükkel lepecsételik,
a felülvizsgáló bizottság elnöke pedig a bizottsági körpe-
cséttel hitelesíti.

(6) „Alkalmatlan” minõsítés megállapítása esetén a fe-
lülvizsgáló bizottság a személyügyi eljárás kezdetéig
a honvédnek egészségügyi szolgálatmentességet engedé-
lyez.

(7) A bizottság döntését és a fellebbezés lehetõségét
a honvéddel írásban kell közölni. A minõsítést és a szüksé-
ges felmentést be kell vezetni a honvéd egészségügyi do-
kumentációjába. A FÜV táblázatról készült kivonatot a bi-
zottság elnöke megküldi az állományilletékes parancsnok
részére, a személyügyi eljárás lefolytatása céljából.

(8) Ha a betegség szolgálati kötelmekkel való összefüg-
gésének véleményezésére is sor kerül, a FÜV táblázat ki-
vonatát, valamint az érintett teljes dokumentációját meg-
küldi az MH Közegészségügyi és Járványügyi Szolgálat
részére.

69. §

(1) A hivatásos állomány egészségi, pszichikai, fizikai
alkalmatlanság miatt nyugállományba helyezett, szolgála-
ti járandóságra jogosult tagja, ha a szolgálati viszony meg-
szüntetésekor rendelkezett a betegség szolgálati kötelmek-
kel való összefüggését megállapító határozattal, kérelmez-
heti az alkalmatlanság – mentesülési okként történõ –
megállapítását.

(2) A kérelmet a nyugállományba helyezés elõtti utolsó
szolgálati hely vagy jogutódja vezetõjéhez írásban kell be-
nyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a hivatásos szol-
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gálati viszonyban töltött idõ alatt bekövetkezett, a szolgá-
lati kötelmekkel összefüggést megállapító határozattal mi-
nõsített baleset, betegség rövid leírását, és csatolni kell
hozzá a teljes, az érintett rendelkezésére álló egészségügyi
dokumentációt.

(3) A (2) bekezdésben nevesített honvédségi szervezet
vezetõje a kérelem kézhezvételétõl számított 8 munkana-
pon belül intézkedik a kérelem és mellékletei, valamint
az érintett személy teljes egészségügyi dokumentációja,
így különösen a FÜV döntés és az orvos-szakértõi bizott-
ság szakvéleménye EFÜV-höz történõ továbbításáról.

(4) Az EFÜV a megküldött dokumentumok és a FÜV
irattári dokumentációja alapján a következõ döntéseket
hozhatja:

a) „Az alkalmatlanság megállapítását megalapozó be-
tegség szolgálati kötelmekkel összefüggõ” vagy

b) „Az alkalmatlanság megállapítását megalapozó be-
tegség szolgálati kötelmekkel nem összefüggõ”.

(5) Az EFÜV a kérelem beérkezését követõ 30 napon
belül meghozza az elsõfokú határozatot. Ha a kérelem el-
bírálásához a benyújtott dokumentáció nem elégséges,
az EFÜV az eljárási határidõt a hiánypótlás határidejéig,
de legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

(6) A határozatot meg kell küldeni a kérelmet benyújtó
személynek, az alapellátást végzõ orvosnak és a honvédsé-
gi szervezet vezetõjének.

(7) Az EFÜV elsõfokú határozata ellen a kérelmet be-
nyújtó személy a kézhezvételt követõ 15 napon belül
az MFÜV-höz címzett, és az EFÜV-höz benyújtott felleb-
bezéssel élhet.

(8) Az MFÜV a fellebbezés beérkezését követõ 30 na-
pon belül meghozza a másodfokú határozatot, amely ellen
további fellebbezésnek nincs helye.

32. A honvéd egészségkárosodásának megállapítása

70. §

(1) A felülvizsgálati eljárás során be kell szerezni a hon-
véd egészségkárosodásának mértékérõl szóló szakvéle-
ményt az elsõ fokon eljáró rehabilitációs orvosszakértõi
szervtõl, ha

a) a honvéd egészségi állapota alapján alkalmatlan mi-
nõsítés megállapítása indokolt,

b) a felülvizsgálatra szolgálati kötelmekkel összefüggõ
egészségkárosodás következtében kerül sor, vagy ha a fe-
lülvizsgálati eljárás során megállapított, és korábban nem
ismert betegség szolgálattal összefüggõsége valószínûsít-
hetõ, vagy

c) azt a honvéd kéri.
(2) A szakvélemény beszerzését az MFÜV elnöke kez-

deményezi.
(3) A megkeresésben kérni kell, hogy a szakvélemény

százalékos mértékben külön állapítsa meg a foglalkozási
eredetû egészségkárosodás mértékét minden olyan elvál-

tozásnál, amelyrõl feltételezhetõ a szolgálati kötelmekkel
való összefüggés. Ennek megállapítását kérni kell akkor
is, ha a korábban történt balesetnek vagy lezajlott beteg-
ségnek késõbb az egészségkárosodás mértékét befolyá-
soló maradványtünetei lehetnek.

71. §

(1) Ha a honvéd a fellebbezésében az egészségkároso-
dás mértékével nem ért egyet, az MFÜV elnöke keresi meg
a másodfokon eljáró rehabilitációs szakértõi szervet
a szakértõi felülvizsgálat céljából.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fellebbezés esetén a másod-
fokú szakértõi vélemény beérkezéséig a felülvizsgálati el-
járást szüneteltetni kell, ha az alkalmasság e nélkül nem bí-
rálható el. A honvéd részére – ha azt egészségi állapota in-
dokolja – erre az idõszakra egészségügyi szabadságot kell
engedélyezni.

(3) A HM központi pénzügyi szerve részére az elsõfokú
és másodfokú szakértõi vélemény eredeti példányát meg
kell küldeni.

33. Az egészségügyi szabadság, mentesítés
a szolgálatteljesítés alól

72. §

(1) Ha a honvéd betegség, mûtét vagy baleset miatti sé-
rülés következtében a szolgálat ellátására képtelen, vagy
a szolgálat további ellátása az egészségi állapotának
rosszabbodását eredményezné, a katonai szolgálati kötele-
zettségek alól egészségügyi szabadság jogcímén teljes fel-
mentésre jogosult, mely a fekvõbeteg-gyógyintézetben,
lakáson fekvõbetegként, vagy járóbetegként történõ
gyógykezelés idõszakára, a betegség aktív szakaszának le-
zajlása után, vagy az aktív kezelést követõen a szolgálat-
képesség helyreállásáig terjedõ idõszakra vonatkozik.

(2) Az egészségügyi szabadságot naptári napokban kell
számolni.

73. §

(1) A szolgálatteljesítés alóli mentesítés teljes egészség-
ügyi szabadság formájában adható

a) a fekvõbeteg-gyógyintézetben vagy lakáson járó-, fek-
võbetegként történõ gyógykezelés idõszakában, valamint

b) a betegség aktív szakaszának lezajlása után, valamint
azt követõen a szolgálatképesség helyreállásáig terjedõ
idõszakban,

(2) A szolgálatteljesítés alóli mentesítés teljes egészség-
ügyi mentesség formájában adható a jogerõs „Katonai
szolgálatra alkalmatlan” minõsítés esetén a személyügyi
eljárás lefolytatása idejére.
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(3) A szolgálatteljesítés alól részleges mentesítés adható
a) az egyes szolgálati kötelezettségek alóli mentesség,

egészségügyi felmentések idõszakában, vagy
b) a csökkentett napi szolgálatteljesítési idõ alatt.
(4) A honvéd az egészségügyi szabadságot gyógyinté-

zetben vagy a lakásán töltheti el.
(5) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a honvéd részére
a) az alapellátást végzõ orvos javaslatára az állományil-

letékes parancsnok 15, igénylési rend alapján eljáró szak-
ellátó orvos javaslatára további 15,

b) az MH központi egészségügyi szervezete járóbeteg-
ellátást végzõ szervének szakorvosa további 15, valamint

c) az MH központi egészségügyi szervezete fekvõbeteg
ellátást végzõ osztályának fõorvosa a gyógyintézeti ellá-
tást követõen legfeljebb 30, a bennfekvéssel együtt össze-
sen 45
nap egészségügyi szabadságot engedélyezhet.

(6) Az egészségügyi szabadság 45 napon túli meg-
hosszabbítására az MH központi egészségügyi szervezete
szakmailag illetékes szakorvosának javaslata alapján a már
engedélyezett egészségügyi szabadság beszámításával

a) az EFÜV 120,
b) az MFÜV 240,
c) a KFÜV legfeljebb 365

napig jogosult.
(7) Az engedélyezett egészségügyi szabadság kiadásá-

ról az állományilletékes parancsnok haladéktalanul intéz-
kedik.

(8) A honvéd megbetegedése esetén, ha a honvéd szol-
gálatképtelenségét a háziorvosa vagy a társadalombiztosí-
tás keretében mûködõ, területileg illetékes járó- vagy fek-
võbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosa ál-
lapította meg, a honvédségi szervezet alapellátó orvosát
személyesen vagy közvetítõ útján haladéktanul, akadá-
lyoztatás esetén, az akadály elhárulását követõen azonnal
köteles értesíteni, és részére az igazolást eljuttatni.

(9) A honvéd a járó- vagy fekvõbeteg-gyógyintézeti el-
látást követõen haladéktalanul, de legkésõbb a szolgálat-
képesség visszanyerésekor köteles az alapellátást végzõ
egészségügyi szolgálatot tájékoztatni, részére az arról
szóló egészségügyi dokumentációt, kórházi zárójelentés
egy másolati példányát átadni vagy megküldeni.

(10) Ha az MFÜV által engedélyezett 240 nap egész-
ségügyi szabadság leteltével a honvéd szolgálatképessége
nem áll helyre, – és a szolgálatképesség helyreállása
az összességében 365 napig engedélyezhetõ egészségügyi
szabadság vagy csökkentett napi szolgálatteljesítési idõ
engedélyezése esetén sem várható – a kezelõorvos a hon-
véd felülvizsgálati eljárását kezdeményezi.

74. §

(1) Az MH központi egészségügyi szervezete járóbe-
teg-ellátást biztosító szervének orvosa az egészségügyi

szabadság meghosszabbítására FÜV táblázaton tesz javas-
latot az illetékes bizottságnak.

(2) Az egészségügyi szabadság meghosszabbítását az il-
letékes bizottság elnöke aláírásával, valamint személyi or-
vosi bélyegzõjével látja el.

(3) Az engedélyezett egészségügyi szabadságot az utalt-
sági rend szerinti alapellátó egészségügyi szolgálat tartja
nyilván az állományilletékes parancsnok részére megkül-
dött kivonat alapján.

75. §

(1) Tartós vagy végleges egészségkárosodás esetén, ha
az nem okoz alkalmatlanságot, a honvéd egyes szolgálati
kötelezettségek teljesítése alól egészségügyi felmentést
(a továbbiakban: felmentés) kaphat. A felmentéseket
a 2. melléklet C) pontja tartalmazza.

(2) A felmentés engedélyezésére
a) az alapellátást végzõ orvos legfeljebb 30,
b) szakorvosi javaslatra az a) pontban foglaltakon túl to-

vábbi legfeljebb 60,
c) az EFÜV legfelejebb180,
d) az MFÜV legfeljebb 365

nap idõtartamban jogosult.
(3) A (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti idõtartamokba

a már engedélyezett idõtartamokat be kell számítani.
(4) A (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti idõtartamra

adott felmentés az adott idõszakban kizárhatja a fizikai al-
kalmasság-vizsgálat és állapotfelmérés végrehajtását is.

(5) A felmentés idõtartamát a FÜV táblázaton a minõsí-
tési javaslatban, valamint a minõsítésben is fel kell tün-
tetni.

(6) A felmentés a honvéd alapkiképzését 1 hónapot
meghaladóan nem akadályozhatja. Ha a felmentés okát ké-
pezõ egészségkárosodás olyan mértékû, hogy az a honvéd
alapkiképzését 1 hónap elteltét követõen sem teszi lehetõ-
vé, a honvéd egészségi alkalmasságának felülvizsgálatára
kell intézkedni.

(7) Ha a teljes szolgálatképesség az MFÜV által enge-
délyezett 365 nap idõtartamú felmentés leteltével sem áll
helyre, a honvéd egészségi alkalmasságának felülvizsgála-
tát kell kezdeményezni.

(8) A felülvizsgálati eljárásban hozott „Katonai szolgá-
latra alkalmatlan” döntés jogerõre emelkedésétõl kezdõ-
dõen a személyügyi eljárás lezárásáig a honvéd számára
felmentést kell engedélyezni.

(9) A felmentések végrehajtásáért az állományilletékes
parancsnok, a parancs elõkészítéséért pedig az alapellátást
végzõ egészségügyi szolgálat felel. Az állományilletékes
parancsnok parancsában – a 2. mellékletben foglalt jegy-
zék számával és szövegével – az idõtartam megjelölésével
határozza meg a honvéd felmentését vagy a csökkentett
szolgálatteljesítési idõt.
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(10) A felmentés vagy egészségügyi szabadság lejárta
elõtti gyógyulás esetén az alapellátást végzõ orvos kezde-
ményezheti az illetékes szakorvos véleményezésének be-
szerzését követõen a felmentést vagy egészségügyi sza-
badságot engedélyezõnél a honvéd szolgálatképessé tör-
ténõ nyilvánítását.

76. §

(1) A csökkentett szolgálatteljesítési idõ a kórházi keze-
lést követõen csak akkor engedélyezhetõ, ha a lezajlott be-
tegség súlyossága tartósan kímélõ életmódot tesz szüksé-
gessé.

(2) Ha a honvéd egészségi állapota olyan mértékben ja-
vult, hogy csökkentett szolgálatteljesítési idõben szolgála-
tát egészségromlás veszélye nélkül képes ellátni, részére
csökkentett napi szolgálatteljesítési idõt lehet engedé-
lyezni.

(3) A napi szolgálatteljesítési idõ legfeljebb 4 órával
csökkenthetõ.

(4) Átmeneti egészségkárosodás esetén csökkentett
napi szolgálatteljesítési idõt

a) az alapellátást végzõ orvos legfeljebb 30, szakorvosi
javaslatra további legfeljebb 30, összesen 60,

b) az EFÜV legfeljebb 120,
c) az MFÜV legfeljebb 180,
d) a KFÜV legfeljebb 365

napra engedélyezhet.
(5) A (4) bekezdés b)–d) pontja szerinti idõtartamokba

a már engedélyezett idõtartamokat be kell számítani.
(6) A szolgálatteljesítés alóli felmentéssel kapcsolatos

rendelkezések a várható gyógyulási idõtartamot naptári
napban jelölik meg és ezen idõpont alapján állapítható
meg a szolgálatteljesítés alóli felmentés napjainak száma.

34. Orvosi javaslat az egyenruha-viselés
egészségi okból történõ kizárásáról

77. §

(1) Ha az egészségi okból alkalmatlanná vált hivatásos
honvéd alkalmatlanságát okozó betegség vagy baleset
a honvéd külsõ megjelenését, magatartását és társadalmi
érintkezése során az egyenruha tekintélyét orvosi megíté-
lés szerint negatívan befolyásolja, az egyenruha viselésé-
nek kizárására az MFÜV tesz javaslatot. A kizárásra vo-
natkozó javaslatot a FÜV táblázaton és a FÜV döntést tar-
talmazó kivonaton kell feltüntetni.

(2) Ha a honvéd az MFÜV alkalmassággal kapcsolatos
döntése ellen fellebbezéssel él, és az MFÜV az egyenru-
ha-viselésre kizáró javaslatot tett, a fellebbezés elbírálása-
kor a FÜV döntés mellett a javaslatot is el kell bírálni.

A KFÜV-nek akkor is felül kell vizsgálnia a teljes javasla-
tot, ha a honvéd csak az egyenruha-viselésre vonatkozó ki-
záró javaslattal nem ért egyet.

ÖTÖDIK RÉSZ
ZÁRÓVIZSGÁLAT

78. §

(1) A honvéd szolgálati viszonyának megszûnésekor
adott egészségi állapotának rögzítésére irányuló egészségi
és szükség esetén pszichés vizsgálatot kell végezni.

(2) A záró vizsgálatot az MH központi egészségügyi
szervezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ szervének, vagy
az MH központi egészségügyi szervezete felülvizsgálato-
kat végzõ szervének foglalkozás-egészségügyi szakorvosa
végezheti.

(3) A vizsgálat részletes eredményének 1. számú példá-
nyát az MH központi egészségügyi szervezete alkalmas-
ság-vizsgálatot végzõ szerve tárolja.

HATODIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. Hatálybalépés

79. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján
lép hatályba.

36. Átmeneti rendelkezések

80. §

(1) A honvédek 8. § (2) bekezdése szerinti minõsítését
a) az 1991. december 31. után, valamint az 1960. ja-

nuár 1. elõtt születettek körében a 2016. évben,
b) az 1980. január 1. és 1991. december 31. között, vala-

mint az 1960. január 1. és 1964. december 31. között szü-
letettek körében a 2017. évben, valamint

c) az 1965. január 1. és 1979. december 31. között szüle-
tettek körében 2018. évben
kell elsõ alkalommal alkalmazni.

(2) A 4. §-ban meghatározott okból elvégzett alkalmas-
ság-vizsgálatok minõsítésére a 8. §-t az e rendelet hatály-
balépését követõen alkalmazni kell.

(3) Az e rendelet hatálybalépése elõtt kiadott érvényes,
életkorhoz kötött minõsítéssel rendelkezõk esetében a rá-
juk irányadó alkalmassági érvényesség leteltével kell
az e rendelet szerinti alkalmasság-vizsgálatot elvégezni.
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81. §

(1) A fizikai alkalmasság vizsgálatakor és ellenõrzése-
kor a fizikai kondicionális képességi követelményeket
az e rendelet hatálybalépését követõen figyelembe kell
venni.

(2) A 2015. évben elvégzésre kerülõ fizikai állapotfel-
mérések esetében a honvéd a 17. melléklet szerint írásban
nyilatkozik arról, hogy a felmérést az e rendelet szerinti
követelmények alapján, vagy a (3) bekezdés szerint tel-
jesíti.

(3) A fizikai állapotfelmérést a honvéd a 17. melléklet
szerinti, erre irányuló nyilatkozata alapján a hivatásos és
szerzõdéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatá-
si intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és
fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi
szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi
szolgálati idõ engedélyezésének szabályairól szóló
7/2006. (III. 21.) HM rendelet e rendelet hatálybalépését
megelõzõ napon hatályos rendelkezései szerint kell elvé-
gezni.

37. Módosító rendelkezések

82. §

(1) A Hjt. vhr. 1. § 11. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép.

(E rendelet alkalmazásában)
„11. munkakör: a munkafolyamat, a tevékenység alap-

egysége, amely a munkamegosztás alapján elkülönül és

meghatározza az azt betöltõ személy elvégzendõ felada-
tait, jog- és hatáskörét, felelõsségét és kötelezettségeit, va-
lamint a szükséges szakmai, pszichikai követelményeket,
illetve az egészségi korlátozásokat,”

(2) A Hjt. vhr. 195. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„195. § A HVKF a külföldi fegyveres, béketámogató
mûvelet keretében történõ szolgálatteljesítést különleges
megterheléssel járó külföldi szolgálatteljesítéssé minõ-
sítheti.”

38. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

83. §

(1) Hatályát veszti a hivatásos és szerzõdéses katonai
szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanul-
mányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmas-
ság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság,
a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idõ
engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.)
HM rendelet.

(2) Hatályát veszti a Hjt. vhr.
a) 26. § (8) bekezdése, valamint
b) 11. melléklete.

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

A honvédelmi miniszter
34/2015. (VII. 21.) HM

utasítása
a szolgálati viszonyon,

a közalkalmazotti jogviszonyon
és a munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazásáról

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

utasítást

adom ki:

1. Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi
hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra
(a továbbiakban: KNBSZ), a miniszter fenntartói irányítá-
sa alá tartozó köznevelési intézményre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

(2) Az utasítás szabályait
a) a hivatásos és szerzõdéses katona (a továbbiakban

együtt: állomány tagja),
b) a tényleges szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos

katona, valamint
c) a közalkalmazott és a munkavállaló

[az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: szemé-
lyi állomány tagja], továbbá az (1) bekezdés szerinti hon-
védelmi szervezetek állományába nem tartozók 2. § sze-
rinti feladatok végrehajtására irányuló tevékenységének
díjazására kell alkalmazni.

(3) Az utasítás alkalmazásában a felszámítási alap alatt
a juttatások alapját képezõ bázisösszeget kell érteni, mely-
nek összege 38 650 Ft.

2. Megbízási és vállalkozási jogviszony alapján
végezhetõ feladatok

2. §

(1) A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. tör-
vény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti megbízási szerzõdésen

és vállalkozási szerzõdésen (a továbbiakban együtt: meg-
bízási szerzõdés) alapuló jogviszony (a továbbiakban:
megbízási jogviszony) – jogszabály vagy közjogi szerve-
zetszabályzó eszköz eltérõ rendelkezése hiányában – csak
olyan feladat elvégzésére létesíthetõ, amelyre nincs rend-
szeresítve szervezetszerû beosztás vagy munkakör.

(2) A honvédelmi szervezetek állományába nem tar-
tozó személynek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
186. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, delegáció hivatalos
tagjaként történõ kiutazására megbízási jogviszony létesí-
tésével kerülhet sor.

(3) Nem létesíthetõ megbízási jogviszony olyan szolgá-
lati viszonnyal, közalkalmazotti jogviszonnyal vagy mun-
kaviszonnyal (a továbbiakban együtt: foglalkoztatási jog-
viszonnyal) kapcsolatos kötelezettség körébe tartozó,
munkaköri leírásban meghatározott feladat elvégzésére,
amely

a) az állomány tagja és a tényleges szolgálatot teljesítõ
önkéntes tartalékos katona esetében a honvédek jogállásá-
ról szóló 2012. évi CCV. törvény 55. §-a szerinti megbí-
zással, továbbá helyettesítéssel, vezényléssel, túlszolgálat
elrendelésével,

b) közalkalmazott esetében kinevezéstõl eltérõ foglal-
koztatás keretében, helyettesítéssel vagy rendkívüli mun-
kavégzés elrendelésével vagy

c) munkavállaló esetében munkaszerzõdéstõl eltérõ
foglalkoztatás keretében, helyettesítéssel vagy rendkívüli
munkavégzés elrendelésével
elvégeztethetõ.

3. §

Megbízási szerzõdés kizárólag olyan feladat elvégzésé-
re köthetõ, amelynek jellege, tartalma és formája – különö-
sen a feladat elvégzésének helyére, idejére, a megbízói
utasítások jellegére vonatkozó kikötésekre figyelemmel –
nem képezi a 2. § (3) bekezdésében meghatározott jogvi-
szonyok jellemzõ elemeit.

3. A megbízási díjkeret igénylése és jóváhagyása

4. §

(1) A honvédelmi szervezetek a megbízási jogviszony
létesítésére vonatkozó igényeiket a megbízási díjkeret jó-
váhagyásra történõ felterjesztése érdekében a HM pénz-
ügyi feladatokat ellátó központi szervezete által elõzetesen
megszabott formátumban és határidõre küldik meg a HM
pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete részére.
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(2) A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve-
zete a honvédelmi szervezetek igényei alapján – a költség-
vetésben e célra betervezett elõirányzat figyelembevételé-
vel – a miniszter részére elõkészíti, és jóváhagyásra felter-
jeszti a megbízási jogviszonyok létesítésére vonatkozó
összesített elõterjesztést.

(3) A miniszter döntését követõen a HM pénzügyi fel-
adatokat ellátó központi szervezete haladéktalanul tájé-
koztatja a honvédelmi szervezeteket a jóváhagyott összeg-
rõl, melyet követõen a megbízási jogviszony az 5. § szerint
létesíthetõ.

(4) A KNBSZ az (1) bekezdés szerint meghatározott
igényét miniszteri jóváhagyásra összevontan, egy összeg-
ben a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezet
vezetõje útján terjeszti fel.

4. Megbízási jogviszony létesítése

5. §

(1) A honvédelmi szervezet képviseletében megbízási
jogviszony létesítésére a honvédelmi szervezet költségve-
tési elõirányzattal rendelkezõ, kötelezettségvállalásra jo-
gosult állományilletékes parancsnoka, munkáltatói jog-
kört gyakorló vezetõje vagy az általa írásban meghatalma-
zott személy (a továbbiakban együtt: parancsnok) jo-
gosult.

(2) A honvédelmi szervezet pénzügyi ellenjegyzésre jo-
gosult vezetõje a megbízási szerzõdés tervezetét az ellen-
jegyzést megelõzõen jogi szakértõi véleményezésre meg-
küldi a honvédelmi szervezet jogi és igazgatási szervezeti
egysége részére. Az ellenjegyzésre jogosult vezetõ a jogi
vagy más szakértõi vélemény bekérésétõl eltekinthet, ha
a megbízási szerzõdés rendszeresen ismétlõdõ, vagy a ko-
rábbival azonos tartalmú jogviszony létrehozására irányul.

(3) A (2) bekezdésrõl eltérõen, a HM szervek esetében
a megbízási szerzõdések tervezetét az ellenjegyzés kereté-
ben a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztálya (a to-
vábbiakban: HM IJKF) részére kell megküldeni jogi szak-
értõi véleményezésre. Ennek eredményét a HM IJKF fõ-
osztályvezetõje vagy az általa kijelölt személy a megbízási
szerzõdés tervezetének záradékában rögzíti.

(4) A pénzügyi ellenjegyzést az arra jogosult a megbízá-
si szerzõdés tervezete valamennyi példányának – a kötele-
zettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésérõl és bejelenté-
sének rendjérõl szóló 83/2012. (XI. 16.) HM utasítás sze-
rinti – záradékolásával hajtja végre.

(5) Amennyiben a tervezett megbízási szerzõdés nem,
vagy nem a jóváhagyott összeg teljes felhasználásával ke-
rül megkötésre, a parancsnok – a feladatok és a rendelke-
zésre álló összeg függvényében, a tervezettõl eltérõen –
év közben jelen utasításban szabályozott más tevékenység
ellátására is köthet megbízási szerzõdést.

(6) A HM fejezet költségvetésében rendelkezésre álló
elõirányzat és a honvédelmi szervezetek részére kiadott

összeg különbözete terhére a honvédelmi szervezetek év
közbeni igényét – jelen utasítás rendelkezéseinek figye-
lembevételével – a HM pénzügyi feladatokat ellátó köz-
ponti szervezetének vezetõje saját hatáskörben bírálja el,
és ennek alapján hagyja jóvá a keret kiegészítését.

6. §

Megbízási jogviszony létesítésekor alkalmazni kell
a megbízott vagy vállalkozó (a továbbiakban együtt: meg-
bízott) állományviszonyának megfelelõ összeférhetetlen-
ségi szabályokat.

7. §

(1) Másik honvédelmi szervezet személyi állományába
tartozó személy megbízási jogviszonyban csak akkor fog-
lalkoztatható, ha

a) a megbízni tervezett személy az engedélyeztetési, il-
letve bejelentési kötelezettségnek eleget tett, a szerzõdés
megkötéséhez a munkáltatói jogkört gyakorló elõzetesen
írásban hozzájárult, és

b) a 2. § (1) bekezdés szerinti feladat a honvédelmi szer-
vezet személyi állományának tagjával a 2. § (3) bekezdése
szerinti jogintézmények alapján csak jelentõs költségtöbb-
lettel lenne megoldható.

(2) Magyar állampolgársággal nem rendelkezõ sze-
méllyel megbízási jogviszony – a KNBSZ kivételével –
csak a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtit-
kárának engedélyével létesíthetõ.

(3) A KNBSZ esetében magyar állampolgársággal nem
rendelkezõ személy megbízási jogviszony keretében törté-
nõ alkalmazásáról a fõigazgató saját hatáskörben hoz dön-
tést.

8. §

(1) A parancsnok az általa vezetett, illetve más honvé-
delmi szervezet személyi állományába nem tartozó sze-
méllyel megbízási jogviszonyt csak akkor létesíthet,

a) ha annak költségei nem haladják meg a személyi állo-
mány tagjával történõ végrehajtatás költségeit, vagy

b) ha annak a személyi állomány tagjával történõ elvé-
geztetését jogszabály nem teszi lehetõvé.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott korláto-
zás alól az R. 1. § 3. pontjában meghatározott elöljáró pa-
rancsnok felmentést adhat, ha a megbízási vagy vállalko-
zói díj (a továbbiakban együtt: megbízási díj) nem haladja
meg a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nemzeti
közbeszerzési értékhatárt.
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(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés a) pontja sze-
rinti korlátozást

a) az állami vezetõk, a Honvéd Vezérkar fõnöke és he-
lyettese, a KNBSZ fõigazgatója és helyettese részére vég-
zett személyi tolmácsolás tekintetében, vagy

b) ha a szellemi szolgáltatás beszerzése közbeszerzési
eljárás keretében, a közbeszerzésre vonatkozó jogszabá-
lyok alapján történik.

9. §

A megbízási szerzõdést írásban kell megkötni. A meg-
bízási szerzõdésben a szerzõdõ felek kötelesek nyilatkozni
arról, hogy a szerzõdés megkötését, valamint a megbízási
díj folyósítását kizáró feltétel nem áll fenn részükrõl.

5. A megbízottat megilletõ díjak megállapítása

10. §

(1) A megbízási díjak összegének megállapítása a pa-
rancsnok hatáskörébe tartozik.

(2) A honvédelmi szervezeteknél megbízási szerzõdé-
ses jogviszony keretében elvégezhetõ, legjellemzõbb te-
vékenységek megbízási díjjal történõ ellentételezésének
mértékét a 12–18. § tartalmazza.

11. §

(1) A megbízási jogviszony keretében végzett tevé-
kenységek díjazását – ideértve a 13–14. §-ban és
a 16–18. §-ban meghatározott alsó és felsõ határ közötti,
továbbá felsõ határig terjedõ díjazások konkrét mértékeit –
a parancsnok az összes körülmény – így különösen a fel-
adat bonyolultsága és sürgõssége, a végzett munka színvo-
nala – mérlegelése alapján a (2) bekezdésben foglaltak
szerint, a feladatra jellemzõ illetmények, illetve bérek,
a piaci viszonyok és a rendelkezésre álló költségvetési elõ-
irányzat összege figyelembevételével, saját hatáskörben
állapítja meg.

(2) Ha az adott feladatra, tevékenységre sem jogsza-
bályban, sem közjogi szervezetszabályzó eszközben nincs
érvényes díjtétel meghatározva, a megbízási díjat úgy kell
megállapítani, hogy figyelembe kell venni a feladat jellege
által megkívánt elvárások – így különösen az iskolai vég-
zettség, a szakképzettség, a szakmai tapasztalat, az idegen-
nyelv-ismeret – alapján a személyi állomány elvárt krité-
riumokkal rendelkezõ tagja teljes szolgálatteljesítési vagy
munkaidõben történõ foglalkoztatása esetén az egy mun-
kanapra járó bruttó illetmény, illetve bér összegét, továbbá
a feladat végrehajtásához szükséges idõtartamot.

(3) A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak részé-
re e tevékenységükkel kapcsolatosan felmerülõ költségek-

nek a megtérítésérõl – a rendelkezésre álló költségvetési
elõirányzat terhére – a megbízási szerzõdésben lehet meg-
állapodni.

6. Az egyes, megbízási jogviszony keretében ellátott
leggyakrabban elõforduló tevékenységek díjazása

12. §

A honvédelmi szervezeteknél a szerzõi jogi védelem alá
tartozó alkotások – így különösen a nevelés, oktatás, ki-
képzés, közmûvelõdés céljait szolgáló tankönyvek, jegy-
zetek, számítógépes programok, alkalmazott grafikai mû-
vek – felhasználásáért vagy a mû felhasználására adott en-
gedély ellentételezéseként a szerzõi jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (4) bekezdé-
se szerint a szerzõ részére díjazást kell megállapítani.

13. §

(1) Az Szjt. 1. § (4)–(7) bekezdése szerint szerzõi jogi
védelem alá nem tartozó munka díjának megállapítása so-
rán a kiadvány terjedelmét a leütésszám („n”) alapján kell
megállapítani, és egy szerzõi ív alatt 40 000 leütésszámot
(„n”) kell érteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzõi ívenként megálla-
pítható összeg felsõ határa

a) kiadvány megalkotása esetén a felszámítási alap
100%-a,

b) kiadvány átdolgozása esetén a felszámítási alap
50%-a,

c) kiadvány szerkesztése, lektorálása esetén a felszámí-
tási alap 40%-a és

d) kiadvány elkészítéséhez kapcsolódó kiegészítõ tevé-
kenység, különösen vázlatok, ábrák, fényképek készítése
esetén a felszámítási alap 10%-a.

14. §

(1) A honvédelmi szervezet által szervezett és lebonyo-
lított közmûvelõdési, ismeretterjesztõ, oktatási és kiképzé-
si rendezvények, programok, konferenciák elõadói részére
a parancsnok – a 10. és a 11. §-ban foglaltakra figyelem-
mel – legfeljebb a felszámítási alap összegét meg nem ha-
ladó óránkénti elõadói tiszteletdíjat állapít meg, ha az elõ-
adás eseti jellegû, továbbá új vagy nem közismert ismeret-
anyagot tartalmaz.

(2) A KNBSZ esetében a felszámítási alap összegét
meghaladó óránkénti elõadói tiszteletdíj kifizetésének
megállapításáról a KNBSZ fõigazgatója saját hatáskörben
dönt.

(3) Az elõadónak a rendszeresen ismétlõdõ elõadások-
kal vagy a nem új vagy közismert anyagot tartalmazó elõ-
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adással összefüggésben megbízási díjként legfeljebb
a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
7. melléklete szerinti - a Gyakornok vagy a Pedagógus I.
fokozathoz tartozó – garantált illetménynek az elõadás
idõtartama és a teljes havi munkaidõ figyelembevételével
számított arányos részét kell megállapítani. Az illetmény
számításának alapjául szolgáló fokozatokba beszámítandó
idõ alatt e bekezdés alkalmazásában a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 87/A. §
(3) bekezdése szerinti, a közalkalmazott fizetési fokozatá-
nak megállapításánál figyelembe vehetõ idõt kell érteni.

(4) Ha az elõadó honvédelmi szervezet személyi állo-
mányába tartozik, részére tiszteletdíj az (1)–(3) bekezdés
alapján csak akkor állapítható meg, ha az elõadás megtar-
tása nem szolgálati vagy munkaköri kötelezettsége.

15. §

(1) A honvédelmi szervezet alaptevékenysége szerinti
szolgálati feladatok teljesítése során felmerülõ fordítói és
tolmácsolási feladatokat – különös tekintettel a személyi
állomány tagjának folyósított idegennyelv-tudási pótlék-
ra – elsõsorban a honvédelmi szervezet személyi állomá-
nyának tagjával kell megoldani.

(2) Amennyiben a honvédelmi szervezet személyi állo-
mányában a fordítás, tolmácsolás végrehajtására alkalmas
személy nem áll rendelkezésre, vagy rendelkezésre áll, de
vele a feladat a 2. §-ban foglaltakra is figyelemmel a fog-
lalkoztatási jogviszonyból eredõ teljesítési kötelezettség
keretében nem végeztethetõ el, – a KNBSZ kivételével –
a parancsnok köteles a fordítási és a tolmácsolási igényt
– a feladat teljesítésének helye, ideje, a tolmácsolás szintje
és témája megjelölése mellett – írásban az MH rendez-
vényszervezési feladatokat ellátó szervezetének bejelen-
teni.

(3) Ha az MH rendezvényszervezési feladatokat ellátó
szervezete a felmerülõ fordítási, tolmácsolási feladatot
nem tudja végrehajtani, a parancsnok honvédelmi szerve-
zettel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló vagy másik
honvédelmi szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban
álló személlyel megbízási szerzõdést köt, és részére a 16.
és a 17. § szerinti fordítói, illetve a 18. § szerinti tolmácso-
lási díjat állapít meg.

16. §

(1) Fordítási feladatok ellátásáért a parancsnok alapdíjat
és a 17. §-ban meghatározott esetekben pótdíjat állapít
meg.

(2) A parancsnok fordítói alapdíjként oldalanként
a) idegen nyelvrõl magyar nyelvre történõ fordítás ese-

tén a felszámítási alap 2,0–4,0%-a,
b) magyar nyelvrõl idegen nyelvre történõ fordítás ese-

tén a felszámítási alap 3,0–6,0%-a,

c) idegen nyelvrõl idegen nyelvre történõ fordítás ese-
tén a felszámítási alap 4,0–7,0%-a
közötti összeget állapít meg.

17. §

(1) A parancsnok a 16. § szerinti alapdíjon felül – an-
nak legfeljebb 200%-áig terjedõ – pótdíjat állapít meg,
amennyiben a fordítás körülményei, így különösen a nem
latin betûs szöveg, a fordítás sürgõssége, a Magyarorszá-
gon ritkán használt idegen nyelv, a fordítás minõségével,
pontosságával szemben támasztott különösen magas kö-
vetelmények a fordítást megnehezítik.

(2) A fordítással készített szövegkivonat – ideértve kü-
lönösen a szinopszist és az összefoglalót – esetén a pa-
rancsnok a szövegkivonat terjedelme alapján a 16. § sze-
rinti alapdíjat és az (1) bekezdés szerinti pótdíjat állapítja
meg, mely nem lehet kevesebb, mint a teljes szövegterje-
delemre számított fordítási díj 10%-a.

(3) Amennyiben a megbízási szerzõdés a díjazás mérté-
két oldal/Ft-ban határozza meg, akkor egy oldal alatt
32 soros, soronkénti 60 leütést (1920 n) tartalmazó szöve-
get kell érteni.

(4) Fordított szöveg lektorálásáért a parancsnok a meg-
bízott részére a fordítói alapdíj legfeljebb 50%-át állapítja
meg.

(5) A KNBSZ esetében az (1), (2) és (4) bekezdés, vala-
mint a 16. § alapján meghatározott összegen felüli díjazás
megállapításáról a KNBSZ fõigazgatója saját hatáskörben
dönt.

18. §

(1) A tolmácsolási feladatok ellátásáért a parancsnok
alapdíjat és a (3) bekezdésben meghatározott esetekben
pótdíjat állapít meg.

(2) A tolmácsolási alapdíj mértéke óránként a felszámí-
tási alap 8%-a.

(3) A tolmácsolási pótdíj mértéke
a) a ritkábban használt európai nyelvek esetében

az alapdíj 10–30%-a azzal, hogy ritkábban használt euró-
pai nyelvnek minõsül valamennyi európai nyelv az angol,
a német és a francia nyelv kivételével,

b) a nehezen elsajátítható nyelvek esetében az alapdíj
30–50%-a azzal, hogy nehezen elsajátítható nyelv a nem
latin betûket alkalmazó nyelv.

(4) Szinkrontolmácsolás esetén a parancsnok a tolmács
részére pótdíjként az alapdíj 100–200%-a közötti összeget
állapít meg.

(5) A KNBSZ esetében a tolmácsolás szokásos körül-
ményeitõl eltérõ, így különösen az éjszakai órában felme-
rülõ, sürgõs vagy azonnali igénybevétellel járó feladatel-
látás esetén vagy bonyolult szövegû, magas szakmai köve-
telményeket, felelõsséget követelõ tolmácsolási megbízás
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esetén a (3) és (4) bekezdésben meghatározott mértéket
meghaladó pótdíj megállapításáról a KNBSZ fõigazgatója
saját hatáskörben dönt.

7. Mûveleti területen végzett fordítói,
tolmácsolási és egyéb feladatokra, tevékenységekre

vonatkozó sajátos szabályok

19. §

(1) A honvédelmi szervezet által a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény 80. § l) pontja szerinti mûveleti területen
– az MH személyi állományába nem tartozó – fordítási,
tolmácsolási és egyéb tevékenység ellátására szerzõdtetett
személyek megbízási jogviszonyára és e tevékenységek
díjazására jelen utasítás szabályait – a (2) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével – a 20–24. §-ban foglalt el-
térésekkel kell alkalmazni.

(2) A mûveleti területen végzett feladatok megbízási
jogviszony keretében történõ végzésére a 7. § (2) bekezdé-
sét, a 15. § (2) bekezdését és a 18. §-t nem kell alkalmazni.

20. §

(1) A mûveleti területen végzett feladatok ellátására
csak olyan megbízási szerzõdés köthetõ meg, amely tartal-
mazza, hogy a megbízott

a) a fordítási és tolmácsolási feladatokat kizárólag a mû-
veleti területen végezheti,

b) a mûveleti területen belül a konkrét helyhez kötött
feladatok kivételével a teljesítés helyét szabadon megvá-
laszthatja, és

c) a megbízás szerinti feladatokat idõkorlátozás nélkül
– a szerzõdésben meghatározott érvényességi idõtartamon
belül – a megbízó vagy az általa meghatalmazott személy
iránymutatásai szerint önállóan, a megbízó érdekeinek
megfelelõen végezheti.

(2) A megbízó vagy annak képviselõje a fordítástól
vagy tolmácsolástól eltérõ feladat megbízottal történõ el-
végeztetésére nem intézkedhet.

21. §

(1) A mûveleti területen végzendõ feladatra kötött meg-
bízási szerzõdésnek – a sajátos viszonyokra tekintettel
az általános tartalmi elemeken túlmenõen – tartalmaznia
kell különösen

a) a megbízott kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozó-
an, hogy a fordítási és tolmácsolási feladatokat kizárólag
megbízási jogviszony keretében kívánja elvégezni,

b) azt a kikötést, hogy a megbízott e tevékenysége kere-
tében alkalmazottat, bedolgozót, segítõ családtagot, köz-
remûködõt nem vehet igénybe,

c) a feladat konkrét meghatározását azzal a kiegészítés-
sel, hogy a fordítást és a tolmácsolást esetenként, alkalom-
szerûen, a szükséges idõpontokban, meghatározott határ-
idõre kell teljesíteni,

d) a fordítás és a tolmácsolás elvárható követelményei-
nek, színvonalának meghatározását,

e) azt, hogy a fordítási és tolmácsolási díj a megbízási
szerzõdésben nettó, közterhet nem tartalmazó vagy bruttó
összegben – a megbízott kérésére, akár külföldi pénznem-
ben – kerül megállapításra,

f) a közterhekre vonatkozó kikötéseket,
g) a megbízott részére a feladat ellátásához térítésmen-

tesen vagy térítés ellenében rendelkezésre bocsátott eszkö-
zöket, infrastruktúrát, ellátást, utazási és egyéb vállalt
költségtérítéseket, továbbá azok igénybevételének feltéte-
leit és eljárási rendjét,

h) a fordítási és tolmácsolási feladat biztonságos végzé-
sének követelményeit,

i) a hibás vagy hiányos teljesítés esetén a megbízottat
terhelõ kötelezettségeket és a megbízó jogosultságait és

j) a megbízott által okozott károk rendezésére vonatko-
zó kikötéseket, ami történhet a megbízási díjból való levo-
nással is, mely esetben azonban rendelkezni kell arról,
hogy a külföldi pénznemben folyósított fordítási vagy tol-
mácsolási díjból a kár összege milyen átváltási árfolyam
alkalmazásával kerül kiszámításra és levonásra.

(2) Ha a megbízási díj az (1) bekezdés e) pontjára figye-
lemmel szerzõdésben nem magyar pénznemben kerül
megállapításra, vagy a megállapított pénznemtõl eltérõ
pénznemben kerül kifizetésre, a szerzõdésben rögzíteni
kell annak feltételeit és az átváltási árfolyam alkalmazásá-
ra vonatkozó szabályokat. Ha a megbízási díj, az annak
terhére folyósított elõleg vagy ezek egy része a megbízott
kifejezett kérésére készpénzben kerül kifizetésre, a szerzõ-
désben rögzíteni kell a kifizetés teljesítésének helyét és
idõpontját.

22. §

(1) A tolmácsolási díjat – a fordítási díjtól és az egyéb
tevékenységek díjától elkülönítve – átalány formájában
kell meghatározni, amelyet a teljesítési igazolás alapján
utólag, legkésõbb a megbízási szerzõdés érvényességének
utolsó napján – a nemzetközi szerepvállalás költségvetési
elõirányzata terhére – kell folyósítani.

(2) A tolmácsolási átalánydíj és a fordítási díj összegé-
nek megállapításakor súlyozottan kell figyelembe venni
a teljesítés helye szerinti körülményeket, a munkaerõ-piaci
viszonyokat és a biztonsági kockázatot. A megbízott kéré-
sére tartós megbízás esetén havonta – feladatteljesítés-
vagy idõarányos összegû – megbízási díjelõleg folyósít-
ható. A megbízási díjat vagy az annak terhére kifizetett
elõleget a szerzõdésben meghatározott pénznemben kell
folyósítani.

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 713



23. §

A megbízó és a megbízott közös megegyezéssel a meg-
bízási szerzõdésben további, Ptk. szerinti jogokat és köte-
lezettségeket határozhat meg, azonban a megbízási szerzõ-
dés foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó utalásokat,
jellemzõ elemeket – így különösen utasítási jogra, munka-
idõre vonatkozó utalást – nem tartalmazhat.

24. §

A megbízott által ténylegesen tolmácsolással eltöltött
idõrõl, annak helyérõl és színvonaláról, eredményességé-
rõl személyenkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet
a kötelezettségvállalásra jogosult elöljáró által kijelölt sze-
mély legalább hetente aláírásával hitelesít. A nyilvántar-
tást – melyet a kötelezettség teljesítésérõl szóló igazolás-
hoz kell csatolni – helyileg elkészített formában, az ügyvi-
teli szabályoknak megfelelõen kell összeállítani és kezel-
ni, annak adatai azonban a jelen §-ban foglaltakon túl más
információkkal is kiegészíthetõek.

8. Záró rendelkezések

25. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

26. §

Hatályát veszti a szolgálati, köztisztviselõi, közalkalma-
zotti jogviszonyon és munkaviszonyon kívüli tevékenysé-
gek díjazásáról szóló 99/2006. (HK 19.) HM utasítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
35/2015. (VII. 21.) HM

utasítása
az Integritási és Korrupció-megelõzési Munkacsoport

felállításáról

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 Kormány nem-
zetközi kötelezettségvállalásaira, az Európa Tanács és az
Európai Unió korrupció visszaszorításáról szóló doku-
mentumaiban megfogalmazott elvárások érvényesítésére,

valamint a korrupcióval szembeni kormányzati stratégiá-
ban foglaltakra – az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó
központi hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetekre, a miniszter fenntartói irányítá-
sa alá tartozó köznevelési intézményre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.

2. §

A kormányzati és nemzetközi szervezetek által kezde-
ményezett, az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek mû-
ködésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockáza-
tokkal összefüggõ feladatok végrehajtása érdekében In-
tegritási és Korrupció-megelõzési Munkacsoportot (a to-
vábbiakban: Munkacsoport) hozok létre.

3. §

(1) A Munkacsoport tagjai:
a) a Honvéd Vezérkar fõnöke által részvételre kijelölt

szervezetek képviselõi,
b) a HM Kontrolling Fõosztály képviseletére kijelölt

személy,
c) a HM Védelemgazdasági Hivatal képviseletére kije-

lölt személy és
d) a HM Beszerzési Hivatal képviseletére kijelölt sze-

mély.
(2) A Munkacsoport állandó vezetését a HM integritás

tanácsadója látja el.
(3) A Munkacsoport titkárát a HM Humánpolitikai Fõ-

osztály állományából a Munkacsoport vezetõje jelöli ki.
(4) A Munkacsoport ülésein a HM Belsõ Ellenõrzési

Fõosztály képviselõje tanácsadási tevékenysége keretében
meghívottként vesz részt. A tanácsadási tevékenység nem
terjed ki a felmérések és jelentések összeállítására, vala-
mint az intézkedési tervek kidolgozására.

4. §

A Munkacsoport feladata a kormányzati és nemzetközi
szervezetek által kezdeményezett, valamint a HM és
az MH mûködésével kapcsolatos integritási és korrupciós
kockázatokkal összefüggõ felmérések és jelentések össze-
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állításában, eredményeik elemzésében és értékelésében,
valamint az ezekhez kapcsolódó intézkedési javaslatok ki-
dolgozásában történõ részvétel, a HM integritás tanácsadó
ezekhez kapcsolódó tevékenységének támogatása.

5. §

A Munkacsoport üléseire eseti jelleggel, együttmûkö-
dési céllal meghívást kaphatnak egyéb szervezetek, szak-
értõk is.

6. §

A Munkacsoport vezetõje a feladat végrehajtásába a fel-
adatkörében érintett valamennyi szerv, szervezet vezetõjé-
nél közremûködést kezdeményezhet a szolgálati elöljáró
és a hivatali felettes egyidejû tájékoztatása mellett. Az
érintett szervek, szervezetek vezetõi a munkacsoport veze-
tõjének megkeresésére a feladatkörük szerint együttmû-
ködnek.

7. §

A Munkacsoport titkára – a megalapozott véleményal-
kotás és az elöljárói döntés-elõkészítés érdekében a szük-
séges mértékben – rendszeresen tájékoztatja a munkacso-
port tagjait a feladatok alakulásáról és az új információk-
ról. A titkár feladata továbbá a Munkacsoport mûködésé-
hez és munkájához kapcsolódó adminisztratív, valamint a
Munkacsoport vezetõje által meghatározott, az elõbbiek-
hez kapcsolódó feladatok végrehajtása.

8. §

A Munkacsoport ülései a vezetõ kezdeményezésére hív-
hatóak össze.

9. §

A Munkacsoport vezetõje, valamint a Munkacsoport
tagjai saját szakterületükkel összefüggésben az ülések kö-
zötti idõszakokban szakmai szintû egyeztetõ értekezletek
összehívását kezdeményezhetik.

10. §

A Munkacsoport munkájában való részvétel szolgálati
feladat, annak elvégzéséért külön díjazás nem adható.

11. §

A Munkacsoport az alakuló ülését az utasítás hatályba-
lépését követõ 30. napig tartja meg.

12. §

A Munkacsoport vezetõje a HM közigazgatási államtit-
kárt az egyes ülésekrõl, az elvégzett feladatokról, az ered-
ményekrõl és a döntést igénylõ kérdésekrõl írásos jelentés-
ben, továbbá a Munkacsoport mûködésérõl minden év de-
cember 15. napjáig éves összefoglaló írásos jelentésben tá-
jékoztatja.

13. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
36/2015. (VII. 21.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttmûködési

Funkcionális Szakértõi Csoport létrehozásának,
készenlétének, felkészítésének és ellátásának

szabályozásáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi hi-
vatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó
köznevelési intézményre, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálatra, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §

(1) A civil-katonai együttmûködés (a továbbiakban:
CIMIC) feladataira létrehozott szakalegység alkalmazása
során szükséges speciális szakértelmet az MH Civil-kato-
nai Együttmûködési Funkcionális Szakértõi Csoport (a to-
vábbiakban: MH CIMIC FSZCS) biztosítja.
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(2) Az MH CIMIC FSZCS 180 napos készenlétû, szak-
területenként legalább két fõbõl, összesen legfeljebb hu-
szonöt fõbõl áll.

(3) Az MH CIMIC FSZCS tagjait a HM és az MH sze-
mélyi állományából, valamint az önkéntes mûveleti tarta-
lékos állományból kell kiválasztani.

(4) Az MH CIMIC FSZCS állományának a következõ
szakterületeket kell lefednie:

a) közügyek;
b) humanitárius segítségnyújtás;
c) polgári infrastruktúra és
d) kulturális ügyek.
(5) A funkcionális szakértõk fõ feladatai:
a) a civil környezet értékelése a funkcionális szakterü-

letnek megfelelõen;
b) szakértõi elemzések-értékelések, elõrejelzések-javas-

latok készítése a civil és katonai erõforrások alkalmazására;
c) a mûveleti terv sikerét biztosító alapvetõ projektek

tervezése, szervezése, végrehajtása és
d) igény szerint közvetlen technikai támogatás biztosítása.

3. §

Az MH CIMIC FSZCS készenléte biztosításáért az MH
Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti Köz-
pont (a továbbiakban: MH CKELMK) parancsnoka fele-
lõs, ennek keretében feladatai a következõk:

a) rendelkezik a szakértõkkel kapcsolatos, alkalmazá-
suk tervezése érdekében szükséges, de legalább az alábbi
adatokkal:

aa) a szakértõk szolgálati vagy munkahelye, a szolgálati
elöljáró, munkahelyi vezetõ elérhetõsége,

ab) a szakértõk állandó és ideiglenes tartózkodási helye,
kiértesítési címe, telefonszáma,

ac) a szakértõk alkalmazásának esetleges korlátai, az
akadályoztatás oka és idõtartama,

ad) a rendelkezésre álló szakértõi létszám szakterüle-
tenként,

ae) a szakértõk felkészítésének helyzete és
af) a szakértõk egyéni felszereléséhez szükséges adatok;
b) az a) pontban meghatározott adatokat naprakészen

tartja, és ha a rendelkezésre álló szakértõk száma szakterü-
letenként két fõ alá csökken, jelenti azt az MH Összhade-
rõnemi Parancsnokság Civil-katonai Kapcsolatok Fõnök-
ség (a továbbiakban: MH ÖHP CKKF) fõnöke részére;

c) gondoskodik a szakértõk adminisztratív, logisztikai,
egészségügyi, személyügyi felkészítésérõl, valamint a
szükséges, mérethelyes, egyéni védõfelszerelésük köz-
ponti raktárból történõ igénylésérõl, felvételérõl;

d) az alkalmazás logisztikai támogatására – kiemelten
az állomány átcsoportosítására és fenntartására – logiszti-
kai támogatási tervet készít, amely tartalmazza a feladat
elõzetes becsült erõforrásigényét is, figyelembe véve,
hogy a szakértõi csoport hadfelszerelését az MH meglévõ
készleteibõl kell biztosítani;

e) az MH ÖHP-val együttmûködve elõkészíti a Megál-
lapodás keretszövegeit, az elvonuló szakértõk hadszíntéri
logisztikai utalásának elõkészítése érdekében; és

f) az MH ÖHP CKKF fõnöke szakmai egyetértésével
megállapodást készít a szakértõkkel, amelynek tartalmaz-
nia kell a szakértõk készenlétére, rendelkezésre állására,
adatszolgáltatására, felkészítésére, továbbképzésére, vala-
mint ellátására vonatkozó alapvetõ jogait és kötelezett-
ségeit.

4. §

Az MH CIMIC FSZCS felkészítésének szakmai irányí-
tását az MH ÖHP CKKF fõnöke az MH CKELMK pa-
rancsnoka útján végzi. A szakértõk felkészítéséért az
MH CKELMK parancsnoka felelõs.

5. §

Az MH CKELMK parancsnoka fõbb feladatai az MH
CIMIC FSZCS felkészítésével, továbbképzésével kapcso-
latban:

a) mûveleti területen történõ alkalmazás elõtt az érintett
szakértõk részére szükség szerint egyéni vagy összevont
felkészítést szervez;

b) a szakértõi összevonások levezetésére a CIMIC té-
makörökbõl, szakkérdésekbõl az MH CKELMK állomá-
nyából foglalkozásvezetõket készít fel, a speciális ismere-
tek oktatásához szükség esetén külsõ elõadókat kér fel; és

c) az összevonások és a kiadványok költségeit betervezi
az éves költségvetésébe.

6. §

A szakértõket eredeti beosztásuk, munkakörük megtar-
tása mellett, NATO vagy más nemzetközi szervezet által
vezetett misszióhoz történõ magyar hozzájárulás esetén,
ideiglenes jelleggel veszik igénybe. A szakértõk konkrét
mûveletben történõ alkalmazása külön szerzõdés és
a missziókra vonatkozó elõírások alapján történik.

7. §

(1) Az MH CIMIC FSZCS állományának kiválasztása
és feltöltése érdekében az MH ÖHP parancsnoka pályáza-
tot ír ki.

(2) A pályázatot nyert szakértõk felkészítése tanfolyam-
rendszerû képzési rendszerben hazai, valamint külföldi
rendezvényeken történik.

(3) Az MH CIMIC FSZCS személyi állományának ha-
zai felkészítését az MH ÖHP CKKF fõnöke követelmé-
nyei és szakmai irányítása alapján az MH CKELMK vég-
zi, a külföldi felkészítést az MH ÖHP tervezi.
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8. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

9. §

Hatályát veszti az MH civil-katonai együttmûködési
funkcionális szakértõi csoport készenléte, felkészítése és
ellátása szabályozásáról szóló 19/2009. (III. 20.) HM uta-
sítás.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
37/2015. (VII. 21.) HM

utasítása
a tartós külföldi szolgálatot teljesítõk
reprezentációs tevékenységérõl szóló

117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A tartós külföldi szolgálatot teljesítõk reprezentációs te-
vékenységérõl szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás (a to-

vábbiakban: Ut.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A hivatalos reprezentációs feladatok vonatkozásá-
ban a személyi állományt az alábbi kategóriákba kell so-
rolni:)

„a) I. kategória: a személyi reprezentációs kerettel ren-
delkezõ, rendszeres reprezentációs tevékenységre jogosult
állomány: MH KKH katonai képviselõ, MÁNK VPR kép-
viseletvezetõ, nemzeti fegyverzeti igazgató képviselõje,
MH NKK katonai képviselõ, MH NÖK képviseletvezetõ,
MÁEK KK képviseletvezetõ, Szövetséges Transzformá-
ciós Parancsnokság Washingtoni Részleg kiemelt össze-
kötõ fõtiszt,”

2. §

Az Ut. a következõ 15. §-sal egészül ki:
„15. § Az utasítás a tartós külföldi szolgálatot teljesítõk

reprezentációs tevékenységérõl szóló 117/2011. (X. 21.)
HM utasítás módosításáról szóló 37/2015. (VII. 21.) HM
utasítással (a továbbiakban: Utasítás) módosított 3. §
(1) bekezdés a) pontját és az 1. mellékletben foglalt táblá-
zatnak az Utasítással megállapított 17. sorát 2015. július
1-jétõl kell alkalmazni.”

3. §

Az Ut. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
38/2015. (VII. 21.) HM

utasítása
a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek

eljárási rendjérõl szóló
18/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rend-
jérõl szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut.) 45. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(Nem kell a 44. § szerinti eljárási rendet alkalmazni:)
„g) ha külföldön található magyar hadisír, hõsi emlék-

mû felújításával kapcsolatos áru beszerzése, szolgáltatás
vagy építési beruházás megrendelése más európai uniós
tagállam hadisírgondozó szervezete mint az adott terület
kezelõje által kizárólagosan igénybevett gazdasági szerep-
lõtõl lehetséges, és errõl a tagállam hadisírgondozó szer-
vezete nyilatkozik.”

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
39/2015. (VII. 28.) HM

utasítása
a tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák
elõkészítésérõl, valamint a tananyagtartalom

kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

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

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

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a
továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalokra,
a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó közneve-
lési intézményre, valamint a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

(2) Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a to-
vábbiakban: NKE) rektorát, hogy biztosítsa az utasításban
meghatározott feladatok végrehajtását, továbbá intézked-
jen a jelen utasításban meghatározott feladatok végrehajtá-
sához szükséges humánerõforrás-igény meghatározására.

2. §

Az utasítás alkalmazásában
1. fokozati vizsga: az oldalirányú karrierrendszer mû-

ködtetése érdekében, szakmacsoportonként és állomány-
csoportonként differenciáltan végrehajtott olyan számon-
kérés, ahol a résztvevõk önálló felkészülést követõen,
a meghirdetett vizsgaidõpontokban, speciális katonai is-
meretekbõl tesznek tanúbizonyságot felkészültségükrõl;

2. KVK: Katonai Vizsgaközpont, amely az NKE Had-
tudományi és Honvédtisztképzõ Kar (a továbbiakban:
NKE HHK) szervezetében mûködõ, a tiszti és altiszti fo-
kozati vizsgák elõkészítéséért, végrehajtásáért és ellenõr-
zéséért felelõs szervezet;

3. szakmacsoport felelõs szervezet: az 1. mellékletben
meghatározott, a munkakörcsaládok meghatározott cso-
portosításával kialakított egységek felelõs szervezete;

4. szakmai felelõs szervezet: a munkakör-gazdálkodás-
sal kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM
utasítás 2. § 5. pontja szerinti szervezet;

5. tananyag: a kijelölt szakmai felelõs szervezetek által,
a HVK Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK SZCSF) koordinálásával szakmacsoportonként és
állománycsoportonként differenciáltan összeállított és
a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) által
jóváhagyott speciális katonai ismeretanyag;

6. vizsgaanyag: a tananyag alapján összeállított, a szak-
macsoport felelõs szervezetek és a szakmai felelõs szerve-
zetek által validált és jóváhagyott, a fokozati vizsga alapját
képezõ kérdésgyûjtemény.
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2. A fokozati vizsgák elõkészítésének feladatai

3. §

(1) A HM Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban:
HM HPF), a HVK SZCSF-fel, az MH Kiképzési és Doktri-
nális Központtal (a továbbiakban: MH KDK), valamint
az NKE HHK-val együttmûködésben kidolgozza a tiszti
és altiszti fokozati vizsgáztatás rendszerét 2015. augusz-
tus 31-ig.

(2) A HM HPF a HVK SZCSF-fel, valamint az MH Ve-
zénylõ Zászlóssal együttmûködésben – az MH KDK szak-
mai javaslatai figyelembevételével – kidolgozza a legény-
ségi fokozati vizsgáztatás rendszerét 2015. augusztus
31-ig.

(3) Az MH KDK – a Katonai Vizsgaközpontban végre-
hajtandó vizsgáztatás elõkészítésérõl, valamint a tan-
anyagtartalom kialakításával kapcsolatos feladatok végre-
hajtásáról szóló 56/2013. (IX. 20.) HM utasítás (a további-
akban: Utasítás) 4. § (1) bekezdésében megjelölt szerveze-
tekkel együttmûködésben – a szakmai követelmények
mennyiségének csökkentése, valamint az általános katonai
ismeretek hangsúlyosabbá tétele, továbbá a minõsítõ vizs-
gának a fokozati vizsgához történõ illesztése érdekében fe-
lülvizsgálja a minõsítõ vizsgák tananyagát, és a HVKF ré-
szére javaslatot tesz a tananyagok profiltisztítására 2015.
augusztus 31-ig.

(4) A HVKF jóváhagyását követõen az MH KDK –
a KVK által üzemeltetett ILIAS rendszerben történõ mó-
dosítás érdekében – a módosított tananyagot és vizsga-
anyagot megküldi az NKE HHK részére az interneten tör-
ténõ közzététel érdekében.

(5) A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség – a KVK-tól és a HVK SZCSF-tõl kapott
információk alapján – felméri a már kialakított vizsgahe-
lyek számát, és biztosítja a fokozati vizsgák eredményes
végrehajtásához szükséges informatikai eszközöket.

3. A tiszti és altiszti fokozati vizsgák tananyagának
és vizsgaanyagának kidolgozása

4. §

(1) A HVK SZCSF – a szakmai felelõs szervezetek be-
dolgozását követõen, az adott szakmacsoport felelõs szer-
vezetek által megküldött javaslat alapján – összeállítja
a szakmacsoportonként és állománycsoportonként diffe-
renciált tananyagot, és a HVKF által történt jóváhagyást
követõen 2015. szeptember 30-ig megküldi a KVK ré-
szére.

(2) A KVK kidolgozza a szakmacsoport felelõs szerve-
zetekkel és a szakmai felelõs szervezetekkel együttmû-
ködve a szakmacsoportonként és állománycsoportonként
differenciált vizsgaanyagokat, ezt követõen a szakmacso-

port felelõs szervezetekkel és a szakmai felelõs szerveze-
tekkel validáltatja azokat.

(3) A KVK 2015. december 15-ig hivatalos honlapján
közzéteszi a fokozati vizsgák HVKF által jóváhagyott tan-
anyagát.

4. A legénységi fokozati vizsgák tananyagának
és vizsgaanyagának kidolgozása

5. §

(1) Az MH Vezénylõ Zászlós – a legénységi fokozati
vizsgák tananyagának és vizsgaanyagának kidolgozása ér-
dekében – a honvédelmi szervezetek egység szintû ve-
zénylõ zászlósainak (a továbbiakban: vezénylõ zászlósok)
javaslata alapján, a honvédelmi szervezetek altiszti állo-
mányából történõ kijelöléssel, kidolgozó munkacsoportot
(a továbbiakban: Munkacsoport) hoz létre.

(2) A Munkacsoport vezetõje az MH Vezénylõ Zászlós.
(3) A Munkacsoport összeállítja a legénységi állomány

számára javasolt szakirodalom-jegyzéket, valamint kidol-
gozza a speciális katonai tananyagot és a vizsgatesztkérdé-
seket, amelyeket 2015. szeptember 30-ig jóváhagyásra fel-
terjeszt a HVKF részére.

(4) A jóváhagyott vizsgatesztkérdéseket a Munkacso-
port vezetõje a vezénylõ zászlósok részére eljuttatja.

(5) A vezénylõ zászlósok megszervezik a honvédelmi
szervezet állományában a fokozati vizsga letételére köte-
lezett legénységi állomány fokozati vizsgáztatását, és
összeállítják a vizsgatesztet a jóváhagyott vizsgatesztkér-
dések felhasználásával az egyes legénységi fokozati vizs-
gákra.

5. A tiszti és altiszti fokozati vizsgákkal kapcsolatos
egyéb rendelkezések

6. §

(1) A próbavizsgáztatást 2015. december 20-ig a KVK
hajtja végre. A próbavizsgák végrehajtására a HVK
SZCSF javaslata alapján a HVKF szakmacsoportonként és
rendfokozatonként 3-3 fõt jelöl ki.

(2) Az NKE HHK dékánja a fokozati próbavizsgák
eredményérõl, tapasztalatairól azok befejezését követõ
egy hónapon belül a HVK SZCSF útján jelentést terjeszt
fel a HVKF részére, amelyet tájékoztatásul megküld a HM
HPF részére. A jelentés tartalmazza a vizsgákhoz tartozó
kérdésszámra, a vizsga idõtartamára, valamint a vizsgára
történõ felkészülési idõre vonatkozó javaslatot is, amelyet
a HVKF hagy jóvá.

(3) A KVK 2016. március 1-jétõl végzi a fokozati vizs-
gák végrehajtását.

(4) Az NKE HHK elsõ alkalommal 2016. február 15-ig,
ezt követõen minden év február 15-ig az NKE hivatalos
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honlapján közzéteszi a tárgyévre vonatkozó fokozati vizs-
gaidõpontokat és vizsgahelyszíneket.

(5) Az NKE HHK – a HVK SZCSF-fel együttmûköd-
ve – minden év december 31-ig felülvizsgálja a tárgyévi
vizsgaanyagokat.

(6) A vizsgaanyag felülvizsgálatát a szakmai felelõs
szervezetek önállóan is kezdeményezhetik az adott szak-
macsoport felelõs szervezetnél.

(7) Az NKE HHK dékánja a tiszti és altiszti fokozati
vizsgákkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról és vizs-
gáztatással kapcsolatos tapasztalatokról tárgyévet követõ
év január 31-ig a HVK SZCSF útján jelentést terjeszt
fel a HVKF részére, amelyet tájékoztatásul megküld
a HM HPF részére.

(8) A vizsgaanyagok felülvizsgálatában a szakmacso-
port felelõs szervezetek a HVK SZCSF megkeresése alap-
ján vesznek részt azzal, hogy az illetékességi körükbe tar-
tozó tárgyévi vizsgaanyag felülvizsgálatát önállóan is kez-
deményezhetik a HVK SZCSF-nél.

6. A legénységi fokozati vizsgákkal kapcsolatos
egyéb rendelkezések

7. §

(1) A próbavizsgáztatást 2015. december 20-ig a ve-
zénylõ zászlósok hajtják végre. A próbavizsgák végrehaj-
tására az adott honvédelmi szervezet állományából, az ala-
csonyabb szintû vezénylõ zászlósok és szakasz altisztek
javaslata alapján, a honvédelmi szervezet parancsnoka,
vezetõje rendfokozatonként 10-10 fõt jelöl ki.

(2) Az MH Vezénylõ Zászlós a legénységi fokozati
vizsgákkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról és a vizs-
gáztatással kapcsolatos tapasztalatokról tárgyévet követõ
év január 31-ig a HVK SZCSF útján jelentést terjeszt
fel a HVKF részére, amelyet tájékoztatásul megküld
a HM HPF részére.

(3) Az MH Vezénylõ Zászlós a legénységi fokozati pró-
bavizsgák eredményérõl, tapasztalatairól azok befejezését
követõ 30. napig a HVK SZCSF útján jelentést terjeszt
fel a HVKF részére, amelyet tájékoztatásul megküld
a HM HPF részére.

(4) A vezénylõ zászlósok 2016. március 1-jétõl végzik
a fokozati vizsgák végrehajtását.

(5) A tárgyévi vizsgák befejezését követõen a Munka-
csoport minden év december 31-ig felülvizsgálja a kiadott
vizsgaanyagokat, amelyhez a javaslatokat a vezénylõ zász-
lósok a tárgyévi vizsgák tapasztalatai alapján küldik meg.

(6) A pontosított vizsgaanyagot a Munkacsoport veze-
tõje jóváhagyásra felterjeszti a HVKF részére. A jóváha-
gyást követõen a vizsgaanyagot a Munkacsoport vezetõje
eljuttatja a vezénylõ zászlósok részére, akik intézkednek
annak beépítésére a következõ vizsgáztatási idõszakban.

7. Záró rendelkezések

8. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 39/2015. (VII. 28.) HM utasításhoz

A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasításban szereplõ
munkakörcsaládok fokozati vizsga szerinti szakmacsoport felosztása

1. HARCIERÕK I. SZAKMACSOPORT
Szakmacsoport felelõs szervezet: HVK HDMCSF

A B

1. Munkakörcsalád Munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

2. Összhaderõnemi általános katonai 01A, 01B, 01H, 01I, 01O, 01R, 01W

3. Általános szárazföldi 02

4. Lövész 10

5. Harckocsizó 11

6. Tüzér 12

7. Felderítõ 14

8. Mûszaki 15

9. Vegyivédelmi 16

10. Különleges mûveleti 18

11. Oktatás, képzés, kiképzés 82K

2. HARCIERÕK II. SZAKMACSOPORT
Szakmacsoport felelõs szervezet: HVK HDMCSF

A B

1. Munkakörcsalád Munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

2. Általános légierõ 03

3. Repülõ 20

4. Légvédelmi rakéta és tüzér 21

5. Légi vezetés 22

6. Repülõ harcbiztosító 23

3. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS SZAKMACSOPORT
Szakmacsoport felelõs szervezet: HVK HIICSF

A B

1. Munkakörcsalád Munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

2. Összhaderõnemi általános katonai 01N

3. Általános híradó 30

4. Rádióhíradás 31

5. Rádiórelé-híradás 32

6. Hírközpontok 33

7. Vezetékes híradás 34

8. Futár- és tábori posta híradás 35

9. Repülésbiztosító-földi repülésirányító szolgálat 36

10. Információvédelmi, ügyviteli 37

11. Informatikai 39
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4. LOGISZTIKA SZAKMACSOPORT
Szakmacsoport felelõs szervezet: HVK LOGCSF

A B

1. Munkakörcsalád Munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

2. Összhaderõnemi általános katonai 01X

3. Általános logisztika 04

4. Haditechnikai 50

5. Fegyverzettechnikai 51

6. Páncélos- és gépjármû-technikai 52

7. Repülõmûszaki 53

8. Elektronikai 54

9. Mûszaki technikai 55

10. Vegyivédelmi technikai 56

11. Kiképzéstechnikai 57

12. Különleges berendezés technikai 58

13. Mérésügy és minõségbiztosítási 59

14. Harcanyag 61

15. Hadtáp 64

16. Közlekedés és szállítás 67

17. Térképész 70

18. Meteorológia 71

19. Gépjármûvezetõk 77

20. Kutatás, fejlesztés 96

5. KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT
Szakmacsoport felelõs szervezet: HM VGH

A B

1. Munkakörcsalád Munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

2. Összhaderõnemi általános katonai 01G, 01J, 01Q, 01U

3. Vám 68

4. Pénzügy 72

5. Infrastrukturális 76

6. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT
Szakmacsoport felelõs szervezet: MH EK

A B

1. Munkakörcsalád Munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

2. Egészségügy I. 73

3. Egészségügy II. 74

4. Katonai hatósági 84C, 84H, 84I
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7. JOGI ÉS IGAZGATÁSI SZAKMACSOPORT
Szakmacsoport felelõs szervezet: HM JF

A B

1. Munkakörcsalád Munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

2. Összhaderõnemi általános katonai 01E, 01F, 01L, 01M, 01T

3. Ellenõrzési 75

4. Katonai hatósági 84A, 84B, 84D-G, 84K-Z

5. Jogi és igazgatási 85

6. Védelmi igazgatás 91

8. ADMINISZTRATÍV SZAKMACSOPORT
Szakmacsoport felelõs szervezet: HVK SZCSF

A B

1. Munkakörcsalád Munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

2. Összhaderõnemi általános katonai 01K, 01Z

3. Oktatás, képzés, kiképzés 82A-H, 82L-P

4. Humán 86

5. Katonai igazgatás 90

6. Általános munkakörök 99

9. PROTOKOLL SZAKMACSOPORT
Szakmacsoport felelõs szervezet: MH BHD

A B

1. Munkakörcsalád Munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

2. Összhaderõnemi általános katonai 01C, 01P, 01D, 01S

3. Katonai rendész és komendáns 92

4. Díszelgõ 94

5. Katonazenész 95

6. Koronaõrség, palotaõrség 97
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A honvédelmi miniszter
40/2015. (VII. 28.) HM

utasítása
a béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány

részletes kategóriába sorolásáról szóló
58/2013. (IX. 20.) HM utasítás

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése, valamint a külföldi szolgálatot teljesí-
tõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM ren-
delet 37. § (5) bekezdése alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány
részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. melléklet 1. pontjá-
ban foglalt táblázat H:4 mezõje helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens és a Logiszti-
kai Elõkészítõ Részleg”

2. §

Az Ut. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:10
mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:

„MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens és a Logiszti-
kai Elõkészítõ Részleg”

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2015. június 1-jétõl kell alkal-
mazni.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
41/2015. (VII. 28.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség szabályzatfejlesztési

tevékenységének kialakításáról
és mûködésérõl szóló

136/2011. (XII. 20.) HM utasítás
és a belsõ szabályozási tevékenységrõl szóló
15/2012. (II. 24.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. A Magyar Honvédség szabályzatfejlesztési
tevékenységének kialakításáról és mûködésérõl szóló

136/2011. (XII. 20.) HM utasítás módosítása

1. §

A Magyar Honvédség szabályzatfejlesztési tevékeny-
ségének kialakításáról és mûködésérõl szóló 136/2011.
(XII. 20.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás1.) 1. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a honvédelmi mi-
niszter irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a Kato-
nai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, továbbá a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a to-
vábbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.”

2. §

(1) Az Utasítás1. 2. § j) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

(Az utasítás alkalmazásában)
„j) szabályzat: olyan rendelkezési forma, amely vala-

mennyi honvédelmi szervezetre és azok személyi állomá-
nyára érvényes általános és konkrét elõírásokat tartalmaz a
katonai szolgálat egészére vagy egyes szakterületeire vo-
natkozóan;”

(2) Az Utasítás1. 2. § o) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

(Az utasítás alkalmazásában)
„o) szakmai felelõs: azon HM szerv vagy honvédelmi

szervezet, amely ellenõrzi és felülvizsgálja a szakmai fele-
lõsségi körébe tartozó szabályzatokat, javaslatot tesz azok
kidolgozására, hatályba léptetésére, besorolására, módosí-
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tására, hatályon kívül helyezésére, valamint vezeti az
azokkal kapcsolatos kidolgozói tevékenységet;”

3. §

(1) Az Utasítás1. 3. § (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A szabályzatfejlesztési munkacsoportba a követke-
zõ HM szervek és honvédelmi szervezetek egy-egy képvi-
selõt delegálnak:

1. Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Személy-
zeti Csoportfõnökség,

2. KNBSZ Felderítõ Csoportfõnökség,
3. HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
4. HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
5. HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség,
6. HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség,
7. HM Hatósági Hivatal,
8. HM Védelemgazdasági Hivatal,
9. MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
10. MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Pa-

rancsnokság,
11. MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség

Dandár,
12. MH GEOSZ,
13. MH Ludovika Zászlóalj,
14. MH Altiszti Akadémia,
15. MH Logisztikai Központ és
16. MH Egészségügyi Központ.”
(2) Az Utasítás1. 3. § (5) bekezdése helyébe a követke-

zõ rendelkezés lép:
„(5) A szabályzatfejlesztési munkacsoportban a döntést

igénylõ kérdések esetén a (2) bekezdés szerinti elnökség
és a (3) és (4) bekezdés szerinti tagok egy-egy szavazati
joggal rendelkeznek.”

(3) Az Utasítás1. 3. § (7) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(7) A szabályzatfejlesztési munkacsoport a következõ
évi szabályzatfejlesztési tervét maga állítja össze. A sza-
bályzatfejlesztési tervet a HVKFH hagyja jóvá.”

(4) Az Utasítás1. 3. § (9) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(9) A szabályzatfejlesztési munkacsoport ülését a
munkacsoport elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhe-
lyettes, mindkettõjük együttes távolléte esetén a titkár ve-
zeti le. Mindhármuk együttes távolléte esetén a munkacso-
port ülését a munkacsoport elnöke által kijelölt személy
vezeti le.”

4. §

Az Utasítás1. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, és a 4. § a következõ (5) és (6) bekezdés-
sel egészül ki:

„(4) A kidolgozó csoport feladata
a) az adott szabályzat tárgyával kapcsolatban bevezetett

tapasztalatok, bevezetett STANAG-ek, szolgálati köny-
vek és fõnökségi kiadványok bekérése az MH KDK-tól,
továbbá azok feldolgozása,

b) a szabályzatfejlesztési feladatok részletes kidolgo-
zása,

c) a részfeladatok felelõseinek kijelölése,
d) a kidolgozásra vonatkozó határidõk meghatározá-

sa és
e) a kidolgozói munka végrehajtása.
(5) Az MH szabályzatainak kidolgozási folyamatát az

MH KDK parancsnoka irányítja.
(6) A kidolgozó csoport vezetõje vezeti a kidolgozó

csoport munkáját, és felel a szabályzat szakmai tartal-
máért.”

5. §

Az Utasítás1. 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(2) A szabályzatokat – ha a szabályzatfejlesztési mun-
kacsoport más javaslattal nem él – a kiadástól számított há-
romévenként a szabályzat szakmai felelõse felülvizsgálja,
és a 2. § n) pontja szerinti kategóriákba sorolja. A II. kate-
góriába sorolt szabályzatok esetében javaslatot tesz azok
átdolgozására, a III. kategóriába soroltak esetében pedig
azok hatályon kívül helyezésére.

(3) Az újonnan kiadott vagy módosított szabályzat ese-
tében az MH KDK a hatálybalépést követõ hat hónap eltel-
tével szakmai tapasztalatokat kér be a HM szervektõl és a
honvédelmi szervezetektõl a Magyar Honvédség Mûveleti
Tapasztalat-feldolgozó Rendszer alkalmazásával. A beér-
kezett tapasztalatok értékelésének eredményérõl a sza-
bályzatfejlesztési munkacsoport titkára, távollétében az ál-
tala kijelölt személy a szabályzatfejlesztési munkacsoport
soron következõ ülésén tájékoztatja a munkacsoport tagja-
it, egyben javaslatot tesz az adott szabályzattal kapcsolatos
további feladatokra vonatkozóan.”

6. §

Az Utasítás1.
a) 3. § (2) bekezdésében a „Vezetési és Doktrinális Köz-

pont (a továbbiakban: MH VDK)” szövegrész helyébe
a „Kiképzési és Doktrinális Központ (a továbbiakban: MH
KDK)”,

b) 3. § (2) bekezdésében a „VDK Doktrinális és Sza-
bályzatfejlesztõ Osztály (a továbbiakban: DSZFO)” szö-
vegrész helyébe a „KDK Doktrína Kidolgozó és Szabály-
zatfejlesztési Osztály (a továbbiakban: DKSZFO)” és

c) 5. § (1) bekezdésében a „VDK DSZFO” szövegrész
helyébe a „KDK”
szöveg lép.
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2. A belsõ szabályozási tevékenységrõl szóló
15/2012. (II. 24.) HM utasítás módosítása

7. §

A belsõ szabályozási tevékenységrõl szóló 15/2012.
(II. 24.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás2.) 6. §-a
a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a belsõ rendelkezés a Magyar Honvédség sza-
bályzatfejlesztési tevékenységének kialakításáról és mû-
ködésérõl szóló 136/2011. (XII. 20.) HM utasítás 2. §
j) pontja szerinti szabályzat (a továbbiakban: szabályzat),
doktrína vagy fõnökségi kiadvány kiadására irányul, ezen
belsõ rendelkezés mellékletét képezõ szabályzat, doktrína
vagy fõnökségi kiadvány vonatkozásában a honvédelem-
rõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény 52. § (3) bekezdése, valamint az (1)–(4) be-
kezdés szerinti követelmények betartása a belsõ rendelke-
zés melléklete kidolgozójának felelõsségi körébe tarto-
zik.”

8. §

Az Utasítás2. 7. §-a a következõ (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) Az (1)–(4) bekezdés szerinti követelményeket a
belsõ rendelkezés melléklete vonatkozásában nem kell al-
kalmazni, ha a belsõ rendelkezés mellékletét szabályzat,
doktrína vagy fõnökségi kiadvány képezi.”

3. Záró rendelkezések

9. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
42/2015. (VIII. 3.) HM

utasítása
a határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár

létesítésével összefüggõ feladatokról

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

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

utasítást

adom ki:

1. §

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

2. §

(1) Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény
módosításával összhangban a Magyar Állam schengeni
határán a határvonaltól számított tízméteres sávon belül
a honvédelmi, a nemzetbiztonsági és a rendvédelmi szer-
vek által létrehozásra kerülõ sajátos építményfajták létesí-
tése érdekében az utasítás hatálybalépését követõ naptól
2015. november 30-ig munkacsoportot hozok létre.

(2) A munkacsoport tevékenységét a Honvéd Vezérkar
fõnökével (a továbbiakban: HVKF) együttmûködve a HM
közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT)
irányítja.

(3) A munkacsoport tagjai
a) a HVKF alárendeltségébe tartozó HM szervek,
b) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság és
c) a logisztikai, a média, a sajtó, az egészségügyi, az inf-

rastrukturális, a pénzügyi-számviteli, a katasztrófavédel-
mi, a védelmi igazgatási, a jogi, a humán, a biztonsági és
a nemzetbiztonsági szakterület
képviselõi.

(4) A munkacsoport
a) elkészíti az ideiglenes biztonsági határzárral kapcso-

latos feladattervet és a források biztosítását megalapozó
költségszámvetést, és azokat 2015. augusztus 5-ig, és

b) elkészíti az ideiglenes biztonsági határzár kialakítá-
sáról szóló jelentést, és azt 2015. szeptember 5-ig
– a HVKF helyettese útján – jóváhagyásra felterjeszti
a HM KÁT részére.

(5) A munkacsoport az érintett központi államigazgatási
szervek bevonásával pontosítja az ideiglenes létesítmény
mûszaki paramétereit, koordinálja és egyezteti az egyes
központi államigazgatási szervek által biztosított anyagok,
eszközök, szolgáltatások és humán erõforrások mértékét
és rendelkezésre állását és az ideiglenes biztonsági határ-
zár kiépítésének idõbeni ütemezését.
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3. §

(1) A HVKF helyettese
a) felelõs a munkacsoport üléseinek elõkészítéséért,
b) koordinálja a 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti fel-

adatterv kidolgozását, és
c) felelõs a részfeladatok tervezésének – az ellátási és

a logisztikai költségvetési tervek – összehangolásáért.
(2) Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-

biakban: MH ÖHP) parancsnoka intézkedik a határõrizeti
célú ideiglenes biztonsági határzár fizikai létrehozásával
kapcsolatos szakmai feladatok végrehajtására, és végzi
a 2. § (4) és (5) bekezdése szerinti feladatokat nem érintõ
egyeztetéseket.

(3) A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság végzi
a munkacsoport tevékenységével összefüggõ koordiná-
ciós és titkársági feladatokat.

(4) Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár biztosítja a munkacsoport munkájához szükséges
technikai eszközöket.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

5. §

(1) A határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár lé-
tesítésével kapcsolatos szakmai feladatok végrehajtásáról
szóló HM KÁT–HVKF együttes intézkedést a HM Terve-
zési és Koordinációs Fõosztály készíti elõ, és az utasítás
hatálybalépését követõ második napig jóváhagyásra fel-
terjeszti a HM KÁT és a HVKF részére.

(2) A határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár lé-
tesítésével összefüggõ feladatok végrehajtása érdekében
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 37. § (3) bekezdése szerinti
jogkörömben eljárva a honvédelmi szervezetek részére
meghatározott feladatok teljesítése során engedélyezem
az állomány 200 fõt és 21 napi idõtartamot meghaladó
igénybevételre történõ kirendelését.

(3) A határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár lé-
tesítésével összefüggõ feladatok végrehajtása érdekében
szükségessé váló jogszabály- és közjogi szervezetszabá-
lyozó eszköz-módosítások tervezeteit az azok kidolgozá-
sáért felelõs honvédelmi szervezetek az utasítás hatályba-
lépését követõ ötödik napig készítik elõ, és azokat megkül-
dik a HM Jogi Fõosztály részére.

(4) A HM kijelölt építõmérnök állománya – a Belügy-
minisztérium szakállományával egyeztetve – az utasítás
hatálybalépését követõ öt napon belül elkészíti a határõri-
zeti célú ideiglenes biztonsági határzár típustervét, és
az elõkészítés és kivitelezés során folyamatos tervezõi mû-
vezetést biztosít az építészeti-mûszaki terveknek megfele-
lõ maradéktalan megvalósítás érdekében az MH ÖHP

részére, továbbá elõsegíti a helyszín adta feltételekbõl ere-
dõ, esetlegesen felmerülõ szakkérdések megoldását.

6. §

Ez az utasítás 2015. december 1-jén hatályát veszti.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
43/2015. (VIII. 7.) HM

utasítása
a Csapathadtáp Szakutasítás V. rész címû

Htp/17. cikkszámú szolgálati könyv kiadásáról szóló
23/2000. (HK 10.) HM utasítás

hatályon kívül helyezésérõl

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

utasítást

adom ki:

1. §

Hatályát veszti a Csapathadtáp Szakutasítás V. rész
címû Htp/17. cikkszámú szolgálati könyv kiadásáról szóló
23/2000. (HK 10.) HM utasítás (a továbbiakban: HM uta-
sítás).

2. §

(1) A HM utasítással kiadott szolgálati könyvet a Ma-
gyar Honvédség katonai szervezetei a Magyar Honvédség
Egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról, vala-
mint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség
Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata kiadásáról szóló
11/1996. (HK 7.) HM utasítás módosításáról szóló
20/2008. (HK 6.) HM utasítás mellékleteként kiadott MH
Egységes Iratkezelési Szabályzatának elõírásai szerint sa-
ját hatáskörben semmisítik meg.

(2) Ez az utasítás a közzétételét követõ 30. napon lép ha-
tályba.

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
47/2015. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár

létesítésérõl

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

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért fele-
lõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter irányítása
alá tartozó központi hivatalokra, valamint a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonke-
zelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiak-
ban: HM Ei Zrt.) vezérigazgatóját, a HM Zrínyi Térképé-
szeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû Társaság (a továbbiakban: HM Zrí-
nyi Nkft.) ügyvezetõjét és a HM kabinetfõnökét, hogy az
együttes intézkedés végrehajtásában közremûködni szí-
veskedjék.

3. A határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár lé-
tesítésével összefüggõ feladatokról szóló HM utasításnak
megfelelõen az MH közremûködik egy határõrizeti célú
ideiglenes biztonsági határzár (a továbbiakban: IBH) léte-
sítésében (a továbbiakban: IBH feladat) a kijelölt, déli ha-
társzakasszal párhuzamosan. A feladat megkezdésének
idõpontja: 2015. augusztus 1. Az IBH mûszaki rendszere
kiépítésének határideje: 2015. augusztus 31.

4. Az IBH teljes kiépítésének – egyben átadásának – ha-
tárideje 2015. november 30., de a számvetések és a tervek

elkészítésekor az IBH feladat végrehajtásának befejezé-
sére 2015. október 31-e irányadó.

2. Az IBH feladat forrásainak biztosítása

5. A HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH) által kiadott elõirányzat-kereteknek megfele-
lõen az érintett honvédségi szervezetek 2015. augusztus
5-ig részletes költségvetési tervjavaslatot állítanak össze
és azt megküldik a HM VGH részére. A HM VGH az
összesített költségvetési tervjavaslatot 2015. augusztus
7-ig jóváhagyásra felterjeszti a miniszter részére.

6. A miniszter által az 5. pont szerint jóváhagyott költ-
ségvetési terv alapján az IBH feladat végrehajtásának for-
rásbiztosításához a HM Gazdasági Tervezési és Szabályo-
zási Fõosztály a többletforrás biztosítása érdekében kor-
mányhatározat kiadását kezdeményezi a Nemzetgazdasági
Minisztériumnál.

7. A tervezés, a felhasználás és az elszámolás során
a következõk szerint kell eljárni:

a) a személyi járandóságok tekintetében:
aa) a teljesített túlszolgálat után a feladatba bevont ka-

tona állomány részére a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 247/H. §-a,
valamint a honvédek illetményérõl és illetményjellegû jut-
tatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továb-
biakban: R.) 63. és 64. §-a alapján állapítható meg a túl-
szolgálat ellentételezése, ideértve a szabadidõ biztosítását
és a túlszolgálati díj megállapítását is,

ab) a kifizetésre kerülõ túlszolgálati díj az állományille-
tékes honvédségi szervezet túlszolgálati díjkeretét terheli.
A honvédségi szervezet részére rendelkezésre álló túlszol-
gálati díjkeretek felhasználásáról a honvédségi szervezet-
nél részletes nyilvántartást kell vezetni.

ac) az ab) alpont szerinti nyilvántartásban a túlszolgála-
tot teljesítõ személy nevét, rendfokozatát, személyügyi
törzsszámát, az általa teljesített túlszolgálat idõpontját és
óraszámát, az ellentételezés formáját és mértékét, a sza-
badidõ kiadásának idõpontját vagy a túlszolgálati díj kifi-
zetésének megtörténtét is fel kell tüntetni,

ad) ha a feladatba bevont honvédségi szervezetnél túl-
szolgálati díjkeret-kiegészítés szükséges, az erre vonatko-
zó igényt a szolgálati elöljáró útján a HM VGH fõigazga-
tója részére kell megküldeni. A túlszolgálati díjkeret-ki-
egészítés az éves keretfelhasználás elszámolásán túl tartal-
mazza az IBH építésére már elrendelt és várhatóan még
elrendelésre kerülõ túlszolgálatok után járó túlszolgálati
díjak összegeit és az igényelt keret-kiegészítés összegét.
A HM VGH a beérkezett keret-kiegészítési igény alapján az
elszámolás indokoltsága, a szolgálati elöljáró támogatása,
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valamint a rendelkezésre álló költségvetési tartalék figye-
lembevételével soron kívül intézkedik a honvédségi szer-
vezet éves túlszolgálati díjkeretének kiegészítésére,

ae) a készenléti, illetve ügyeleti szolgálat ellátására ve-
zényelt katona állomány részére a szolgálatteljesítés idõ-
tartamára az R. 19. és 20. §-a, illetve 22–24. §-a alapján ál-
lapítható meg fokozott igénybevételi illetménypótlék, és

af) mind a túlszolgálat, mind a készenléti, illetve ügye-
leti szolgálat személyenkénti elrendelésekor, valamint az
ab) és az ac) pont szerinti nyilvántartásban fel kell tüntetni,
ha az adott szolgálatteljesítésre az IBH feladat végrehaj-
tása során került sor,

b) a központi logisztikai elõirányzatok terhére történõ
beszerzések fedezetét eltérõ intézkedésig az érintett hon-
védségi szervezetek saját költségvetésük terhére, annak át-
rendezésével – a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó gazdasági társaságoknál lekötött megrendelések
kivételével saját hatáskörû átcsoportosítással, a kötelezett-
ségvállalások átütemezésével – biztosítják. Ha a kötele-
zettségvállalás átütemezésére és a saját hatáskörû elõ-
irányzat-átcsoportosításra nincs lehetõség, az érintett hon-
védségi szervezet a pótelõirányzat-igénylését részletes in-
dokolással, szolgálati úton a Honvéd Vezérkar (a továb-
biakban: HVK) Logisztikai Csoportfõnökség (a továb-
biakban: HVK LOGCSF) részére terjeszti fel. A HVK
LOGCSF a kérelmet felülvizsgálja és indokolt esetben a
szükséges elõirányzat átmeneti biztosítására jelentést ter-
jeszt fel a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes állam-
titkár részére. A HVK LOGCSF a kérelmet elbírálja és
intézkedik a szükséges elõirányzat központi logisztikai
költségvetés terhére történõ átmeneti biztosítására. Az
elõirányzat-átcsoportosítások érdekében a HM VGH so-
ron kívül jár el,

c) az õrzés-védelmi, a munkavédelmi és az elhelyezési
feladatokhoz kapcsolódóan a HM Ei Zrt. a HM VGH igé-
nye alapján – szolgáltatási szerzõdés keretében – 2015.
augusztus 1-jétõl biztosítja a szükséges szolgáltatásokat,

d) az IBH feladat mûszaki elõkészítésével kapcsolatos
feladatokkal összefüggésben a HM Ei. Zrt. az MH Logisz-
tikai Központ (a továbbiakban: MH LK) igénye alapján –
vállalkozási szerzõdés keretében – 2015. augusztus 1-jétõl
biztosítja a szükséges szolgáltatásokat,

e) a geodéziai feladatokat a HM Zrínyi Nkft.-vel kötött
támogatási szerzõdés módosításával kell végrehajtani.
A szerzõdés módosítását a HM Vagyonfelügyeleti Fõosz-
tály (a továbbiakban: HM VFF) – a HM VGH-val egyez-
tetve – 2015. augusztus 3-ig kezdeményezi. A HM VFF
a szükséges mértékben kezdeményezi a teljesítésarányos
finanszírozástól eltérõ finanszírozást, és

f) az IBH feladattal és a menekültügyi kiadásokkal kap-
csolatos eszköz-visszapótlás fedezetét az MH LK tervezi.

8. A költségek megtérítéséhez és a felhasznált elõirány-
zatok visszapótlásához szükséges késõbbi elszámolás
összeállítása érdekében

a) a feladat végrehajtásához kapcsolódó intézményi és
központi beruházási, valamint személyi jellegû és dologi
kiadásokat, költségeket a „744 Ideiglenes biztonsági ha-
tárzár kiépítése (intézményi)” és a „844 Ideiglenes bizton-
sági határzár kiépítése (központi)” címrendkódon kell
elkülönítetten nyilvántartani,

b) a végrehajtásban érintett honvédségi szervezetek
– az MH 5. Bocskai István Lövészdandár kivételével,
amely honvédségi szervezet a 7003 számú feladatkódot al-
kalmazza –

ba) a feladat érdekében beszerzett eszközök bevételezé-
sét és felhasználását az ESZKÖZ-program rendszerben,
„Ideiglenes határzár” megnevezéssel kialakított, alegység
típusú tárolóhely kódon, és

bb) a gazdasági eseményeket a 9997 számú feladatkó-
don
rögzítik,

c) a kiadásokról a költségviselõ honvédségi szervezet-
nél – HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rend-
szer és az ESZKÖZ-program adataival megegyezõen – kü-
lön nyilvántartást kell vezetni értékben, amelyhez csatolni
kell a bizonylatok hitelesített másolatait. A felhasznált
eszközök vonatkozásában, ha azok visszapótlása szüksé-
ges, a beszerzési értéket, ha a visszapótlás nem indokolt, a
nyilvántartási értéket kell feltüntetni, kiadási bizonylattal
– így különösen utalvánnyal, menetlevéllel, üzemóralap-
pal – alátámasztva a felhasználást,

d) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától,
vagy annak alárendelt büntetés-végrehajtási szervezetétõl
az anyag-átvevõ pontokon (a továbbiakban: DEPO) ideig-
lenes használatra átvett kerítésépítési alapanyagokról és
eszközökrõl – ideértve az IBH feladat végrehajtásához
szükséges tárgyi eszközöket is – az ESZKÖZ-programtól
elkülönített analitikus nyilvántartást kell vezetni, amely az
IBH feladat befejezését követõ elszámolás és visszaadás
alapját képezi. Az ideiglenes használatra átvett kerítésépí-
tési alapanyagok és eszközök analitikus nyilvántartására
az ESZKÖZ-programot nem lehet alkalmazni,

e) az IBH feladat végrehajtása során az építõipari kivite-
lezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben meghatározottak szerint papír alapú építési
naplót kell vezetni az építési naplóra vonatkozó elõírások-
nak megfelelõ adattartalommal. Az építési naplót az MH
személyi állományából kijelölt mûszaki munkacsoport-
vezetõ nyitja meg és vezeti. Az építési napló alapadatai és
elõírt tartalmi elemei mellett napi szinten kell rögzíteni az
ideiglenes biztonsági határzár kialakítása során felhasznált
anyagok beszállítására és beépítésére vonatkozó tételes
mennyiségi és minõségi adatokat, és
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f) a HM Ei Zrt. az IBH feladat végrehajtásához szüksé-
ges ingó vagyonelemeket a jogszabályokban és a közjogi
szervezetszabályozó eszközökben, valamint a honvédelmi
tárca belsõ szabályozóiban szereplõ elõírásoknak megfe-
lelõ módon igényelhet és kaphat használatba.

3. A munkafeltételek megteremtéséhez kapcsolódó
feladatok

9. A munka-, tûz- és környezetvédelmi feladatok meg-
tervezése és végrehajtása érdekében a HM Közigazgatási
Államtitkári Titkárság (a továbbiakban: HM KÁT Titkár-
ság) az MH Összhaderõnemi Parancsnoksággal (a továb-
biakban: MH ÖHP) együttmûködve

a) elkészíti a mûszaki feladatokra, valamint a valós biz-
tosítási-ellátási feladatokra vonatkozó munkavédelmi
kockázatértékelési dokumentációt, amely tartalmazza a
veszélyek azonosítását és a megelõzést szolgáló intézke-
déseket,

b) végrehajtja a valós biztosítási és ellátási feladatok so-
rán alkalmazott munkaeszközök, illetve hadfelszerelések
veszélyeinek azonosítását,

c) elkészíti az egyéni védõeszköz-ellátási tervet a mun-
kafolyamatok, a technológiák, a mûszaki leírás, a mûszaki
követelmények és az érintett terület munkakörnyezeti
ismeretének függvényében,

d) meghatározza a végrehajtással összefüggõ tûzvédel-
mi és környezetvédelmi követelményeket és feladato-
kat, és

e) végzi az elõzetes munkavédelmi kockázatértékelés
megállapításainak folyamatos felülvizsgálatát és pontosí-
tását.

10. A munkafeltételek megteremtéséhez kapcsolódóan
a) a napi tervezési és szervezési feladatok figyelembe-

vételével a helyszínen végzett munka-, tûz- és környezet-
védelmi feladatok érvényre juttatásáért, a polgári és a hon-
védségi szervezetek tevékenységének összehangolásáért,
a szükség szerint alkalmazott technológiák begyakorlá-
sáért az MH ÖHP a felelõs,

b) a munka-, tûz- és környezetvédelmi feladatok terve-
zését és a végrehajtás folyamatos szakmai irányítását az
MH ÖHP Jogi, Igazgatási és Repülésbiztonsági Osztály
(a továbbiakban: MH ÖHP JIRO) hajtja végre, és

c) az MH ÖHP JIRO vezetõje – a HM KÁT Titkársággal
együttmûködve – intézkedik a szükséges dokumentumok
kidolgozására és az IBH feladat végrehajtása során ellen-
õrzéseket hajt végre.

11. Az IBH feladat végrehajtása során
a) figyelembe kell venni, hogy egyes területek a vízügyi

igazgatóságok hatáskör-gyakorlása alá tartoznak, amelye-
ken különbözõ vízi mûtárgyak találhatóak, ezért ezeken a
területeken történõ feladat-végrehajtáskor a HM Hatósági
Hivatal (a továbbiakban: HM HH) meghívására az illeté-

kes vízügyi szakember is a helyszínen tartózkodik. A fel-
adatokat, illetve az együttmûködést e tény figyelembevé-
telével kell megtervezni és megszervezni, és

b) figyelemmel kell lenni az államhatárra vonatkozó,
valamint az államhatár rendjének fenntartását biztosító
jogszabályi elõírásokra, különösen az államhatárt, az ál-
lamhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nem-
zetközi szerzõdések és határokmányok kihirdetésérõl
szóló 2009. évi XII. törvény 3. és 4. §-ával kihirdetett
Egyezmény – különösen annak 5. Cikke – rendelkezéseire.
A munkálatok során a 2,5 méter széles határnyiladék mun-
kavégzésre a fenti nemzetközi egyezmény rendelkezései-
vel összhangban vezetõ igénybe, különös figyelemmel
arra, hogy a kialakított építmény a sáv szélét nem érintheti.

12. Az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban:
MH GEOSZ) és a HM Zrínyi Nkft. – a geodéziai mérések
során – kijelöli az építéshez szükséges nyomvonalat és az
érintett területen fellelhetõ régészeti lelõhelyeket.

4. A beszerzésekkel kapcsolatos feladatok

13. A HM Beszerzési Hivatal az érintett honvédségi
szervezetek megbízása alapján haladéktalanul megkezdi a
szükséges beszerzési eljárások lefolytatását.

5. Megyei, helyi szintû koordinációs feladatok

14. A HM Védelmi Hivatal (a továbbiakban: HM VH)
a) folyamatosan kapcsolatot tart az IBH feladatban érin-

tett megyei védelmi bizottságok titkárságaival, a titkársá-
gok állományába tartozó hivatásos katona – titkár, titkár-
helyettes – útján a járási szintû helyi védelmi bizottságok
elnökeivel és a települési polgármesterekkel, együttmûkö-
dik az MH ÖHP-val és a feladatba bevont rendvédelmi
szervekkel, szükség esetén kezdeményezi és koordinálja a
megyei és a helyi védelmi bizottsági ülések megtartását,

b) az IBH feladat végrehajtásában érintett megyei vé-
delmi bizottságok titkárságainál készült, összesített napi
jelentéseket a HM VH fõigazgatója útján megküldi az MH
Központi Ügyelet (a továbbiakban: MH KÜ) részére, és

c) fõigazgatója heti összefoglaló jelentést készít a HM
közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT)
részére.

6. A feladat ellátásának egyes személyi feltételei

15. Az IBH feladat végrehajtása érdekében közfoglal-
koztatottak alkalmazására is sor kerülhet. Az MH Egész-
ségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK), illetve az
ÖHP felkészül az MH állományába nem tartozó, a feladat
végrehajtásában érintett személyek – külön megállapodás
alapján történõ – helyszíni egészségügyi és élelmezési
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ellátására. A közfoglalkoztatottak helyszínre történõ szál-
lítását a HM Ei Zrt. biztosítja. Ha a terepviszonyok indo-
kolják a terepjáró képességû szállítási eszközök igénybe-
vételét, azokat a HM Ei Zrt. részére az MH ÖHP biztosítja.
A HM Ei Zrt. felelõs az általa alkalmazott közfoglalkozta-
tottak tevékenységéért. A közfoglalkoztatottak részére a
mûszaki csoport vezetõje közvetlenül nem, csak a közfog-
lalkoztató képviselõjének bevonásával szabhat feladatot.

16. Az IBH feladatba bevont, érintett honvédségi szer-
vezetek parancsnokai – figyelemmel a honvédek jogállá-
sáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
(a továbbiakban: Hjt. vhr.) 51. § (4) bekezdésére – a Hjt.
49. §-a szerinti vezényléssel a következõ szempontok fi-
gyelembevételével biztosítják az érintett hivatásos és szer-
zõdéses, valamint önkéntes tartalékos állomány részvéte-
lét az IBH feladat végrehajtásában:

a) az IBH feladat végrehajtására vezényelt állomány ré-
szére a szolgálatteljesítési idõ beosztását az MH ÖHP pa-
rancsnoka határozza meg,

b) az érintett honvédségi szervezetek parancsnokai
megszervezik az állomány váltását és kijelölik a tartalékot,

c) az érintett állomány szolgálatteljesítési idejét a ve-
zénylés idõtartama alatt „HATÁRZÁR” jelzéssel ellátott
egyéni munkaidõ nyilvántartó lapon folyamatosan vezetni
kell,

d) az MH ÖHP személyügyi szerve a mûszaki munka-
csoport-vezetõk naprakész nyilvántartása alapján napi
összesített kimutatást vezet a feladatba bevont személyi ál-
lományról,

e) a szolgálatteljesítési idõn és a túlszolgálati idõn kívüli
idõszakban az érintett állomány részére készenlét elrende-
lésére kerül sor, és

f) a vezénylés idõtartama alatt – figyelemmel a fokozott
igénybevételre – további intézkedésig a feladatban érintett
állomány részére a Magyar Honvédség élelmezési ellátá-
sáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet szerinti termé-
szetbeni élelmezési ellátásra vonatkozó VI. számú élelme-
zési norma kétszeresével kell számolni.

17. A Honvéd Vezérkar fõnöke az állományilletékes
honvédségi szervezet igénye alapján kezdeményezi a mi-
niszternél az önkéntes tartalékosok feladatba történõ bevo-
nását.

18. Az önkéntes tartalékos állomány feladatba történõ
bevonásáért a jogszerû – Hjt. vhr. elõírásai szerinti – be-
hívhatóság teljesíthetõségéért az állományilletékes hon-
védségi szervezet, a behívás végrehajtásáért az MH Had-
kiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a to-
vábbiakban: MH HKNYP) a felelõs.

7. A feladat egészségügyi biztosítása

19. Az MH Egészségügyi Központ felelõs az IBH fel-
adat egészségügyi biztosítási tervének, közegészségügyi

és járványügyi támogatási tervének elkészítéséért, vala-
mint az egészségügyi biztosítási feladatainak megtervezé-
séért, megszervezéséért, koordinálásáért. Felelõs továbbá
a feladat egészségügyi szakanyagokkal és eszközökkel
történõ soron kívüli ellátásáért, az MH ÖHP igénye alap-
ján egészségügyi szakállomány biztosításáért, szükség
esetén – tekintettel a feladat területi sajátosságaira –
a polgári egészségügyi szervekkel és szolgáltatókkal tör-
ténõ együttmûködés kialakításáért.

8. A feladat végrehajtása

20. Az IBH feladattal kapcsolatos építési területet mun-
katerületként kell kezelni.

21. Az IBH feladat végrehajtására és a közremûködõk
tevékenységének koordinálására az MH ÖHP kerül kijelö-
lésre. Az MH ÖHP a szakfeladatok végrehajtása érde-
kében

a) az IBH feladat végrehajtása alatt folyamatosan mû-
ködtet egy, az IBH feladat vezetését és koordinálását biz-
tosító állandó csoportot,

b) kialakít és felszerel a szakfeladatok végrehajtására
képes, megfelelõ számú mûszaki munkacsoportot,

c) kijelöli és felkészíti a szükséges mûszaki-technikai
eszközöket és jármûveket,

d) a mûszaki munkacsoportok elhelyezésének, váltásá-
nak, pihentetésének és étkezésének biztosítása céljából el-
látó pontokat jelöl ki, telepít és mûködtet, amelyeken biz-
tosítja az ivóvízellátást, a fürdési lehetõséget és a tûzvédel-
mi eszközöket,

e) meghatározza a munkavégzés megtervezéséhez
szükséges munkarendet,

f) az elvégzett feladatokról naponta jelent az MH KÜ ré-
szére,

g) a mûszaki szakfeladatok végrehajtása során nyilván-
tartja az összes jelentkezõ költséget – különösen élelme-
zési, ellátási, üzemanyag és egyéb költségek,

h) az egészségügyi biztosítási terv alapján megszervezi,
valamint az MH EK, az MH vitéz Szurmay Sándor Buda-
pest Helyõrség Dandár, az MH LK és az MH Altiszti Aka-
démia kijelölt egészségügyi szakállományával együttmû-
ködve végrehajtja az egészségügyi biztosításhoz kap-
csolódó feladatokat, és

i) intézkedésben szabályozza az IBH feladat ezen
együttes intézkedésben nem szabályozott, részletes felada-
tainak végrehajtását.

22. A jelentések rendje:
a) az MH ÖHP parancsnoka intézkedik az IBH feladat

végrehajtására kialakított vezetési elemek és végrehajtó
mûszaki munkacsoportok vezetési-, irányítási-, valamint
híradó rendszerének létrehozására,

b) a kitûzést végrehajtó mérõcsoportok, a mûszaki mun-
kacsoportok és a DEPO parancsnokok az elvégzett felada-
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tokról naponta, a 18.00 órai állapotnak megfelelõen legké-
sõbb 18.15-ig jelentést terjesztenek fel az MH ÖHP Hely-
színi Vezetési Elem vezetõje részére, aki a napi jelentése-
ket összesíti, majd felterjeszti az MH ÖHP IBH ügyeletes
tisztje (a továbbiakban: MH ÖHP IBH ÜTI) részére. Az
MH ÖHP IBH ÜTI a mûszaki munkacsoportok IBH fel-
adat-végrehajtásáról napi jelentést készít, amelyet legké-
sõbb 19.30-ig terjeszt fel az MH KÜ részére, valamint
tájékoztatásul megküldi azt a HVK törzsigazgató és a
HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK HDMCSF) szervezeti e-mail címére,

c) a HVK HDMCSF feldolgozza a napi jelentéseket és
nyilvántartást vezet az IBH feladat végrehajtásának
helyzetérõl, és

d) az MH KÜ a beérkezõ jelentés adatait bedolgozza a
reggeli jelentésbe és az adatok alapján a külön e célra ki-
adott formátumú kivonatot megküldi a Belügyminisztéri-
um (a továbbiakban: BM) részére.

23. A híradó, informatikai támogatási feladatok rendje:
a) az IBH feladattal kapcsolatos híradó, informatikai és

információvédelmi feladatok megtervezéséért, megszer-
vezésért, biztosításáért a b)–h) pont szerinti szempontok
figyelembevételével az MH ÖHP a felelõs;

b) az IBH feladat végrehajtásában résztvevõ szerveze-
tek közötti együttmûködési híradást elsõdlegesen az MH
Egységes Digitális Rádió-távközlõ Rendszer (továbbiak-
ban: EDR) egyedi EDR felhasználói csoportok feladat sze-
rinti konfigurálásával, valamint mobiltelefonok felhaszná-
lásával kell megszervezni;

c) az elsõdleges híradó rendszerek tartalékaként tábori
híradó, informatikai és információvédelmi erõkkel és esz-
közökkel szervezett hálózatokkal kell tervezni, melyek
ideiglenes jelleggel elektronikus hírközlési szolgáltatóktól
igénybe vett további szolgáltatásokkal is kiegészülhetnek;

d) az MH ÖHP a hatáskörét meghaladó MH Kormány-
zati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózat (a továbbiakban:
MH KCEHH) központi szolgáltatásainak kiterjesztésére
vonatkozó, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatók-
tól igénybe vett szolgáltatások megrendelési igényét a
Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvé-
delmi Csoportfõnökségnél soron kívül kezdeményezi;

e) az MH ÖHP az EDR híradás megszervezéséhez szük-
séges programozási igényeket, közvetlenül az MH Vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár (a további-
akban: MH BHD) részére soron kívül megküldi;

f) az MH BHD az MH ÖHP-val együttmûködve soron
kívül végrehajtja az elektronikus hírközlési szolgáltatások
végzõdtetéseit, az EDR programozási feladatokat, vala-
mint az MH KCEHH központi szolgáltatások kiterjeszté-
sének feladatait;

g) Az MH BHD a feladat végrehajtása során jelentkezõ
híradó, informatikai forgalmi, mûködési költségekrõl kü-
lön nyilvántartást vezet;

h) Az MH ÖHP az IBH feladat híradó, informatikai és
információvédelmi támogatására vonatkozó intézkedését,

a HVK HIICSF és az MH BHD szervezetekkel történõ
egyeztetést követõen elkészíti és részükre egy-egy pél-
dányban megküldi.

9. A feladat geoinformációs biztosítása

24. Az MH GEOSZ
a) az IBH feladat térképészeti támogatása keretében be-

szerzi a nagyméretarányú helyszíni geodéziai munkák
végrehajtásához szükséges, a térképészetért felelõs mi-
niszter felelõsségi körébe tartozó állami alapadatokat és
egyéb adatokat,

b) végrehajtatja a kitûzés helyszíni munkáit a HM
Zrínyi Nkft. által biztosított mérõcsoportokkal,

c) folyamatos kapcsolatot tart fenn az MH ÖHP tervezõ
csoportjával és mûszaki munkacsoportjaival, amelyek igé-
nyeit is figyelembevéve, szükség esetén a helyszínen saját
szakállományával támogatja a HM Zrínyi Nkft. mérõcso-
portjait,

d) a személy- és vagyonbiztosítás érdekében felveszi a
kapcsolatot a BM által kijelölt, helyi határrendészeti kiren-
deltség vezetõjével,

e) a mérõcsoportok által a helyszínen kitûzött pontokat
átadja az adott szakaszon dolgozó mûszaki munkacsoport
vezetõje részére, és

f) naponta 16.00-ig három napos meteorológiai elõrejel-
zést készít – egyhetes elõretekintéssel – a teljes ma-
gyar-szerb határszakasz térségére az IBH feladatot végre-
hajtó honvédségi szervezetek részére.

10. Logisztikai biztosítás

25. Az IBH feladat logisztikai támogatása:
a) az IBH feladat végrehajtásával összefüggõ egységes

ellátási rendszer ellátó pontok útján valósul meg,
b) az ellátó pontok szükséges szakanyaggal, szaktechni-

kai eszközzel – különösen hadtáppal, haditechnikai szak-
technikai eszközökkel, tûzvédelmi technikai eszközök-
kel – történõ ellátását az MH ÖHP hajtja végre,

c) az MH ÖHP Logisztikai Támogatási Tervet készít,
amely tartalmazza a logisztikai támogatás végrehajtására
vonatkozó elgondolást, a mûszaki munkacsoportok anyagi
készlet szükségletét, az IBH feladat teljes idõtartamára ter-
vezett ellátás rendjét és a kijelölt logisztikai erõket, eszkö-
zöket. Az MH ÖHP a Logisztikai Támogatási Tervet 2015.
augusztus 7-ig terjeszti fel a HVK LOGCSF részére,

d) az MH LK, valamint az MH EK biztosítja a feladat-
hoz szükséges, központi ellátási felelõsség körébe tartozó
hadfelszereléseket, eszközöket, anyagokat és szolgáltatá-
sokat,

e) az MH ÖHP a mûszaki munkacsoportok megalakítá-
sához szükséges erõket és eszközöket saját hatáskör-
ben történõ átcsoportosítással, hatáskörét meghaladóan
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a logisztikai szakterület vonatkozásában a HVK LOGCSF
csoportfõnöke útján kezdeményezi,

f) az MH ÖHP, az MH LK és az MH EK kezdeményezi
az IBH feladat végrehajtásához szükséges – a saját és a
központi készletbõl nem biztosítható – eszközök, anyagok
és szolgáltatások beszerzését,

g) a HM VH fõigazgatója javaslatot tesz a feladatban
felhasználható polgári objektumok körére, amely alapján
az ellátási körzetért felelõs honvédségi szervezet az
MH HKNYP-tõl megigényli a szükséges polgári objektu-
mok honvédelmi célú kijelölésének és a kijelölt objektu-
mok igénybevételi elrendelésének elõkészítését,

h) az igénybevételre bevont polgári objektum minden
esetben a kijelölt ellátó honvédségi szervezet logisztikai
támogatási rendszerébe kerül integrálásra,

i) a feladatra át-alárendelt technikai eszközökkel együtt
a küldõ honvédségi szervezetek átcsoportosítják a speciá-
lis technikai eszközök után szükséges javító kapacitást és
javító anyagokat,

j) a felkészítés idõszakában, valamint az elvonulást
megelõzõen a logisztikai szakállomány és az eszközök fel-
készítésre kerülnek a munkálatok jellegének megfelelõ
feladatok végrehajtására,

k) a feladatokat csak felkészített, a szükséges egyéni vé-
dõeszközökkel, egészségvédelmi felszereléssel ellátott
személyi állomány végezheti,

l) a feladatok végrehajtásával kapcsolatos átcsoportosí-
tásokat, szállításokat a feladatra kijelölt honvédségi szer-
vezetek saját erõikkel és eszközeikkel – szükséges esetben
a BM szerveivel együttmûködve – hajtják végre,

m) az érintett honvédségi szervezet az IBH feladat vég-
rehajtása során felmerülõ rendkívüli anyag- és eszközigé-
nyeit – az egészségügyi szakanyagok kivételével – a szol-
gálati út betartásával az MH LK részére küldi meg. Az MH
LK az illetékes központi raktárakból soron kívül teljesíti
az igényeket. Az IBH feladat megkezdésekor a végrehaj-
tásban résztvevõ honvédségi szervezetek és a központi el-
látó honvédségi szervezetek külön nyilvántartásokat ve-
zetnek. Az okmányokon, mozgásbizonylatokon piros
színnel feltüntetik a feladat megnevezését és az évszámot
(„HATÁRZÁR 2015”),

n) az IBH feladat végrehajtáskor megsemmisült, vagy
rendeltetésszerû használatra alkalmatlanná vált hadfelsze-
relésekrõl az IBH feladatban résztvevõ honvédségi szerve-
zetek az IBH feladat befejezését követõ tíz munkanapon
belül, alakulat szerinti bontásban, a szolgálati út betartásá-
val jelentést terjesztenek fel a HVK LOGCSF részére, és

o) a végrehajtás befejezését követõen, de legkésõbb a ti-
zedik munkanapon az MH ÖHP és az MH LK elõzetes lo-
gisztikai összefoglaló jelentést terjeszt fel a HVK
LOGCSF részére. Az elõzetes logisztikai összefoglaló je-
lentés tartalmazza az IBH feladat végrehajtásának logiszti-
kai támogatásával kapcsolatos megállapításokat, a nagy-
bani költségeket, a hadfelszerelésben és az infrastruktúrá-
ban keletkezett károkat és a logisztikai támogatás során
összegyûjtött tapasztalatokat.

26. Az IBH feladat haditechnikai biztosításának fel-
adatai:

a) az IBH feladat végrehajtására kijelölt honvédségi
szervezetek feladataikat alapvetõen a rendszeresített, vala-
mint a bérelt és az IBH feladat érdekében beszerzett eszkö-
zökkel tervezik, szervezik és hajtják végre,

b) az IBH feladat végrehajtása és elszámolása érdeké-
ben a honvédségi szervezetek feladatkódot hoznak létre.
A menetlevél, az üzemóralap és a mûszaki gép üzemi lap
fejrészében piros színnel feltüntetik a feladat megnevezé-
sét és az évszámot („HATÁRZÁR 2015”),

c) a helyszíni javító kapacitást meghaladó technikai
meghibásodásoknál alapvetõen csereeszköz biztosításá-
val, valamint bérelt tartalék eszközök igénybevételével
terveznek,

d) az MH LK az IBH feladat végrehajtása, valamint a
helyreállítás idõszakában a központi raktárakból folyama-
tosan biztosítja a szükséges javítóanyagok soron kívüli vé-
telezésének lehetõségét, szükség esetén mûködõ ügyeleti
szolgálatai útján szervezi meg a munkaidõn túli anyagki-
adást,

e) a tevékenység befejezését követõen az IBH feladatba
bevont hadfelszerelések technikai kiszolgálását, javítását
és karbantartását a vonatkozó miniszteri utasítások elõírá-
sai alapján hajtják végre, amelynek költségeit a 24. pont o)
alpontja szerinti jelentésben a nagybani költségek között is
figyelembe kell venni, és

f) az IBH feladat végrehajtása érdekében a felajánlott
erõk készletében lévõ haditechnikai eszközök igénybevé-
telét és átcsoportosítását a készenléti idõ figyelembevéte-
lével az MH ÖHP parancsnoka engedélyezheti.

27. Az IBH feladat hadtáp biztosításának feladatai:
a) az MH személyi állományába nem tartozó és az IBH

feladat végrehajtásában érintett személyek étkeztetésére
elõre leadott létszámjelentés alapján kerül sor,

b) az át-alárendelt állomány ellátására a saját honvéd-
ségi szervezete által kiadott élelmezési átjelentõvel kerül
sor,

c) a honvédségi szervezetek mozgókonyháik tüzelõ-
anyagának biztosítását saját készleteikbõl, illetve a kijelölt
ellátó honvédségi szervezet által biztosított készletekbõl
végzik,

d) az IBH feladat végrehajtásának területén történõ étel-
kiosztásnál egyszer használatos, eldobható étkészleteteket
alkalmaznak,

e) az alkalmazási területen a higiéniai feltételek biztosí-
tása a katasztrófavédelmi feladatok logisztikai támogatá-
sának megtervezésérõl és végrehajtásáról szóló 3/2015.
(HK 2.) HVK LOGCSF szakutasítás 66. pont a)–d) alpont-
jában meghatározottak szerint kerül végrehajtásra,

f) anyagmozgás csak az elõírt bizonylatok – különösen
menetlevél, üzemóra lap, mûszaki gépüzemi lap, üzem-
anyag feltöltési- és kiadási kimutatás, ESZKÖZ utalvány –
felhasználásával történhet,
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g) az IBH feladatra kirendelt technikai eszközök üzem-
anyag-biztosítása a kijelölt ellátó honvédségi szervezetnél
megalakított és kiszállított készletbõl, a hõerõgépet üzem-
bentartó honvédségi szervezet hajtóanyag fogyasztási ke-
rete terhére történik. A más honvédségi szervezetnél
üzemanyag feltöltést végrehajtó eszközök minden esetben
ellátásra kerülnek Üzemanyag Feltöltési Csekkel,

h) az MH ÖHP által mûködtetett ellátó pontok infra-
strukturális támogatása érdekében a HM VGH a HM és a
HM Ei Zrt. között megkötött 21520/01/44/10-01-03 szá-
mú Szolgáltatási Szerzõdés keretében megrendeli a fel-
adatokat a HM Ei Zrt.-tõl,

i) az IBH feladat végrehajtása során kijelölt DEPO-k,
valamint az ételkiosztó pontok elhelyezési feltételeinek,
valamint élõerõs õrzésvédelmi feladatainak biztosítása ér-
dekében a HM VGH a HM és a HM Ei Zrt. között megkö-
tött 21520/01/44/10-01-03 számú Szolgáltatási Szerzõdés
keretében megrendeli a feladatokat a HM Ei Zrt.-tõl,

j) a DEPO-kon az anyagátvételek szabályos végrehajtá-
sa érdekében az MH LK biztosítja a szükséges szakállo-
mányt, valamint kidolgozza az átadás-átvételek eljárás-
rendjét, és

k) az IBH feladat végrehajtásában érintett állomány ré-
szére a mosatást a kijelölt ellátó honvédségi szervezetek
biztosítják.

28. Az IBH feladat közlekedési biztosításának feladatai:
a) az oszlopmenetek, továbbá a túlsúlyos – túlméretes –

eszközök közúti menetének végrehajtásához szükséges út-
vonalengedélyek kiadását az MH Katonai Közlekedési
Központ soron kívül biztosítja,

b) a küldõ honvédségi szervezetek forgalomszabályo-
zási feladataikat önállóan, szükség esetén a területileg il-
letékes rendõrkapitánysággal együttmûködésben hajtják
végre,

c) a lánctalpas eszközök közúti szállítását a honvédségi
szervezeteknél lévõ nehézgép szállító szerelvényekkel
hajtják végre, és

d) a kijelölt ellátó honvédségi szervezetnél a megnöve-
kedett ellátáshoz, valamint az ellátó pontok üzemeltetésé-
hez szükséges, a honvédségi szervezet által nem biztosít-
ható központi szállításokat az MH ÖHP igénye alapján az
MH LK biztosítja.

29. A kiadott tervezési útmutatótól eltérõen, a HVK
LOGCSF tájékoztatásával egyidejûleg, a feladatba bevont
honvédségi szerveztek költségvetése terhére személyszál-
lítási szolgáltatás beszerzése hajtható végre az MH ÖHP
parancsnokának engedélye alapján.

30. Az IBH feladat elhelyezési biztosításának feladatai:
a) az IBH feladat végrehajtásában érintett állomány al-

kalmazási területen történõ elhelyezésének infrastrukturá-
lis biztosítását az MH ÖHP igényei alapján a HM VGH
biztosítja a HM és a HM Ei Zrt. között megkötött

21520/01/44/10-01-03 számú Szolgáltatási Szerzõdés
keretében, és

b) az érintett állomány pihentetésére az ellátásra kijelölt
honvédségi szervezet bázisán, ideiglenesen telepített tábo-
rokban és igénybe vett polgári ingatlanokban kerül sor,
szükség esetén az alkalmazási területen történõ tábori pi-
hentetõ szakanyagok biztosítását – együttmûködve az MH
LK-val – az MH ÖHP hajtja végre.

31. Az IBH feladat logisztikai gazdálkodási feladatai:
a) a HVK LOGCSF csoportfõnöke eltérõ rendelkezésig

intézkedik az IBH feladat végrehajtásához szükséges for-
rások biztosításának módjára, valamint a szükséges
beszerzések kezdeményezésére,

b) a honvédségi szervezetek a feladattal kapcsolatos be-
szerzéseket a költségvetésük terhére szükség szerinti át-
csoportosításokkal hajtják végre a pótelõirányzat biztosí-
tásáig,

c) az MH LK 2015. augusztus 4-ig összeállítja az IBH
feladat összesített logisztikai költségvetési tervét, amelybe
illetékességüknek megfelelõen az MH ÖHP és az MH EK
2015. augusztus 3-ig biztosítják adatszolgáltatásukat,

d) az IBH feladathoz szükséges hajtóanyag beszerzése
az üzemanyag-keretszerzõdés, az élelmezési ellátás az
élelmezési keret-megállapodás terhére kerül biztosításra,

e) az IBH feladat végrehajtása során a honvédségi szer-
vezetek folyamatosan nyilvántartják az azzal kapcsolatos
költségeket, különösen a tárgynapi, illetve a göngyölített
költségeket, amelyeket az MH ÖHP és az MH EK kétheti
rendszerességgel – elsõ alkalommal 2015. augusztus
26-án – az MH LK részére küldi meg. Az összesített jelen-
tést az MH LK két munkanapon belül terjeszti fel a HVK
LOGCSF részére, és

f) az IBH feladatban résztvevõ honvédségi szervezetek
az IBH feladat befejezését követõ húsz munkanapon belül
összesített logisztikai elszámolást terjesztenek fel a HVK
LOGCSF részére, a HVK LOGCSF által meghatározott
formátumban.

11. A sajtónyilvánosság biztosítása

32. A HM Miniszteri Kabinet Sajtó Osztály biztosítja az
IBH feladat végrehajtásával kapcsolatos közérdeklõdésre
számot tartó információk média nyilvánosságát.

12. Záró rendelkezések

33. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba.*

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2015. július 30.
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34. A HM szakmai felelõs szervezeti egységei az együt-
tes intézkedés hatályba lépését követõ öt napon belül a ha-
tárõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével
összefüggõ feladatokról szóló HM utasításban meghatáro-
zottak szerint javaslatot tesznek az együttes intézkedésben
meghatározott járandóságok biztosíthatósága érdekében
az esetlegesen szükséges jogszabály-módosításokra.

35. Ez az együttes intézkedés 2016. január 1-jén hatá-
lyát veszti.

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

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
48/2015. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi képzésben

részt vevõ személyi állomány nemzeti támogatásával
összefüggõ 2015. évi ellátási normákról szóló

19/2015. (HK 4.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról

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

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. A külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi képzésben
részt vevõ személyi állomány nemzeti támogatásával
összefüggõ 2015. évi ellátási normákról szóló 19/2015.
(HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés (a továb-

biakban: Intézkedés) 1. pont h) alpontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(Az együttes intézkedés hatálya)
„h) az 1. és 2. melléklet tekintetében a külföldi szolgála-

tot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)
HM rendelet 36. § (2a) bekezdése szerinti kiküldöttekre,
az EU Mûholdközponthoz kirendelt nemzeti szakértõkre,
valamint”
(terjed ki.)

2. Az Intézkedés 6. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

3. Az Intézkedés a következõ 9. ponttal egészül ki:
„9. Ezen intézkedésnek a külföldi szolgálatot teljesítõ

és külföldi képzésben részt vevõ személyi állomány nem-
zeti támogatásával összefüggõ 2015. évi ellátási normák-
ról szóló 19/2015. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes in-
tézkedés módosításáról szóló 48/2015. (HK 8.) HM KÁT–
HVKF együttes intézkedéssel megállapított 1. pontját
2015. június 25-tõl, 2. pontját 2015. január 1-jétõl kell al-
kalmazni.”

4. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ napon
lép hatályba*, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

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

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2015. augusztus 6.

1. melléklet
a 48/2015. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedéshez

„6. melléklet a 19/2015. (HK 4.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedéshez

Helyõrség
Gépjármûbérlet (NFTC)

”

EUR/hó

Cold Lake (Edmonton) 1 300

Moose Jaw (Regina) 1 300
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
174/2015. (HK 8.) HVKF

parancsa
a koronaõr altiszti állomány

altiszti alap- és szakmai tanfolyamának
végrehajtásáról szóló 27/2013. (HK 10.) HVKF

parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
181/2015. (HK 8.) HVKF

parancsa
a 2015. augusztus havi nyomozótiszti készenléti

szolgálat ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
182/2015. (HK 8.) HVKF

parancsa
a XXX. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ Tanfolyam

elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
190/2015. (HK 8.) HVKF

parancsa
az ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos
stratégiai szintû feladatok ellátásában érintett

állomány feladatellátásának rendjérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
192/2015. (HK 8.) HVKF

parancsa
az ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos
stratégiai szintû feladatok ellátásában érintett
állomány feladatellátásának rendjérõl szóló

190/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
193/2015. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban,

valamint a Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport
Katasztófavédelmi Operatív Törzsben

készenléti szolgálatot ellátó személyek kijelölésérõl**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
196/2015. (HK 8.) HVKF

parancsa
a 2015. évi tisztavatás és tûzijáték katasztrófavédelmi

biztosításáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
197/2015. (HK 8.) HVKF

parancsa
a 2015. augusztus 20-ai,

államalapító Szent István király napja alkalmából
szervezett ünnepségekkel összefüggõ feladatokról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
198/2015. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport
Katasztófavédelmi Operatív Törzs

2015. július–augusztus havi szolgálatvezénylésérõl
szóló 131/2015. HVKF parancs módosításáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
200/2015. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban,

valamint a Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport
Katasztófavédelmi Operatív Törzsben

2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl**

** A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
201/2015. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban,

valamint a Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport
Katasztófavédelmi Operatív Törzs

2015. július–augusztus havi szolgálatvezénylésérõl
szóló 131/2015. HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
168/2015. (HK 8.) HVKF

intézkedése
az MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens

tartalék szakaszának készenléti szolgálatával
kapcsolatos feladatokról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
187/2015. (HK 8.) HVKF

intézkedése
a 2015. évben végrehajtandó
egészségi szûrõvizsgálatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján
–figyelemmel a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgá-
latra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányok-
ra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírá-
lásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálat-
mentesség és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélye-
zésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet-
ben foglaltakra – a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya:
a) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM),

a honvédelemért felelõs miniszter (továbbiakban: minisz-
ter) közvetlen irányítása alá tartózó központi hivatalok,
a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tek, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)

katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek) hivatásos és szerzõdéses állományára és

b) az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH
EK), valamint az egészségügyi szûrõvizsgálatokat végre-
hajtó honvéd-egészségügyi szakállományra terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy külön ren-
delkezésben intézkedjen az intézkedésben foglaltak beve-
zetésére.

2. A hivatásos és szerzõdéses állományú katonák
egészségi szûrõvizsgálatának rendje

3. 2015-ben a teljes személyi állomány vizsgálatát kell
elvégezni az utaltsági rend szerinti egészségügyi alapellá-
tásra kijelölt egészségügyi szolgálatnál.

4. A katonai szervezeteknél a vizsgálatokat az állomány
szolgálati elfoglaltsága, évi rendes szabadsága figyelem-
bevételével kell szervezni és végrehajtani.

5. A szûrõvizsgálatot 2015. november 20-ig kell elvé-
gezni.

6. Az egészségügyi szolgálatok – a honvédelmi szerve-
zetek vezetõivel szorosan együttmûködve – kiemelt fi-
gyelmet fordítanak arra, hogy az állomány megjelenjen
a szûrõvizsgálatokon. Ennek keretében:

a) a szolgálati elöljárók biztosítsák és ellenõrizzék
a megjelentést

b) az egészségügyi szolgálatok feladata az idõpontok
biztosítása, a vizsgálatok szervezése, a már megjelentek
szûrõvizsgálatának végrehajtása és visszajelzés a távol
maradókról.

7. A szûrõvizsgálatra kötelezettek névjegyzékét a hon-
védelmi szervezetek állományilletékes személyügyi szer-
vei továbbítják az MH ellátási utaltsági rendje szerint ille-
tékes egészségügyi szolgálatnak.

8. Az egészségügyi anyagellátásért felelõs személyek
fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy a szûrõvizsgála-
tokhoz szükséges anyagok (EKG papír, vizelet stix, vércu-
kor stix, papírlepedõ stb.) létszámarányos biztosítására a
szûrés megkezdése elõtt kerüljön sor.

9. A vizsgálat végrehajtására kötelezett egészségügyi
szolgálat a szûrõvizsgálatról távolmaradó állomány név-
jegyzékét – az éves teljesítményértékelés elõtt – 2015. no-
vember 30-ig terjeszti fel az állományilletékes parancs-
nokhoz.

10. A szûrõvizsgálat során fordítsanak figyelmet arra,
hogy az OMRON BF511 típusú készülékekkel a vizsgálata-
ra kötelezettek testzsír százalékának mérését végezzék el.
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11. Az egészségügyi szolgálatok szakorvosi rendelõin-
tézetbe és fekvõbeteg intézménybe – szûrõvizsgálat céljá-
ból – beutalást nem kezdeményezhetnek. A szûrõvizsgálat
során szakorvosi vizsgálatra történõ beutalásra az MH
EK-ba, vagy a területileg illetékes szolgáltatók szakellátó
intézményeibe abban az esetben kerülhet sor, ha

a) a szûrõvizsgálat olyan kóros állapotot rögzít, amely-
nek kivizsgálásában, gyógykezelésében az alapellátást
végzõ orvos szakmai kompetencia vagy tárgyi feltételek
hiányában nem illetékes vagy

b) a vizsgálat eredménye vagy a kórelõzményi adatok
azt indokolttá teszik.

12. Amennyiben a vizsgált személy érvényes egészség-
ügyi minõsítésének megváltoztatása szükséges, a szûrõ-
vizsgálatot végzõ orvos javaslatára a Felülvizsgáló Orvosi
Bizottságok a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat-
ra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra
való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálá-
sáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmen-
tesség és a csökkentett napi szolgálati idõ engedélyezésé-
nek szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet
29. §-ában elõírtak szerint járnak el.

13. Az egészségügyi szolgálatoknak a szûrõvizsgálatra
kötelezettek és a vizsgálaton megjelentek létszámáról az
1. melléklet szerinti táblázat kitöltésével, szolgálati úton a
MH EK parancsnoka részére jelentést kell felterjeszteniük
2015. december 15-ig.

14. Az egészségügyi tevékenységet végzõk elõzetes és
idõszakos alkalmassági vizsgálatait az egészségügyi inté-
zetek, szolgáltatók és az alapellátást biztosító egészség-
ügyi szolgálatok az egészségügyi tevékenység végzéséhez
szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minõsí-
tésérõl szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletben fog-
laltak, valamint az egyes munkakörök esetén elvégzendõ
idõszakos alkalmassági vizsgálatokról elkészített szabály-
zatuk szerint végzik.

15. A KNBSZ igénye szerint a különleges állomány vo-
natkozásában az MH EK Védelem-egészségügyi Igazga-
tóság Repülõorvosi,- Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító
Intézet (továbbiakban RAVGYI) a szakorvosi szûrõvizs-
gálatokat elõzetes idõpont egyeztetés alapján hajtja végre,
továbbá együttmûködik a KNBSZ-szel a KNBSZ vezetõ
állománya egészségi szûrõvizsgálatának biztosításában,
amelyet a 16. ponttól eltérõen a KNBSZ szervez.

3. A HM és az MH vezetõ állománya
szûrõvizsgálatának rendje

16. A RAVGYI 2015. augusztus 31-ig szervezi meg a
vezetõ állomány szûrõvizsgálatát, ezt követõen végrehajt-
ja a vizsgálatra kötelezettek kiértesítését.

17. A HVK Személyügyi Csoportfõnökség a Honvédel-
mi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetõ állomá-
nyú tagjai egészségi szûrõvizsgálatának és fizikai állapot-
felmérésének végrehajtásáról szóló 13/2006. (HK 5.) HM
utasítás 4.§ (1) bekezdése alapján megküldi a MH EK ré-
szére a vezetõ állomány névjegyzékét, valamint tájékozta-
tást ad a vezetõ állomány körében bekövetkezett változá-
sokról 2015. augusztus 31-ig.

18. A HM és az MH vezetõ állomány szûrõvizsgálatát
és fizikai alkalmasságának ellenõrzését a RAVGYI hajtja
végre 2015. szeptember 14. és november 20. között, na-
ponta legfeljebb 10 fõ részvételével.

19. A vizsgálat 1 napos, az érintett személyeknél magá-
ba foglalja a fizikai állapotfelmérést is.

20. A HM és az MH vezetõ állományba tartozó, de Re-
pülõ Orvosi Bizottság által végzett alkalmassági vizsgálat-
ra (a továbbiakban: ROB vizsgálat) is kötelezett állomány
szûrõvizsgálatát és fizikai állapot felmérését a ROB vizs-
gálat keretében kell elvégezni, a fizikai felmérés eredmé-
nyét és az alkalmasság minõsítését a HM és az MH vezetõ
állomány szûrõvizsgálatáról készült jelentésben is fel kell
tüntetni.

21. A RAVGYI a vizsgálatok elvégzése után a megje-
lentek részére az egészségi és a fizikai alkalmasság vala-
mint a fogászati szûrés megtörténtérõl igazolást állít ki.

22. Az MH EK VEI Közegészségügyi és Járványügyi
Intézet Egészségfejlesztési Osztály (a továbbiakban: MH
EK VEI KJI EFO) tárgyév december 31-ig jelentést ter-
jeszt fel a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF) részére, amely tartalmazza a vizsgálaton megje-
lentek fizikai felmérésének eredményét és az alkalmasság
minõsítését.

4. A fogászati szûrõvizsgálatok rendje

23. Az MH alapellátást végzõ fogászati rendelõi a
3. pontban meghatározott szûrõvizsgálat részeként, az
utaltságukba tartozó állomány minden tagjának fogászati
szûrõvizsgálatát is ütemezik és a szûrõvizsgálat eredmé-
nyeinek ismeretében fogászati kezelési, szanálási tervet
készítenek.

24. A fogászati szûrõvizsgálatokhoz kapcsolódóan
szükséges és szakmailag indokolt panoráma röntgen vizs-
gálatot – elõzetes egyeztetés után – a RAVGYI hajtja vég-
re a szakmai prioritások figyelembevételével.

25. Az egészségügyi intézetek, szolgáltatók és alapellá-
tást biztosító fogászati rendelõk a fogászati szûrésrõl iga-
zolást állítanak ki.
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5. Az éves szûrõvizsgálati eredmények
nyilvántartásának rendje

26. A szûrõvizsgálatot végrehajtó egészségügyi szol-
gáltatók az MH EK VEI KJI EFO által kiadott, elektroni-
kus formában továbbított dokumentumok felhasználásával
rögzítik a szûrõvizsgálatok adatait. A betegségek jelölésé-
re kizárólag BNO kódok használhatók. Az adatszolgálta-
tást – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvényben
foglaltak betartásával 2015. december 15-ig az 1. mellék-
let szerint papír alapon és elektronikus adathordozón az
MH EK VEI KJI EFO részére kell teljesíteni.

27. A beérkezett szûrõvizsgálati adatok feldolgozása az
MH EK VEI KJI EFO feladata, amelynek részletes ered-
ményeirõl 2016. január 31-ig írásos jelentést terjeszt fel
a HVKF részére.

28. Az MH EK a szûrõvizsgálatok teljesítésérõl össze-
foglaló jelentést készít, amelyet az írásbeli éves beszámoló
jelentésben külön szerepeltet.

6. Záró rendelkezések

29. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*, és
2016. február 1-jén hatályát veszti.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az intézkedés aláírásának napja 2015. július 31.
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Összesített jelentés a 2015. évben végrehajtott szûrõvizsgálatokról

Ssz. IKR X.1.4. jelentés
A B C D E F

20 év alatt 21–30 év között 31–40 év között 41–50 év között 50 év felett Összesen

Alapellátásban

1. Hivatásos kötelezett

2. Hivatásos megjelent

3. Szerzõdéses kötelezett

4. Szerzõdéses megjelent

MH EK-ban

5. Hivatásos kötelezett

6. Hivatásos megjelent

7. Szerzõdéses kötelezett

8. Szerzõdéses megjelent

9. Összes kötelezett

10. Összes megjelent



A Honvéd Vezérkar fõnökének
191/2015. (HK 8.) HVKF

intézkedése
a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti

ösztöndíjszerzõdésrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §
(3) bekezdése alapján – figyelemmel a honvédek jogállásá-
ról szóló 2012. évi CCV. törvény 225–237. §-ára– a követ-
kezõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) Ludovika Zászlóaljra és az MH Altiszti
Akadémiára, valamint a honvéd tisztjelöltekre és a honvéd
altiszt-jelöltekre terjed ki.

2. Az intézkedés
a) 1. mellékleteként kiadom a honvédtiszti alapképzésre

felvételt nyert honvéd tisztjelölttel és
b) 2. mellékleteként kiadom a katonai szakképzésre fel-

vételt nyert honvéd altiszt-jelölttel
kötendõ ösztöndíjszerzõdés mintáját.

3. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép hatály-
ba*, rendelkezéseit azonban a 2015/2016-os tanévtõl kez-
dõdõen kell alkalmazni.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az intézkedés aláírásának napja 2015. augusztus 7.

1. melléklet
a 191/2015. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

Ösztöndíjszerzõdés
(honvéd tisztjelöltre vonatkozóan)

amely a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.) alapján jött létre

– egyfelõl a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ), 1101 Buda-
pest, Hungária krt. 9–11. nevében az MH LZ parancsnoka

– másfelõl ......................................................................
(szül. év: ...........) (anyja neve: ..................................) hon-
véd tisztjelölt
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételek-
kel.

1. A jelen ösztöndíjszerzõdés (a továbbiakban: Szerzõ-
dés) megkötésével a honvéd tisztjelölt az MH-val tisztje-
lölti szolgálati viszonyt létesít, és ezzel egyidejûleg az
MH LZ állományába kerül.

2. Felek a katonai alapfelkészítést tartalmazó elsõ félév-
re próbaidõt kötnek ki, amelyre a Hjt. 227. § (5) bekezdése
az irányadó.

3. A honvéd tisztjelölt hozzájárul, hogy az elõírt nem-
zetbiztonsági ellenõrzést a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat lefolytassa.

4. A honvéd tisztjelölt vállalja, hogy felsõfokú tanulmá-
nyait a ................................................................... szakon,
az MH által meghatározott specializáción, a Képzési és
Kimeneti Követelményben elõírt 8 félév tanulmányi idõ
alatt elvégzi, amelynek során a honvéd tisztjelölt köteles

a) az ösztöndíjszerzõdés megkötését követõ negyedik
félév vizsgaidõszakának végéig a „B” típusú gépjármû-ve-
zetõi engedélyt megszerezni, és azt az alapnyilvántartó
személyügyi szervnek bemutatni,

b) az ösztöndíjszerzõdés megkötését követõ negyedik
félév vizsgaidõszakának végéig sikeres NATO STANAG
6001 2.2.2.2. nyelvvizsgát tenni, és a nyelvvizsga-bizo-
nyítványt az alapnyilvántartó személyügyi szervnek be-
mutatni,

c) – ha a Szerzõdésben elõírt idegen nyelvi követel-
ményszintet a meghatározott idõ elõtt teljesíti – angol
nyelvi felkészítését folytatni a szak kredit-, óra- és vizsga-
tervében az idegennyelv-képzésre meghatározott óra-
számban és

d) a szak kredit-, óra- és vizsgatervében elõírt követel-
ményeket teljesíteni.

5. Az MH vállalja, hogy az 4. pont b) és c) alpontjában
meghatározott követelmények teljesítéséhez az elsõ vizs-
gák díját biztosítja. A megismételt vizsgák díja a honvéd
tisztjelöltet terheli.

6. A Hjt. 227. § (3) bekezdésére figyelemmel
a) a honvéd tisztjelölt az ösztöndíjszerzõdés megkötésé-

vel vállalja, hogy a katonai alapképzés során a tanulmá-
nyait legjobb képességei szerint folytatja és honvéd tisztje-
lölti szolgálati viszonyát fenntartja, és a hivatásos állo-
mányba vételét követõen, legalább a honvédtiszti alapkép-
zés kétszeresének megfelelõ idõtartamban az MH-nál
szolgálatot teljesít és

b) az MH vállalja, hogy a honvéd tisztjelöltet a katonai
alapképzés sikeres befejezését követõen hivatásos állo-
mányba veszi.

7. A honvéd tisztjelöltet a Hjt.-ben és a végrehajtási ren-
deleteiben meghatározott jogok és juttatások illetik meg,
illetve kötelezettségek terhelik.
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8. A honvéd tisztjelölt köteles különösen
a) a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó

eszközökben, a belsõ rendelkezésekben és a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) szabályzatai-
ban a katonai rendre és fegyelemre vonatkozó követelmé-
nyeket, valamint az NKE vezetõinek, oktatóinak rendelke-
zéseit betartani, illetve végrehajtani,

b) az intézményen belül és azon kívül az MH és a felsõ-
oktatási intézmény jó hírnevét megõrizni, az MH tényle-
ges állományú tagjához méltó magatartást tanúsítani,

c) más keresõ tevékenységét az MH LZ parancsnokával
engedélyeztetni és

d) civil szervezetben fennálló, illetve újonnan létesülõ
tagságát az MH LZ parancsnokának elõzetesen bejelenteni.

9. Ha a tisztjelölti szolgálati viszony a honvéd tisztje-
löltnek felróható okból szûnik meg, a Hjt. 228. § (6) bekez-
dése az irányadó.

10. A honvéd tisztjelölt köteles az elõírásoknak megfe-
lelõen egyenruhát és évfolyamjelzést viselni. Az intézmé-
nyen kívüli rendezvényen a honvéd tisztjelölt egyenruhát
az MH LZ parancsnokának engedélyével viselhet.

11. A központi személyügyi szerv vezetõje a honvéd
tisztjelöltet kérelmére, indokolt esetben, meghatározott
idõtartamra mentesítheti a tanulmányok elõírt határidõn
belüli befejezésének kötelezettsége alól. A honvéd tisztje-
lölt az NKE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában megha-
tározott módon – a központi személyügyi szerv vezetõje
engedélyével, tisztjelölti szolgálati viszonyának fenntartá-
sa mellett – a képzési idõ tartama alatt legfeljebb egyszer
szakot válthat. A központi személyügyi szerv vezetõje en-
gedélyezi a külföldi tanulmányokon, képzéseken, vala-
mint a párhuzamos képzéseken történõ részvételt.

12. A Feleket a Szerzõdéssel kapcsolatban felmerülõ vi-
tás kérdések esetén egyeztetési kötelezettség terheli. Jog-
vita esetén az ügyben eljáró bíróság illetékességére a pol-
gári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelke-
zései az irányadók.

13. A Felek a Szerzõdést azzal kötik meg, hogy a Szer-
zõdésben foglaltakat érintõ valamely lényeges körülmény
megváltozása esetén – ide nem érte a jogszabály változásá-
ból eredõ változásokat- a Szerzõdést közös megegyezéssel
módosítják.

Budapest, ......... év ........................... hó ....-n

P. H.

....................................... .......................................
MH LZ parancsnoka honvéd tisztjelölt

Készült: 3 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány honvéd tisztjelölt
2. sz. példány a honvéd tisztjelölt személyi anyaggyûjtõ
3. sz. példány Irattár

2. melléklet
a 191/2015. (HK 8.) HVKF intézkedéshez

Ösztöndíjszerzõdés
(honvéd altiszt-jelöltre vonatkozóan)

amely a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.) alapján jött létre

– egyrészrõl a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH AA),
2000 Szentendre, Dózsa György út 12–14. nevében az
MH AA parancsnoka,

– másrészrõl ..................................................................
(szül. év.: .........) (anyja neve: ..........................................)
honvéd altiszt-jelölt
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételek-
kel.

1. A Felek a jelen ösztöndíjszerzõdést (a továbbiakban:
Szerzõdés) a honvéd altiszt-jelölti katonai szakképzés
megkezdésekor – az MH AA-val, mint köznevelési intéz-
ménnyel történõ tanulói jogviszony létesítésére jogosult
intézményvezetõ egyetértésével – kötik meg. A Szerzõdés
megkötésével a honvéd altiszt-jelölt az MH-val honvéd al-
tiszt-jelölti szolgálati viszonyt létesít és ezzel egyidejûleg
az MH hadrendjébe tartozó, a katonai szakképzésre kije-
lölt szervezet, az MH AA állományába kerül.

2. A honvéd altiszt-jelölt a Szerzõdés megkötésével vál-
lalja, hogy a katonai szakképzés idejére az MH-val létesí-
tett honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszonyát fenntartja, az
MH AA állományában rendfokozat nélkül tölt be szolgála-
ti beosztást, és a hivatásos állományba vételét követõen,
legalább a honvédaltiszt szakképzés kétszeresének megfe-
lelõ idõtartamban az MH-nál szolgálatot teljesít.

3. Felek a katonai alapfelkészítés 3 hónapos idõtartamá-
ra próbaidõt kötnek ki, amelyre a Hjt. 227. § (5) bekezdése
és 235. § (3) bekezdése az irányadó.

4. A honvéd altiszt-jelölt hozzájárul, hogy az elõírt
nemzetbiztonsági ellenõrzést a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat lefolytassa.

5. A honvéd altiszt-jelölt vállalja, hogy tanulmányait
a ..................................................................... ágazat/szak-
mairányon, a Szakmai és Vizsgakövetelményekben elõírt
tanulmányi idõben, valamint a komplex szakmai vizsgára
bocsátás feltételeinek eleget téve elvégzi. A honvéd al-
tiszt-jelölt a tanulmányai során egyúttal köteles

a) a komplex szakmai vizsga megkezdéséig az ágazatá-
nak megfelelõ – „B”, vagy „B”és „C” típusú – gépjármû-
vezetõi engedélyt megszerezni és azt bemutatni,

b) a 3. tanulmányi félév végéig angol nyelvbõl
STANAG 6001 1.1.1.1. nyelvvizsgát tenni, és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványt bemutatni, illetve, ha a részére meghatá-
rozott nyelvvizsga követelményeknek a tanterv szerinti
nyelvi képzés befejezését megelõzõen eleget tesz, a nyelvi
tanórákat a tanterv szerinti nyelvi képzés befejezéséig lá-
togatni és
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c) a komplex szakmai vizsga megkezdéséig az ágazatá-
nak megfelelõ – „START”, vagy „KOMPLEX” típusú –
ECDL bizonyítványt megszerezni és azt bemutatni.

6. Az MH vállalja, hogy az 5. pontban meghatározott
követelmények teljesítéséhez az elsõ vizsgák díját bizto-
sítja. A megismételt vizsgák díja a honvéd altiszt-jelöltet
terheli.

7. A honvéd altiszt-jelöltet a Hjt.-ben és a végrehajtási
rendeleteiben meghatározott jogok és juttatások illetik
meg, illetve kötelezettségek terhelik.

8. A honvéd altiszt-jelölt jogosult és egyben köteles a
bentlakásos elhelyezés és a központi élelmezés igénybe
vételére.

9. A honvéd altiszt-jelölt a Hjt.-ben rögzített általános
kötelezettségein túl köteles különösen

a) a katonai rend és fegyelem követelményeit és a napi-
rendre vonatkozó rendelkezéseket betartani,

b) a tanulói jogviszonyából eredõ kötelezettségeket tel-
jesíteni és a képzés utolsó félévét követõ elsõ vizsgaidõ-
szakban sikeres szakmai vizsgát tenni,

c) szolgálaton kívül is az MH tényleges állományú tag-
jához méltó magatartást tanúsítani és

d) más keresõ tevékenységét az MH AA parancsnoká-
nak bejelenteni, illetve elõzetesen engedélyeztetni.

10. A honvéd altiszt-jelölt tudomásul veszi, hogy a ta-
nulmányi kötelezettségek nem teljesítése miatt évfolyam-
ismétlésre nem kerülhet sor.

11. A honvéd altiszt-jelölt tudomásul veszi, hogy szol-
gálati viszonya akkor is megszûntethetõ, ha az ága-
zat/szakmairány szerinti tanulmányai során az egyes tan-
tárgyak 3. tanulmányi félév végén történõ értékelésekor
legalább kettõ tantárgyból elégtelen osztályzattal rendel-
kezik.

12. Ha az altiszt-jelölti szolgálati viszony a honvéd al-
tiszt-jelöltnek felróható okból szûnik meg, a Hjt. 228. §
(6) bekezdése az irányadó.

13. A honvéd altiszt-jelölt tudomásul veszi, hogy az
MH AA parancsnokának felhívására a büntetlen elõéletre
vonatkozó követelménynek való megfelelését hatósági bi-
zonyítvánnyal köteles igazolni. Ha az MH AA parancsno-
kának felhívására a honvéd altiszt-jelölt a büntetlen elõ-
életét igazolja, az MH köteles részére az igazolás céljából
kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért
megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat megtéríteni. Az
MH a megismert személyes adatokat – a büntetlen elõélet-
re vonatkozó követelmény megállapítása céljából – a hon-
véd altiszt-jelölti szolgálati viszony megszûnéséig jogo-
sult kezelni, amelyhez a honvéd altiszt-jelölt a Szerzõdés
aláírásával hozzájárul.

14. A honvéd altiszt-jelölt a Szerzõdés aláírásával egy-
idejûleg nyilatkozik, hogy nem tagja politikai pártnak
vagy olyan szervezetnek, amelynek szervezõdési célja
vagy tevékenysége ellentétes az MH törvényben meghatá-
rozott feladataival, továbbá a jogviszonya fennállása alatt
nem létesít politikai párttal tagsági viszonyt, és nem csatla-
kozik ilyen szervezethez. A honvéd altiszt-jelölt tudomá-

sul veszi, hogy e rendelkezés megsértése esetén jogvi-
szonya a Hjt. 235. § (4) bekezdése szerint megszüntetésre
kerül.

15. A Feleket a Szerzõdéssel kapcsolatban felmerülõ vi-
tás kérdések esetén egyeztetési kötelezettség terheli. Jog-
vita esetén az ügyben eljáró bíróság illetékességére a pol-
gári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelke-
zései az irányadók.

16. A Felek a Szerzõdést azzal kötik meg, hogy a Szer-
zõdésben foglaltakat érintõ valamely lényeges körülmény
megváltozása esetén – ide nem érte a jogszabály változásá-
ból eredõ változásokat- a Szerzõdést közös megegyezéssel
módosítják.

Szentendre, ......... év ........................... hó ....-n

P. H.

....................................... .......................................
MH AA parancsnok honvéd altiszt-jelölt

Készült: 3 példányban
Egy példány: 3 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. példány honvéd altiszt-jelölt
2. sz. példány honvéd altiszt-jelölt személyi anyaggyûjtõ
3. sz. példány Irattár

A Honvéd Vezérkar fõnökének
176/2015. (HK 8.) HVKF

szakutasítása
a Hadtáp Szabályzat az üzemanyag szakterület

részére kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetekre, a miniszter irányítása alá tartozó köz-
ponti hivatalokra, a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasítás-
ban foglaltak végrehajtását.

742 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



3. A szakutasítás mellékleteként kiadom a Hadtáp Sza-
bályzat az üzemanyag szakterület részére címû kiadványt,
amelyet az érintettek külön kapnak meg.

4. A szakutasítás egy elektronikus példányát az MH Ki-
képzési és Doktrinális Központ feltölti az MH Központi
Doktrinális Adatbázis állományába.

5. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ 30. napon lép
hatályba.

6. Hatályát veszti a 627/2005 (HK 25.) számú, a Magyar
Honvédség központi üzemanyag szakanyag-nyilvántartás
felfektetésének és vezetésének szabályozásáról szóló MH
ÖLTP PK intézkedés.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnökének
188/2015. (HK 8.) HVKF

szakutasítása
a Hadtáp Szabályzat a ruházati szakterület részére

kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter
irányítása alá tartozó központi hivatalokra és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasítás-
ban foglaltak végrehajtását.

3. A szakutasítás mellékleteként kiadom a Hadtáp Sza-
bályzat a ruházati szakterület részére címû kiadványt,
amelyet az érintettek külön kapnak meg.

4. A szakutasítás egy elektronikus példányát az MH Ki-
képzési és Doktrinális Központ feltölti az MH Központi
Doktrinális Adatbázis állományába.

5. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ 30. napon lép
hatályba.

6. Hatályát veszti
a) a „Segédlet a ruházati szakanyagok és felszerelések

selejtezésére” címû fõnökségi kiadvány hatálybaléptetésé-

rõl szóló 455/2006. (HK 18.) számú MH ÖLTP PK intéz-
kedés,

b) a Magyar Honvédség kijelölt katonai szervezeteinél
létrehozásra kerülõ szabómûhelyekrõl és az általuk vég-
zendõ szolgáltatásokról szóló 369/2005. (HK 14.) MH
ÖLTP PK intézkedés,

c) az egyes ruházati termékek nyilvántartott mennyisé-
gének jelentésérõl szóló 135/2006. (HK 8.) MH RSZF
intézkedés

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnökének
189/2015. (HK 8.) HVKF

szakutasítása
a Magyar Honvédség Búvár Kézikönyv kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrenden bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII törvény 52. § (2) bekezdése alapján a kö-
vetkezõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: mi-
niszter) irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasítás-
ban foglaltak végrehajtását.

3. A szakutasítás mellékleteként kiadom a Magyar Hon-
védség Búvár Kézikönyv címû kiadványt.

4. A szakutasítás egy elektronikus példányát az MH Ki-
képzési és Doktrinális Központ feltölti az MH Központi
Doktrinális Adatbázis állományába.

5. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ 30. napon lép
hatályba.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
16/2015. (HK 8.) HVKFH

szakutasítása
NATO egységesítési egyezmény

nemzeti bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel az egységesítési, szabványosítási tevékeny-
ségrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgo-
zásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. HM utasítás
4. § (2) bekezdés c) és d) pontjára, a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter
irányítása alá tartozó központi hivatalokra és a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. A STANAG 7169 (EDITION 2) NATO SPECIFI-
CATIONS FOR IMAGE MAPS / SPÉCIFICATION DE
L’OTAN CONCERNANT LES ICONOCARTES / FO-
TÓTÉRKÉPEK NATO egységesítési egyezmény nemzeti
bevezetésre kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat (a továb-
biakban: MH GEOSZ)

b) témakezelõ: MH GEOSZ
c) a bevezetés idõpontja: 2015. december 1.
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

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

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
17/2015. (HK 8.) HVKFH

szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények nemzeti

elfogadásáról és hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,

figyelemmel az egységesítési, szabványosítási tevékeny-
ségrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgo-
zásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdés c) és d) pontjára, a következõ

szakutasítást

adom ki.

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a további-
akban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetekre, a miniszter irányítása alá tartozó központi hiva-
talokra, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kato-
nai szervezeteire és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgá-
latra (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) ter-
jed ki.

2. A STANAG 1208 (ED 3) (RD 1)
MINIMUM REQUIREMENTS FOR EMERGENCY

MEDICAL SUPPLIES ON BOARD SHIPS – AMedP-1.9
EDITION A / Sürgõsségi egészségügyi ellátáshoz szüksé-
ges szakanyagok hajókon történõ szállításnak alapvetõ kö-
vetelményei címû NATO egységesítési egyezmény nem-
zeti elfogadásra kerül magyarországi alkalmazásba vétel
nélkül.

Témafelelõs: MH Egészségügyi Központ (a továbbiak-
ban: MH EK).

3. A STANAG 2070 (ED5) (RD1)
EMERGENCY BURIAL PROCEDURES – ATP-92

EDITION A / Háborús szükséghelyzeti temetkezési eljárá-
sok címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: HVK Személyzeti Csoportfõnökség
b) a bevezetés idõpontja: 2015. szeptember 22. és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

4. A STANAG 2251 (ED7) (RD1)
SCOPE AND PRESENTATION OF MILITARY

GEOGRAPHIC INFORMATION AND DOCUMENTA-
TION (MGID) – AGeoP-17 EDITION A / Katonaföldrajzi
információk és dokumentációk (MGID) témakörei és áb-
rázolási módjai címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH Geoinformációs Szolgálat (a továb-
biakban: MH GEOSZ)

b) a bevezetés idõpontja: A NATO kihirdetést követõ
6 hónapon belül és

c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.
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5. A STANAG 2406 (ED7) (RD1)
LAND FORCES LOGISTIC DOCTRINE – ALP-4.2

EDITION B / Szárazföldi logisztikai doktrína címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül, fenn-
tartással a következõk szerint:

a) témafelelõs: HVK Logisztikai Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK LOGCSF),

b) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
6 hónapon belül és

c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre,

d) fenntartással: A 9. fejezet 0901–0915 pontjai nem ke-
rülnek elfogadásra az MH-ban. A 9. fejezet 0916 alpontból
csak az étel-elõkészítés és – biztosítás, ruhacsere, mosatás,
fürdetés, a ruházat és sátoranyag-javítás és a vízkiosztás
elfogadott. Az MH-ban a nem elfogadott szolgáltatások
nem a logisztikai rendszer részei. Az erõforrások kezelé-
séért és biztosításáért nem a logisztikai szervek a felelõ-
sek.

6. A STANAG 2590 (ED1) (RD1)
ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE MILITARY

CONTRIBUTION TO STABILIZATION AND RE-
CONSTRUCTION – AJP-3.4.5 EDITION A / Szövetsé-
ges összhaderõnemi doktrína a stabilizációs és újjáépítési
katonai közremûködésrõl címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk sze-
rint:

a) témafelelõs: HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség
b) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

7. A STANAG 3412 (ED7) (RD1)
AERONAUTICAL INFORMATION ON AERONAU-

TICAL CHARTS / Légi navigációs információk légi navi-
gációs térképeken címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH GEOSZ,
b) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

8. A STANAG 3666 (ED4) (RD1)
MAXIMUM SIZES FOR MAPS, AERONAUTICAL

CHARTS AND OTHER GEOGRAPHIC PRODUCTS
(EXCLUDING NAUTICAL CHARTS) / Szárazföldi és
légi navigációs térképek, valamint egyéb térképészeti ter-
mékek maximális mérete címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH GEOSZ,

b) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ 6
hónapon belül és

c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

9. A STANG 6013 (ED3) (RD1) NATO METEO-
ROLOGICAL SUPPORT MANUAL / A NATO meteo-
rológiai támogatás elõírásai címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadása kerül a következõk sze-
rint:

a) témafelelõs: MH GEOSZ,
b) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

10. A STANAG 7149 (ED 6)
NATO MESSAGE CATALOGUE – APP-11 EDI-

TION D / NATO üzenetformátum katalógus címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül fenn-
tartással a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP),

b) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
6 hónapon belül és

c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre,

d) fenntartással: A formalizált üzenetek jelenleg és a kö-
zeljövõben elektronikus feldolgozással itthon szinte kizá-
rólag a légi NATO rendszerekben használatosak, mint
ICC, TDL. A kézi feldolgozással használatos néhány üze-
net, különbözõ szakterületeken – CBRN, logisztika,
egészségügy – lehetséges. Az üzenetek szélesebb körû
használata automatizált rendszerekben csak akkor valósul-
hat meg, ha a Magyar Honvédség rendelkezik automatizált
vezetési-irányítási rendszerekkel.

11. A STANAG 2544 MEDSTD (ED2)
REQUIREMENTS FOR MILITARY ACUTE TRAU-

MA CARE TRAINING – AMedP-8.12 EDITION A /
Harctéri akut trauma ellátás kiképzési követelményei címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra és
nemzeti hatálybaléptetésre kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH EK,
b) témakezelõ: MH EK, MH Fõsebész
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése Honvéd

Vezérkar fõnök helyettesi szakutasításban történjen,
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az egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti
angol nyelven kerüljön kiadásra.

12. A STANAG 2179 (ED3)
MINIMUM REQUIREMENTS FOR MEDICAL

CARE OF WOMEN IN JOINT/COMBINED OPERA-
TIONS – AMedP-8.9, EDA V1 / Hadmûveletekben részt-
vevõ nõk egészségügyi ellátásának minimum követelmé-
nyei címû NATO egységesítési egyezmény – mely a
NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról
és hatályba léptetésérõl szóló 10/2015. (HK 4.) HVKFH
szakutasításban fenntartással elfogadásra került – nemzeti
hatálybaléptetésre kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH EK,
b) témakezelõ: MH EK, Védelem-egészségügyi Igaz-

gatóság,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. december 1. és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése fenntartás-

sal Honvéd Vezérkar fõnök helyettesi szakutasításban tör-
ténjen, az egységesítési egyezmény eredeti angol nyelven
kerüljön kiadásra.

13. A STANAG 2228 (ED3)
ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MEDICAL

SUPPORT – AJP-4.10, EDB V1 / Szövetséges összhade-
rõnemi egészségügyi biztosítás doktrína címû NATO egy-
ségesítési egyezmény – mely a 11/2015 (HK4) HVKFH
szakutasításban elfogadásra került – nemzeti hatálybalép-
tetésre kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH EK,
b) témakezelõ: MH EK, Védelem-egészségügyi Igaz-

gatóság,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. december 1. és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése Honvéd

Vezérkar fõnök helyettesi szakutasításban történjen, az
egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti an-
gol nyelven kerüljön kiadásra.

14. A STANAG 2592 (ED1)
NATO GEOSPATIAL INFORMATION FRAME-

WORK (NGIF) – AGeoP-11 EDITION A / NATO Térké-
pészeti információs keretrendszer címû NATO egységesí-
tési egyezmény – mely a 36/2014. (HK 7.) HVKFH szak-
utasításban elfogadásra került – nemzeti hatálybaléptetés-
re kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH GEOSZ,

b) témakezelõ: MH GEOSZ,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. október 1.és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése Honvéd

Vezérkar fõnök helyettesi szakutasításban történjen, az
egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti an-
gol nyelven kerüljön kiadásra.

15. A STANAG 7123 (ED3)
DIGITAL GEOGRAPHIC INFORMATION (DGI) ON

OPTICAL MEDIA / Digitális térképészeti információk
optikai hordozókon címû NATO egységesítési egyezmény
– mely a 63/2014 (HK 12.) HVKFH szakutasításban elfo-
gadásra került – nemzeti hatálybaléptetésre kerül a követ-
kezõk szerint:

a) témafelelõs: MH GEOSZ,
b) témakezelõ: MH GEOSZ,
c) a bevezetés idõpontja: 2015.október 1.és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése Honvéd

Vezérkar fõnök helyettesi szakutasításban történjen, az
egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti an-
gol nyelven kerüljön kiadásra.

16. A STANAG 7136 (ED3)
NATO SPECIFICATIONS FOR IDENTIFICATION

OF HARD COPY LAND MAPS, AERONAUTICAL
CHARTS AND IMAGE PLANS / NATO specifikációk
analóg szárazföldi térképek, légi navigációs térképek és
fotótérképek azonosítására címû NATO egységesítési
egyezmény – mely az 53/2014 (HK 10.) HVKFH szakuta-
sításban elfogadásra került – nemzeti hatálybaléptetésre
kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH GEOSZ,
b) témakezelõ: MH GEOSZ,
c) a bevezetés idõpontja: 2015.október 1.és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése Honvéd

Vezérkar fõnök helyettesi szakutasításban történjen, az
egységesítési egyezmény teljes terjedelemben, eredeti an-
gol nyelven kerüljön kiadásra.

17. A STANAG 3531 (EDITION 9)
SAFETY INVESTIGATION AND REPORTING OF

ACCIDENTS/INCIDENTS INVOLVING MILITARY
AIRCRAFT AND/OR MISSILES AND/OR UASS /
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Állami légi jármûvekkel bekövetkezett légiközlekedési
balesetek, repülõesemények szakmai kivizsgálása címû
NATO egységesítési – mely a 41/2014. (HK 8.) HVKFH
szakutasításban elfogadásra került – egyezmény nemzeti
hatálybaléptetésre kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH ÖHP,
b) témakezelõ: MH ÖHP, Jogi, Igazgatási és Repülõbiz-

tonsági Osztály, Repülésbiztonsági Részleg,
c) a bevezetés idõpontja: 2015. november 1. és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a légierõnél ke-

rüljön bevezetésre és

db) az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP
intézkedésben történjen, az egységesítési egyezmény tel-
jes terjedelemben, eredetiben angol nyelven kerüljön
kiadásra.

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

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HVK Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnökének

10/2015. (HK 8.) HVK LOGCSF
szakutasítása

a ruházati szakanyagok selejtté minõsítésének
és selejtezésének részletes szabályairól*

A HVK Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnökének

11/2015. (HK 8.) HVK LOGCSF
szakutasítása

az MH Hadinorma kiadásáról*

A HVK Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnökének

12/2015. (HK 8.) HVK LOGCSF
szakutasítása

az „MH Üzemeltetési Norma a Magyar Honvédség
szervezeti kiképzési eszközzel és anyaggal történõ

ellátásához és a technikai eszközök üzemeltetéséhez”
kiadásáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

36/2015. (HK 8.) HVK HDMCSF
intézkedése

a STANAG 2528 2. kiadás
végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló
102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a
STANAG 2528 (2. kiadás) ALLIED JOINT DOCTRINE
FOR FORCE PROTECTION címû NATO egységesítési
egyezmény végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar Honvédség
katonai szervezeteire.

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvédelmi
Minisztérium Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének



15/2015. (HK 7.) HM HVKFH szakutasításában fenntar-
tás nélkül elfogadott és hatályba léptetett STANAG 2528
(EDITION 2) ALLIED JOINT DOCTRINE FOR FORCE
PROTECTION címû NATO egységesítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény bevezetése teljes terje-
delemben, eredetiben, angol nyelven történjen.

4. Ez az intézkedés a közzétételt követõ napon lép ha-
tályba és visszavonásig hatályos.

Dr. Ruszin Romulusz ezredes s. k.,
megbízott csoportfõnök

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság parancsnokának

283//2015. (HK 8.) MH ÖHP
intézkedése

a STANAG 1401 IERH 15. kiadás végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egységesítési,
szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési
dokumentumok feldolgozásáról és végrehajtásáról szóló

102/2008. (HK 19.) HM utasításban foglaltakra, a STA-
NAG 1401 (14. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP) és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek
személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel eredetiben, angol nyelven be-
vezetem a Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének 10/2015.
(HK 4.) HM HVKFH közleményében fenntartás nélkül el-
fogadott és hatályba léptetett STANAG 1401 IERH
(EDITION 15) – JOINT BREVITY WORDS PUB-
LICATION – APP-7(F) EDITION F címen kiadott
NATO egységesítési egyezményt.

3. Az MH ÖHP és alárendelt katonai szervezetei az egy-
ségesítési egyezményben foglalt és a NATO-ban alkalma-
zandó szórövidítésekre vonatkozó elõírásokat alkalmaz-
zák a különbözõ mûveletek, gyakorlatok és képzések so-
rán, biztosítva ezzel az interoperabilitást.

4. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba és visszavonásig hatályos.

A távollevõ parancsnok helyett:
Huszár János vezérõrnagy s. k.,

törzsfõnök
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatója

szolgálati és munkáltatói igazolványok érvénytelenítésérõl
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Igazolványszám

H 042307

H 045834

H 039346

H 037855

H 047405
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S 047414

S 042801

S 049712

S 047981
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N 020533

N 015441

N 027490

N 022124

N 029381

N 015209

N 022596

N 017829
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N 019981

N 022941

N 012382

N 027905

N 018000

N 027039

N 016990

N 030556

N 029280

N 026857

N 021035

N 027432

N 028427

K 028191

K 025915

OVT 00036

I - 071763

I - 073880

Hauptmann Ernõ tzls. s. k.,
Katonai Okmánykezelõ Iroda

beosztott zászlós
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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 köte-
tei 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 eljárás-
hoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a stras-
bourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bi-
zonytalanság 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 le-
gyen 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 meg-
rendelhetõ 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

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes kiadványt.

1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gon-
dozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kor-
mányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyil-
vánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjai-
nak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyúj-
tó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlít-
jük 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 szócikk-
ben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fo-
galom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, ame-
lyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megma-
gyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 1400 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megren-
delhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: .......................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.
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………………………………………
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