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Jogszabályok

273/2015. (IX. 21.)
Korm. rendelet

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a külön-
leges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 758

Miniszteri utasítások

44/2015. (VIII. 31.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség egyes szervezetei feladatrendszerének
módosításával és vezetési rendszerét érintõ átalakításokkal kap-
csolatos egyes feladatokról szóló 10/2015. (III. 26.) HM utasí-
tás módosításáról 759

45/2015. (VIII. 31.)
HM utasítás

A honvédek illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól
szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal
kapcsolatos eljárási szabályokról 760

46/2015. (IX. 10.)
HM utasítás

A honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályai-
ról szóló 72/2013. (XI. 29.) HM utasítás módosításáról 765

47/2015. (IX. 10.)
HM utasítás

A béketámogató mûveletekben részt vevõ állomány részletes
kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX 20.) HM utasítás
módosításáról 766

48/2015. (IX. 10.)
HM utasítás

A közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló 113/2005.
(HK 1/2006.) HM utasítás módosításáról 769

49/2015. (IX. 10.)
HM utasítás

A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésérõl és beje-
lentésének rendjérõl szóló 83/2012. (XI. 16.) HM utasítás és a
honvédelmi szervezetek saját hatáskörû elõirányzat-átcsopor-
tosításának rendjérõl szóló 34/2014. (IV.30.) HM utasítás mó-
dosításáról 770

50/2015. (IX. 10.)
HM utasítás

Logisztikai tárgyú szabályozók hatályon kívül helyezésérõl 771

51/2015. (IX. 24.)
HM utasítás

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 80/E. § sze-
rinti beszerzések eljárásrendjérõl 771

25/2015. (IX. 14.)
BM–HM utasítás

A Magyar Honvédségnek a rendõrségi feladatok ellátásában
történõ közremûködése rendjérõl 776
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Államtitkári intézkedések

49/2015. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Védelmi- és Közigazgatási Csoport és a Stratégiai Mûveleti
Vezetési Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Törzs mûködé-
sének egyes szabályairól szóló 74/2014. (HK 10.) HM KÁT–
HVKF együttes intézkedés módosításáról 778

52/2015. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák végrehajtásának
rendjérõl 778

53/2015. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Magyar Honvédség Központi Ügyelet mûködésének szabá-
lyozásáról szóló 24/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés módosításáról 783

57/2015. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A NATO 2016. évi válságkezelési gyakorlat Záró Tervezõi
Konferenciája magyarországi elõkészítésével és végrehajtásá-
val kapcsolatos feladatokról 783

58/2015. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a „HATÁROZOTT FEL-
LÉPÉS 2015” gyakorlattal, valamint a tömeges migráció okoz-
ta válsághelyzet kezelésével és az arra történõ felkészüléssel
összefüggõ minisztériumi ügyeleti szolgálatok létesítésérõl 783

60/2015. (HK 9.)
HM KÁT intézkedés

Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, a „HATÁRO-
ZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlattal, valamint a tömeges be-
vándorlás okozta válsághelyzet kezelésével és az arra történõ
felkészüléssel összefüggõ egyes feladatokról 784

61/2015. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághely-
zetben való közremûködése keretében végrehajtandó felada-
tokról 785

63/2015. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésérõl
szóló 47/2015. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
és a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válság-
helyzetben való közremûködése keretében végrehajtandó fel-
adatokról szóló 238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés módosítá-
sáról 785

65/2015. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdasági igaz-
gató beosztás átadás-átvételével összefüggõ feladatokról 785

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

131/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Vezetési Csoport – Katasztrófavédelmi
Operatív Törzs 2015. július – augusztus havi szolgálatvezény-
lésérõl 786

202/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Vezetési Csoport – Katasztrófavédelmi
Operatív Törzs 2015. július – augusztus havi szolgálatvezény-
lésérõl szóló 131/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról 786

203/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Vezetési Csoport – Katasztrófavédelmi
Operatív Törzs 2015. július – augusztus havi szolgálatvezény-
lésérõl szóló 131/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról 786

205/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis egészségügyi biz-
tosítási feladatainak végrehajtásáról szóló 329/2014. (HK 12.)
HVKF parancs módosításáról 786

208/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség egyes katonai szervezetei feladatrend-
szerének módosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
szóló 57/2015. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról 786
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216/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai
Mûvelet Vezetési Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív
Törzsben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot el-
látó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló 200/2015. (HK 8.)
HVKF parancs módosításáról 786

217/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai
Mûvelet Vezetési Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív
Törzsben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot el-
látó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló 200/2015. (HK 8.)
HVKF parancs módosításáról 786

220/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlat tervezési fel-
adatokról 786

221/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai
Mûvelet Vezetési Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív
Törzsben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot el-
látó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló 200/2015. (HK 8.)
HVKF parancs módosításáról 787

222/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

Az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladat és a „HATÁRO-
ZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlat stratégiai szintû vezetése
érdekében a Stratégiai Mûveletvezetõ Központ részleges akti-
vizálásáról, valamint feladatellátás rendjérõl 787

223/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai
Mûvelet Vezetési Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív
Törzsben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot el-
látó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló 200/2015. (HK 8.)
HVKF parancs módosításáról 787

233/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai
Mûvelet Vezetõ Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív Törzs-
ben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot ellátó
személyek szolgálatvezénylésérõl szóló 200/2015. (HK 8.)
HVKF parancs módosításáról 787

235/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A 2015. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat el-
látásáról 787

237/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlat tervezési fel-
adatokról szóló 220/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosítá-
sáról 787

245/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághely-
zetben való közremûködése keretében végrehajtandó felada-
tokról szóló 238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedésben meghatá-
rozott katonai tevékenységek stratégiai szintû vezetése érdeké-
ben a Stratégiai Mûveletvezetõ Központ részleges aktivizálásá-
ról, valamint a feladatok ellátásának rendjérõl 787

250/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághely-
zetben való közremûködése keretében végrehajtandó felada-
tokról szóló 238/2015. (HK 9.) HVKF intézkedésben meghatá-
rozott katonai tevékenységek stratégiai szintû vezetése érdeké-
ben a Stratégiai Mûveletvezetõ Központ részleges aktivizálásá-
ról, valamint a feladatok ellátásának rendjérõl szóló 245/2015.
(HK 9.) HVKF parancs módosításáról 787

251/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai
Mûvelet Vezetési Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív
Törzsben 2015. október hónapban készenléti szolgálatot ellátó
személyek szolgálatvezénylésérõl 788
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252/2015. (HK 9.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai
Mûvelet Vezetési Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív
Törzsben 2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot el-
látó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló 200/2015. (HK 8.)
HVKF parancs módosításáról 788

210/2015. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A mentorrendszer létrehozásáról
788

215/2015. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlat elõkészítésé-
vel és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 788

226/2015. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlat elõkészítésé-
vel és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 215/2015.
(HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról 788

236/2015. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 2016. évi váltásába
felajánlott erõk kijelölésérõl, felkészítésérõl és szolgálatba lép-
tetésérõl 788

238/2015. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághely-
zetben való közremûködése keretében végrehajtandó felada-
tokról 788

239/2015. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében köz-
remûködõ honvédek egyedi azonosító jelének viselésérõl 788

240/2015. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében köz-
remûködõ honvédségi erõk erõalkalmazásának szabályairól 788

241/2015. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség Központi Ügyelet személyi állománya
szolgálatteljesítési idejének megállapításáról szóló 345/2014.
(HK 1/2015.) HVKF intézkedés módosításáról 789

243/2015. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a külön-
leges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény módosítása következtében végrehajtandó ki-
képzési feladatokról 789

244/2015. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlat zárásáról, ér-
tékelésérõl és a következõ feladatokra történõ áttérésrõl 789

246/2015. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében köz-
remûködõ honvédségi erõk erõalkalmazása során irányadó
éberségi szintekrõl 789

247/2015. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében köz-
remûködõ honvédségi erõk erõalkalmazásának szabályairól
szóló 240/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról 789

211/2015. (HK 9.)
HVKF szakutasítás

A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai Támogatás
Doktrína 3. kiadás kiadásáról 789

234/2015. (HK 9.)
HVKF szakutasítás

A Gépjármû-igénybevételi szabályzat kiadásáról 789

249/2015. (HK 9.)
HVKF szakutasítás

Intézkedés hatályon kívül helyezésérõl 790

Fõnöki rendelkezések

1150/2015. (HK 9.)
HVK SZCSF szakutasítás

A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághely-
zetben való közremûködésével kapcsolatos személyügyi szak-
feladatok végrehajtásáról 791

1068/2015. (HK 9.)
HVK SZCSF szakutasítás

A STANAG 6001 NATO egységesítési egyezmény 5. kiadásá-
nak bevezetésérõl 791

13/2015. (HK 9.)
HVK LOGCSF szakutasítás

A „KÖZÖS AKARAT” feladat logisztikai támogatásának meg-
tervezésérõl és végrehajtásáról 791
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M–3/2015. (HK 9.)
HVK HDMCSF szakutasítás

A Magyar Honvédség vezetõ ügyeleti szolgálatairól szóló
M-1/2015. HVK HDMCSF szakutasítás módosításáról 791

38/2015. (HK 9.)
HVK HDMCSF szakutasítás

A Magyar Honvédség nemzetközi erõk kötelékébe felajánlott
és kijelölt erõinek riasztásával kapcsolatos feladatok szabályo-
zásáról 791

30/2015. (HK 9.)
HVK HIICSF szakutasítás

A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághely-
zetben való közremûködése keretében végrehajtandó feladatok
híradó, informatikai és információvédelmi támogatásáról 792

231/2015. (HK 9.)
MH BHD intézkedés

A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõr-
ség Dandár Magyar Honvédség Híradó és Informatikai Rend-
szerfõközpont csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl 792

335/2015. (HK 9.)
MH ÖHP intézkedés

A STANAG 3797 ED 6 kiadás végrehajtásáról 794

336/2015. (HK 9.)
MH ÖHP intézkedés

A STANAG 3971 AAR ED 7 kiadás végrehajtásáról 794

950/2015. (HK 9.)
MH LZ intézkedés

A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj csapatérme rendsze-
resítésérõl 794

Szervezeti hírek

MH HKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése 797
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
273/2015. (IX. 21.) Korm. rendelete

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intéz-
kedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekez-
dés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptör-
vény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkör-
ében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) 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
(a továbbiakban: Kr.) 2. § (2) bekezdés 15. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter) a Kormánynak az ország honvédelmi, és a vál-

ságkezelés katonai feladatai végrehajtásáért viselt felelõs-

ségi körében]

„15. a Hvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott lét-
számot vagy idõtartamot meghaladóan engedélyezi a Hon-
védségnek a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint
(2) bekezdése szerinti feladatok végrehajtására történõ
igénybevételét, engedélyezi a Honvédség fegyverzeti
szakanyagnak nem minõsülõ szaktechnikai eszközeinek
ideiglenes átengedését,”

(2) A Kr. 2. § (2) bekezdés a következõ 21. ponttal egészül
ki:

[A honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter) a Kormánynak az ország honvédelmi, és a vál-

ságkezelés katonai feladatai végrehajtásáért viselt felelõs-

ségi körében]

„21. tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén
dönt a Honvédség menedékjogról szóló törvény szerinti
közremûködésérõl.”

2. §

A Kr. 11. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A Honvéd Vezérkar fõnöke a katonai-szakmai követel-

mények érvényre juttatásáért viselt felelõsségi körében]

„5. a Hvt. 37. § (3) bekezdésében meghatározott lét-
számnak megfelelõen engedélyezi a Honvédségnek a Hvt.
36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint (2) bekezdése sze-
rinti feladatok végrehajtására történõ igénybevételét, to-
vábbá meghatározza a kirendelt erõk eszközeit, fegyverze-
tét és az erõalkalmazás szabályait,”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
44/2015. (VIII. 31.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség egyes szervezetei

feladatrendszerének módosításával és vezetési
rendszerét érintõ átalakításokkal kapcsolatos

egyes feladatokról szóló
10/2015. (III. 26.) 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 egyes szervezetei feladatrend-
szerének módosításával és vezetési rendszerét érintõ átala-
kításokkal kapcsolatos egyes feladatokról szóló 10/2015.
(III. 26.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 5. §-a a követ-
kezõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az MH BHD feladatrendszere a Budapest II. kerü-
let, Budakeszi út 99–101. szám alatti objektum (a továb-
biakban: Budakeszi úti objektum) élõerõs õrzésvédelmi,
továbbá a Budakeszi úti objektumban elhelyezett szerve-
zeti elemek hazai és nemzetközi kapcsolattartásának biz-
tosítási feladataival és a feladatok ellátását végzõ személyi
állománnyal egészül ki.

(5) Az MH BHD MP RZ szervezeti felépítése 2015.
szeptember 1-jei hatállyal módosul, a (4) bekezdés szerinti
feladatokkal összhangban szervezetén belül egy új rendész
szakasz és egy speciális rendészeti részleg kerül kialakí-
tásra. A (6) bekezdés szerint megszüntetésre kerülõ beosz-
tások terhére a speciális rendészeti feladatok ellátására 4,
az élõerõs õrzésvédelmi feladatok 2016. április 1-jei ha-
tállyal történõ ellátására 61 beosztás rendszeresítésére ke-
rül sor.

(6) A HVKF a (4) és az (5) bekezdésben, továbbá a 6. §
(4) bekezdésében és a 7. § (7a) bekezdésében meghatáro-
zott feladatok érdekében, a szolgálati alárendeltségébe tar-
tozó MH katonai szervezetek parancsnokainak javaslatai
alapján 2015. augusztus 31-ei hatállyal megszünteti a 13. §
(7) bekezdése szerinti parancsában meghatározott MH ka-
tonai szervezeteknél rendszeresített és költségvetési for-
rással rendelkezõ azon beosztásokat, amelyekhez 2015.

május 1-je óta szolgálati viszonnyal vagy közalkalmazotti
jogviszonnyal személy nem köthetõ.”

2. §

Az Ut. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az MH BHD feladatrendszere 2015. szeptember

1-jei hatállyal kiegészül a Budakeszi úti objektumban el-
helyezett szervezeti elemeivel összefüggõ, (1) bekezdés
szerinti vezetõ ügyeleti szolgálat mûködtetésének felada-
taival, amelyek ellátására az 5. § (6) bekezdése szerint
megszüntetésre kerülõ beosztások terhére a (2) bekezdés-
ben meghatározottakon felül további 5 beosztás rendszere-
sítésére kerül sor.”

3. §

Az Ut. 7. §-a a következõ (7a) és (7b) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7a) Az MH BHD feladatrendszerének módosításával
összhangban, a Budakeszi úti objektumban elhelyezett
személyi állomány élelmezési ellátásának biztosítása ér-
dekében az 5. § (6) bekezdése szerint megszüntetésre ke-
rülõ beosztások terhére 19 beosztás rendszeresítésére
kerül sor.

(7b) Az élelmezési ellátás feltételeinek teljes körû kiala-
kításáig – a fõzõkonyha átadásáig – az MH BHD meleg-
konyhás büfét mûködtet a Budakeszi úti objektumban.”

4. §

Az Ut. 8. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egé-
szül ki:

(Az átalakítás következtében az új szervezeti rend sze-

rinti mûködés kezdõnapja)

„f) az 5. § (5) bekezdésében, a 6. § (4) bekezdésében és a
7. § (7a) bekezdésében meghatározott szervezeteket érin-
tõen 2015. szeptember 1.”

5. §

Az Ut. 13. §-a a következõ (6)–(9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) Az utasítás 5. § (5) és (6) bekezdése szerinti szerve-
zetek parancsnokai felülvizsgálják szervezetük jóváha-
gyott elemi költségvetését és a Magyar Honvédség egyes
szervezetei feladatrendszerének módosításával és vezetési
rendszerét érintõ átalakításokkal kapcsolatos egyes felada-
tokról szóló 10/2015. (III. 26.) HM utasítás módosításáról
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szóló 44/2015. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban:
HM utasítás4.) hatálybalépését követõ tizedik munkana-
pig kezdeményezik

a) az MH BHD részére szükséges elõirányzatok át-
csoportosítását a honvédelmi szervezetek saját hatáskörû
elõirányzat-átcsoportosításának rendjérõl szóló 34/2014.
(IV. 30.) HM utasítás szerint és

b) az engedélyezett költségvetési létszámok módosítá-
sát a HM utasítás2. 20. §-ában meghatározottak szerint.

(7) A HM utasítás4. hatálybalépését követõ tizedik na-
pig a HVKF parancsban szabályozza az utasítás 5. § (5) és
(6) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében és 7. § (7a) bekez-
désében meghatározott feladatok szakmai végrehajtásával
összefüggõ feladatokat.

(8) A KNBSZ fõigazgatója 2015. szeptember 15-ig in-
tézkedik az ingatlanállomány üzemeltetési és karbantar-
tási feladatait szabályozó, a KNBSZ és a HM Elektronikai,
Logisztikai és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság részérõl megkötött Szolgáltatási Szerzõdés
Budakeszi úti objektum élõerõs õrzésvédelmi feladataival
összefüggõ módosításának – beleértve annak hatálya alól
az élõerõs õrzésvédelmi feladatok 2016. március 31-ei ha-
tállyal történõ kivonását is – elõkészítésére.

(9) Az utasítás 5. § (4) és (5) bekezdésében, továbbá 6. §
(4) bekezdésében és 7. § (7a) bekezdésében meghatározott
feladatokkal összefüggésben szükségessé váló jogsza-
bály- és közjogi szervezetszabályozó eszköz módosítások
tervezeteit az azok kidolgozásáért felelõs honvédségi szer-
vezetek a HM utasítás4. hatálybalépését követõ tizedik na-
pig elõkészítik, és azokat a HM JF részére megküldik.”

6. §

Az Ut.
a) 1. §-ában a „valamint a Magyar Honvédség (a továb-

biakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban
együtt: honvédségi szervezetek)” szövegrész helyébe az
„a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szer-
vezeteire (a továbbiakban együtt: honvédségi szerveze-
tek), valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra
(a továbbiakban: KNBSZ)”,

b) 8. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „6. §-ban”
szövegrész helyébe a „6. § (1)–(3) bekezdésében”,

c) 8. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában az „a 7. §
(5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az 5. § (5) be-
kezdésében, a 6. § (4) bekezdésében és a 7. § (5) bekezdé-
sében”,

d) 8. § (2) bekezdés d) pontjában a „6. §-ban” szöveg-
rész helyébe a „6. § (1)–(3) bekezdésében”,

e) 8. § (2) bekezdés d) pontjában a „2015. május 1. és”
szövegrész helyébe a „2015. május 1.”,

f) 8. § (2) bekezdés e) pontjában a „2016. január 1.” szö-
vegrész helyébe a „2016. január 1. és” és

g) 14. §-ában a „február 28-án” szövegrész helyébe az
„április 30-án”
szöveg lép.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
45/2015. (VIII. 31.) HM

utasítása
a honvédek illetményérõl és illetményjellegû

juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet
szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási

szabályokról

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

utasítást

adom ki:

1. Az illetménypótlékokhoz kapcsolódó

nyilvántartási és egyéb feladatok

1. §

(1) A honvédek illetményérõl és illetményjellegû jutta-
tásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 10. § (2) bekezdése szerinti, az ejtõernyõs ugrási
tevékenységért járó veszélyességi pótlék megállapításá-
nak alapját képezõ kategóriákba tartozás feltételeit és
a hadrafoghatósági kategóriába sorolás részletes eljárás-
rendjét a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvéd-
ség) középszintû vezetõ szervének parancsnoka belsõ ren-
delkezésben határozza meg.

(2) Az ejtõernyõs szolgálati beosztások (a szolgálati be-
osztás a továbbiakban: beosztás) esetében az adott beosz-
tás R. 10. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjába való tartozá-
sának tényét az állományilletékes parancsnoki jogkört
gyakorló vezetõ parancsban határozza meg.
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2. §

Az ejtõernyõ beugrási tevékenységért járó veszélyes-
ségi pótlék megállapításának alapját képezõ beugrásokról
vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a beugrást teljesítõ személy nevét, rendfokozatát, sze-
mélyügyi törzsszámát,

b) az érintett személy által teljesített beugrások idõpont-
ját, számát és

c) az R. 11. § (1) és (2) bekezdése, valamint 12. § (1) be-
kezdése alapján a beugrott ejtõernyõ fajtájának a pótlék
mértéke szempontjából beazonosításra alkalmas rövid le-
írását, valamint minden egyéb, a beugrás utáni pótlékjogo-
sultság mértékét befolyásoló lényeges körülményt.

3. §

A tûzszerész tevékenységért járó veszélyességi pótlék
megállapításának alapját képezõ tevékenység végrehajtá-
sában részt vevõkrõl vezetett járõrnapló tartalmazza

a) a tevékenységet végzõ személy nevét, rendfokozatát,
személyügyi törzsszámát,

b) az érintett személy által kifejtett tevékenység – az R.
13. § (1) bekezdése és 14. § (1) bekezdése szerint beazono-
sítható – megnevezését, rövid leírását,

c) az ellátott tevékenység R. 14. § (2) bekezdése szerinti
idõtartamát, megkezdésének idõpontját és

d) a feladatot elrendelõ parancs sorszámát.

4. §

A búvár tevékenységért járó veszélyességi pótlék meg-
állapításának alapját képezõ, a végrehajtott merülésekrõl
vezetett merülési napló tartalmazza

a) a merülést végrehajtó személy nevét, rendfokozatát,
személyügyi törzsszámát,

b) az érintett személy által kifejtett tevékenység megne-
vezését, rövid leírását,

c) a merülés megkezdésének idõpontját, idõtartamát,
d) a merülés szolgálati feladatként történõ végrehajtását

– a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 2. § 13. pontja szerinti honvédségi
szervezetnél (a továbbiakban: honvédségi szervezet) el-
rendelõ terv vagy intézkedés nyilvántartási, illetve sor-
számát,

e) a merülés folyóvízben, állóvízben, búvárkeszonban
vagy egyéb módon történõ végrehajtását és

f) a víz alatti robbantás, illetve tûzszerész tevékenység
végzésének kezdõ idõpontját és idõtartamát.

5. §

A készenléti tevékenységért járó fokozott igénybevételi
pótlék megállapításának alapját képezõ – a honvédségi

szervezeteknél és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat-
nál (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek)
a szolgálatokról kiadott – szolgálatvezénylés tartalmazza

a) a pótlékra jogosító szolgálatot ellátó személy nevét,
rendfokozatát, személyügyi törzsszámát,

b) az ellátott készenléti szolgálat pontos, a díjazás mér-
téke szempontjából az R. 20. §-a alapján beazonosításra al-
kalmas megnevezését, megkezdésének idõpontját, ellátá-
sának idõtartamát,

c) a készenléti szolgálatot elrendelõ szolgálati intézke-
dés sorszámát és

d) annak tényét, hogy a pótlékra jogosító szolgálatot el-
látó személy az adott szolgálatot nem a beosztásával
együttjáró szolgálati feladatként látja el.

6. §

Az R. 21. §-a alapján díjazásra jogosító, készenléti szol-
gálatban végzett katasztrófavédelmi tevékenységért járó
juttatás megállapításának alapját képezõ nyilvántartás tar-
talmazza

a) a tényleges katasztrófavédelmi tevékenységet végzõ
személy nevét, rendfokozatát, személyügyi törzsszámát,

b) a ténylegesen kifejtett katasztrófavédelmi tevékeny-
ség megnevezését, rövid leírását, megkezdésének idõpont-
ját, ellátásának idõtartamát és

c) a készenléti szolgálat megnevezését, továbbá a ké-
szenléti szolgálatot elrendelõ szolgálati intézkedés sorszá-
mát.

7. §

Az ügyeleti tevékenységért járó, az R. 22–24. §-a sze-
rinti fokozott igénybevételi pótlék megállapításának alap-
ját képezõ – a honvédelmi szervezeteknél a szolgálatokról
kiadott – szolgálatvezénylés tartalmazza

a) a pótlékra jogosító szolgálatot ellátó személy nevét,
rendfokozatát, személyügyi törzsszámát,

b) az ellátott ügyeleti szolgálat pontos, a díjazás mértéke
szempontjából az R. 23. §-a alapján beazonosításra alkal-
mas megnevezését, megkezdésének idõpontját, ellátásá-
nak idõtartamát,

c) az ügyeleti szolgálatot elrendelõ szolgálati intézke-
dés sorszámát és

d) annak tényét, hogy a pótlékra jogosító szolgálatot el-
látó személy az adott szolgálatot nem a beosztásával
együttjáró szolgálati feladatként látja el.

8. §

A gyakorlaton végzett tevékenységért járó fokozott
igénybevételi pótlék megállapításának alapját képezõ,
a gyakorlatokon töltött idõtartamról – a gyakorlat végre-
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hajtásáért felelõs honvédelmi szervezet által kiadott igazo-
lás alapján – az állományilletékes honvédelmi szervezet-
nél vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a gyakorlaton részt vevõ személy nevét, rendfokoza-
tát, személyügyi törzsszámát,

b) a gyakorlat megnevezését, helyszínét,
c) a pótlékra jogosult személy kötelezõ részvételének

kezdõ idõpontját és idõtartamát és
d) a gyakorlatot elrendelõ elöljárói intézkedés sorszá-

mát.

9. §

(1) Az egészségkárosító kockázatnak kitett tevékenysé-
gért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosító beosztá-
sokról vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) az egészségkárosító kockázatnak kitett beosztás állo-
mánytáblában szereplõ pontos megnevezését, a beosztás
azonosítószámát,

b) az egészségkárosító kockázati tényezõ fennállását
megállapító határozat sorszámát,

c) a b) pont szerinti határozat alapján a pótlékra való jo-
gosultság megállapításának legkorábbi lehetséges idõ-
pontját és

d) az egészségkárosító kockázat fennállásának állandó
jellegét.

(2) Az R. 32. §-a szerinti esetben a pótlékra jogosító te-
vékenység elvégzésérõl vezetett nyilvántartás az (1) be-
kezdés b) pontja szerinti adaton túlmenõen tartalmazza

a) a konkrét tevékenység megnevezését, megkezdésé-
nek idõpontját, ellátásának idõtartamát, elvégzésének
helyszínét,

b) az a) pont szerinti tevékenységet végzõ személy ne-
vét, rendfokozatát, személyügyi törzsszámát és

c) az egészségkárosító kockázatot jelentõ körülmények
között végzett tevékenység eseti jellegére történõ utalást.

10. §

(1) A különleges mûveleti tevékenységért járó fokozott
igénybevételi pótlék megállapításának alapját képezõ,
az R. 35. § (2) bekezdése szerinti jegyzék tartalmazza

a) a különleges mûveleti alaptanfolyamot elvégzett sze-
mély nevét, rendfokozatát, személyügyi törzsszámát,

b) a különleges mûveleti alaptanfolyam a) pont szerinti
személy általi elvégzését igazoló érvényes okmány szá-
mát és

c) az a) pont szerinti személy állományilletékes honvé-
delmi szervezetét, azon belüli pontos szolgálati helyét,
melyet az alegységének, az általa betöltött beosztás állo-
mánytáblában szereplõ megnevezésének és a beosztás
azonosítószámának feltüntetésével kell megjelölni.

(2) Az R. 35. § (1) bekezdés c) pontja szerinti állomány
esetében a különleges mûveleti tevékenységért járó foko-

zott igénybevételi pótlék megállapításának alapját képezõ,
az R. 36. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) a különleges mûveleti kiképzés megnevezését, hely-
színét,

b) a részt vevõ személy nevét, rendfokozatát, személy-
ügyi törzsszámát és

c) a pótlékra jogosult személy alkalmankénti részvételé-
nek kezdõ idõpontját és idõtartamát.

2. Az illetmény megállapításával és folyósításával

összefüggõ feladatok

11. §

A Hjt. 122. § (4) bekezdése szerinti, illetménymegálla-
pításnak nem minõsülõ illetményváltozásról szóló, két
eredeti példányban készülõ értesítés egy példánya átadásra
kerül az állomány tagja részére. Az értesítés másik példá-
nya az állomány tagja személyügyi anyaggyûjtõjében, to-
vábbá egy hitelesített másolati példánya az állomány tagja
pénzügyi anyaggyûjtõjében kerül elhelyezésre.

12. §

(1) Az állomány tagja elhalálozása esetén a halál bekö-
vetkezésének napjáig tartó idõszakra járó idõarányos illet-
ményt az R. 58. §-a szerinti okmány alapján, annak az állo-
mányilletékes honvédelmi szervezet pénzügyi és számvi-
teli ellátását biztosító szervezeti elem részére történõ be-
mutatását követõen kell az örökösnek vagy törvényes kép-
viselõjének kifizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, ki nem fizetett idõarányos
illetményt a hagyatékátadó végzés vagy az öröklési bizo-
nyítvány kiállításáról szóló végzés jogerõre emelkedéséig
a honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szerve le-
tétként kezeli.

3. Az állomány tagjának illetményjellegû

és egyéb juttatásaival összefüggõ feladatok

13. §

A honvédelmi szervezetek részére a tárgyévi túlszolgá-
lati díjkeret összegét a Honvédség központi pénzügyi és
számviteli feladatokat ellátó szervezetének vezetõje álla-
pítja meg.

14. §

Az R. 73. § (1) bekezdése szerinti díjazás megállapítá-
sának alapját képezõ, az R. 73. § (6) bekezdése szerinti
nyilvántartás tartalmazza

a) a belföldi kiküldetést végrehajtó személy nevét, rend-
fokozatát, személyügyi törzsszámát,
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b) a belföldi kiküldetés során végrehajtott utazások
megkezdésének idõpontját, idõtartamát utazásonkénti
bontásban,

c) a belföldi kiküldetés során végrehajtott utazások in-
dokoltságát alátámasztó kiküldetési rendelvény vagy fo-
lyamatos kiküldetési rendelvény számát és

d) a b) pont szerinti idõtartamból a szolgálatteljesítési
idõ szolgálati rend szerinti beosztásán kívülre esõ rész idõ-
tartamát utazásonkénti bontásban.

15. §

Az állomány tagja elhalálozása esetén a halál bekövet-
kezésének napjáig tartó idõszakra járó illetményjellegû és
egyéb juttatások tekintetében a 12. §-t kell alkalmazni.

4. A honvéd tisztjelöltek és altiszt-jelöltek juttatásával

összefüggõ feladatok

16. §

(1) A Hjt. 8. melléklet I/III. pontja szerinti legmagasabb
követelményeknek megfelelõ honvéd tisztjelölt az lehet,
aki

a) teljesítette a mintatantervben az adott szemeszterre
elõírt összes tantárgyi és vizsgakövetelményt, ezen belül

aa) az adott félévre kötelezõen elõírt és a kötelezõen vá-
laszható tantárgyakat felvette,

ab) az adott félévre elõírt tantárgyakat nem hozta elõre,
és nem halasztotta el,

b) az adott félévben az a) pontban megjelölt tantár-
gyak értékelése során indexálás nélkül legalább 4,61-es át-
lagot ért el, és

c) ellen nincs elmarasztaló, jogerõre emelkedett fegyel-
mi határozat.

(2) A szakot váltott honvéd tisztjelölt esetében az (1) be-
kezdés b) pontja tekintetében a szakváltást megelõzõ félé-
vet kell figyelembe venni.

(3) A tanulmányi félévet követõ vizsgaidõszak lezárása
után a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképzõ Karának (a továbbiakban: NKE HHK)
hallgatói önkormányzatának az erre a célra felállított bi-
zottsága (a továbbiakban: bizottság) az (1) bekezdésnek
megfelelõ honvéd tisztjelölteket rangsorolja az NKE HHK
Kari Tanács által elfogadott, tiszti alapképzésben részt
vevõ honvéd tisztjelölteket értékelõ komplex pontrendszer
és évfolyamrangsor alapján.

(4) A rangsorolással kapcsolatban kizárólag az érintett
honvéd tisztjelölt fordulhat írásbeli panasszal a bizottság-
hoz a rangsor közzétételétõl számított 8 napon belül. A bi-
zottság köteles a panaszt az annak kézhezvételét követõ
15 napon belül kivizsgálni és a vizsgálat eredményérõl
a panaszt tevõ honvéd tisztjelöltet írásban tájékoztatni.

(5) A felállított rangsor alapján a legmagasabb követel-
ményeknek megfelelõ honvéd tisztjelöltek számát a bi-
zottság tagjai az adott félévben a Honvédség központi
pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezete által
kiadott, felhasználható költségvetési elõirányzat figyelem-
bevételével határozzák meg úgy, hogy szakonként és évfo-
lyamonként a legmagasabb követelményeknek megfelelõ
honvéd tisztjelöltek száma nem haladhatja meg szakon-
ként és évfolyamonként a rangsorolt hallgatók 15%-át.

17. §

A honvéd tisztjelölt tanulmányi kötelezettségeként elõ-
írt repülési feladatok teljesítésérõl szóló részletes nyilván-
tartás tartalmazza

a) a repülési feladatot végrehajtó személy nevét, évfo-
lyamát, személyügyi törzsszámát és

b) az elvégzett tevékenységek megnevezését, rövid le-
írását, megkezdésének idõpontját, ellátásának idõtartamát.

18. §

A honvéd tisztjelölt tanulmányi kötelezettségeként elõ-
írt és végrehajtott ejtõernyõs ugrásokról szóló részletes
nyilvántartás tartalmazza

a) az ugrást teljesítõ nevét, évfolyamát, személyügyi
törzsszámát,

b) a teljesített ugrások idõpontját, számát és
c) az egyéb, a pótlékjogosultság szempontjából lénye-

ges körülményeket.

19. §

A honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt katasztrófa-
védelemmel összefüggõ feladatok végrehajtásában törté-
nõ közremûködésérõl szóló részletes nyilvántartás tartal-
mazza

a) a pótlékra jogosító tevékenységet végzõ honvéd tiszt-
jelölt és honvéd altiszt-jelölt nevét, évfolyamát, személy-
ügyi törzsszámát és

b) az ellátott tevékenység pontos, a díjazásra való jogo-
sultság megállapításához szükséges, beazonosításra is al-
kalmas megnevezését, rövid leírását, megkezdésének idõ-
pontját, ellátásának idõtartamát.

20. §

Az ösztöndíj megállapításáról szóló munkáltatói döntés
írásba foglalt tervezetét aláírás elõtt a pénzügyi ellenjegy-
zési jogkört gyakorlóval ellenjegyeztetni kell.
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21. §

(1) A honvéd tisztjelölt és az altiszt-jelölt elhalálozása
esetén a halál bekövetkezésének napjáig tartó idõszakra
járó juttatások tekintetében a 12. §-t kell alkalmazni.

(2) Az R. 81. és 82. §-át a honvéd tisztjelöltek és a hon-
véd altiszt-jelöltek vonatkozásában is alkalmazni kell, az-
zal az eltéréssel, hogy a honvéd tisztjelölt és az altiszt-je-
lölt részére megállapítható teljesítményjuttatás éves
együttes összege személyenként nem haladhatja meg az
alapösztöndíj és alapösztöndíj-kiegészítés együttes össze-
gének hathavi mértékét.

5. Az önkéntes tartalékos katonák juttatásával

összefüggõ feladatok

22. §

Az önkéntes tartalékos katona elhalálozása esetén a ha-
lál bekövetkezésének napjáig tartó idõszakra járó juttatá-
sok tekintetében a 12. §-t kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

23. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ hónap elsõ nap-
ján lép hatályba, 1. §-át azonban 2015. július 1-jétõl kell
alkalmazni.

(2) Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rekto-
rát, hogy az utasításban foglalt rendelkezések végrehajtá-
sához a saját hatáskörében szükséges intézkedéseket szí-
veskedjen megtenni.

24. §

Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal
kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015.
(IV. 30.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 22. § (2) és
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A negyedévenként felhasználható parancsnoki se-
gélykeretet

a) a hivatásos és szerzõdéses katonák, valamint a közal-
kalmazottak esetében a tárgynegyedév elsõ napjának tény-
leges létszáma és az R2. 2. § (1) bekezdés 1. pontja és
(3) bekezdése szerinti felszámítási alap (a továbbiakban:
felszámítási alap) 0,8%-ának,

b) az önkéntes tartalékos katonák, honvéd tisztjelöltek
és honvéd altiszt-jelöltek esetében a tárgynegyedév elsõ
napjának tényleges létszáma és a felszámítási alap
0,4%-ának
szorzata képezi. A keret maradványa a tárgyéven belül
használható fel.

(3) A hivatásos, szerzõdéses és az önkéntes tartalékos ka-
tonák együttesen kezelt állománya és a közalkalmazottak,

valamint a honvéd tisztjelöltek és honvéd altiszt-jelöltek
állománycsoportjai után külön-külön felszámított segély-
keretek között átcsoportosítani nem lehet. Ha valamelyik
állománycsoportban az elsõ negyedévre felszámított se-
gélykeret összege nem érné el a felszámítási alap összegét,
az állománycsoportok kereteit a tárgyév folyamán össze-
vontan lehet kezelni.”

25. §

Az Ut. 32. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„(2) A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve-
zetének családtámogatási feladatok ellátásáért felelõs
szervezeti egysége az ellátási körébe tartozó gyermek után
megállapított családi ellátmánypótlékra való jogosultság
fennállásáról való tudomásszerzést követõ 5 munkanapon
belül intézkedik a gyermek után megállapított családtámo-
gatási ellátások folyósításának szüneteltetésérõl.

(3) A HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve-
zetének családtámogatási feladatok ellátásáért felelõs
szervezeti egysége a tárgyhónapot követõ hónap 10. nap-
jáig tájékoztatja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazga-
tóság Családtámogatási Fõosztályát azon gyermek adatai-
ról, aki után a honvédelmi szervezet a tárgyhónapban csa-
ládi ellátmánypótlékot folyósított.

(4) Ha a kiküldött részére járó, gyermek utáni családi el-
látmánypótlék az R3. 8. § (4) és (4a) bekezdése alapján ke-
rült megállapításra, a (2) bekezdés szerinti szüneteltetést
kizárólag a gyermek állomáshelyre történõ alkalmi kiláto-
gatása esetén kell végrehajtani.”

26. §

Az Ut. 40. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen az EU Mûholdközpont-

nál nemzeti szakértõként külföldi szolgálatot teljesítõ ki-
küldött esetében a 35. §-t, valamint a 37. § (1) bekezdés la-
kásberendezés-szállítási normaösszegre és legmagasabb
lakásbérleti díj mértékére vonatkozó rendelkezéseit is al-
kalmazni kell.”

27. §

Az Ut. 51. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) Az R1., az R2. és az R3. szerinti juttatásokkal
összefüggõ rögzítéseket és feladásokat a HM KGIR-ben
kell végrehajtani.

(4) Ezen utasításnak a honvédek illetményérõl és il-
letményjellegû juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM
rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási
szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás
24. §-ával megállapított 22. § (2) és (3) bekezdését és
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27. §-ával megállapított 51. § (3) bekezdését 2015. július
1-jétõl kell alkalmazni.”

28. §

Az Ut. a következõ 53. §-sal egészül ki:
„53. § Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rek-

torát, hogy az utasításban foglalt rendelkezések végrehaj-
tásához a saját hatáskörében szükséges intézkedéseket szí-
veskedjen megtenni.”

29. §

Az Ut.
a) 36. § (1) bekezdésében a „8. § (4) bekezdése” szöveg-

rész helyébe a „8. § (4) és (4a) bekezdése”,
b) 36. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 38. § (1) be-

kezdésében az „az engedélyezõ” szövegrész helyébe
az „a szolgálati” és

c) 37. § (2) bekezdésében, 38. § (2) bekezdésében, vala-
mint 39. §-ában az „f) pontja” szövegrész helyébe
az „a) pontja”
szöveg lép.

30. §

(1) Hatályát veszti
a) a hivatásos és szerzõdéses katonák 2008. évi illet-

ményfejlesztésérõl, valamint az illetmények év közbeni
megállapításáról szóló 9/2008. (HK 5.) HM utasítás,

b) a munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások
körének és a pótlék mértékének meghatározásáról szóló
84/2013. (XII. 21.) HM utasítás, valamint

c) az Ut. I. és II. Fejezete.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti utasítások

2015. július 1-jétõl a folyamatban lévõ ügyekben sem al-
kalmazhatóak.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
46/2015. (IX. 10.) HM

utasítása
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének

egyes szabályairól szóló
72/2013. (XI. 29.) HM utasítás módosításáról

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

végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel a honvédelmi
szervezetek jogi képviseletérõl szóló 18/2011. (XII. 29.)
HM rendeletre – a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes
szabályairól szóló 72/2013. (XI. 29.) HM utasítás (a továb-
biakban: Utasítás) 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A honvédelmi szervezetet pénzösszeg megfizetésé-
re és – a 7. § (1) bekezdés a) pontja kivételével – a honvé-
delmi szervezet részére pénzösszeg megfizetésére mást
kötelezõ jogerõs bírósági határozat vagy fizetési megha-
gyás, továbbá a peren kívüli egyezség egy példányát a tel-
jesítés érdekében a jogi munkatárs a kézhezvételtõl számí-
tott nyolc munkanapon belül a HM VGH-nak megküldi.
A határozat vagy a meghagyás jogerejét – ha azt maga a
közokirat nem tartalmazza – a jogi munkatárs a bíróság
vagy a közjegyzõ által kiadott további határozattal vagy
záradékkal, a peren kívüli egyezség létrejöttét pedig annak
eredeti példányával igazolja.”

2. §

Az Utasítás a következõ 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) A honvédelmi szervezet pénzbeli követelé-
sének behajthatatlanná minõsítése a követelés behajthatat-
lanná minõsítésére külön jogszabály alapján jogosultnál,
ennek hiányában a követelésre jogosult honvédelmi szer-
vezet vezetõjénél az államháztartás számvitelérõl szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rend.) 1. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakra hivatko-
zással a követelést kezelõ, jogi képviselet ellátása esetén a
jogi képviseletet ellátó honvédelmi szervezet vezetõje ál-
tal kezdeményezhetõ.

(2) A követelés különösen akkor minõsíthetõ a Korm.
rend. 1. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerint behajtha-
tatlanná, ha

a) a végrehajtási eljárás megindítását megelõzõen

aa) jogerõs és végrehajtható okirat hiányában az adóssal
szemben a követelés keletkezésének kezdõ idõpontja elõtti
egy éven belül honvédelmi szervezetet azonos jogcímen
megilletõ összes követelést az arra az (1) bekezdés szerint
jogosult behajthatatlanná minõsítette, vagy
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ab) az aa) alpont szerinti feltétel a követelés fennállását
megállapító okirat jogerõre emelkedése után, de még
a végrehajtási lap kiállítása elõtt bekövetkezik, vagy

ac) a követelés tõkeösszege nem haladja meg a fizetési
meghagyásos eljárás kezdeményezése esetén fizetendõ
legalacsonyabb díjat, és az adós írásbeli felszólítás ellené-
re sem teljesített;

b) a végrehajtási eljárás során
ba) a végrehajtó írásban nyilatkozik arról, hogy a köve-

telés az eljárás adott szakaszában behajthatatlan, ide nem
értve a Korm. rend. 1. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjának
második fordulatát, vagy

bb) a végrehajtás alá vont végrehajtható vagyonának ár-
verezése három alkalommal sikertelennek bizonyult, vagy

bc) a végrehajtási eljárásban érvényesített követelés tõ-
keösszegét a követelés érvényesítése érdekében indított el-
járásokban már kifizetett költségek – így különösen az el-
járási díj, díjelõleg, illeték együttes összege – meghaladja,
és a követelés még részben sem térült meg.

(3) A behajthatatlanná minõsítést kezdeményezõ – a (2)
bekezdés szerinti indokolással ellátott – átirathoz mellé-
kelni kell azokat az okiratokat, amelyek a behajthatatlan-
ság tényét és mértékét alátámasztják.”

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Budapest, 2015. augusztus 27.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
47/2015. (IX. 10.) 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.) 2. §-a helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„2. § (1) A béketámogató mûveletekben részt vevõ állo-
mány biztonsági körülmények és éghajlati viszonyok sze-
rinti besorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A külföldi szolgálatteljesítés aktuális körülményei-
hez igazodó besorolás meghatározása érdekében új külföl-
di szerepvállalás, valamint a biztonsági körülményekben
vagy az éghajlati viszonyokban – ideértve a közegészség-
ügyi és járványügyi helyzetet is – bekövetkezõ, tartósan
fennálló változás esetén

a) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a biztonsági
körülmények szerinti besorolásra vonatkozó, továbbá

b) a Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség
a biztonsági körülmények szerinti besorolás vonatkozásá-
ban az MH Összhaderõnemi Parancsnokság, az éghajlati
viszonyok szerinti besorolás vonatkozásában az MH
Egészségügyi Központ és az MH Geoinformációs Szolgá-
lat véleményére is figyelemmel kialakított, a Honvéd Ve-
zérkar fõnökének helyettese által jóváhagyott
részletes javaslatát soron kívül megküldi a Honvédelmi
Minisztérium Humánpolitikai Fõosztály (a továbbiakban:
HM HPF) részére.

(3) A HM HPF a beérkezett javaslatok alapján felülvizs-
gálja az 1. mellékletben foglaltakat, és haladéktalanul kez-
deményezi az 1. melléklet módosítását, ha azt a javaslatok
egyöntetûen indokolttá teszik. Eltérõ javaslatok esetén
a HM HPF soron kívüli egyeztetést folytat le a (2) bekez-
désben meghatározott szervekkel, szervezetekkel, és az
egyeztetés eredményének függvényében intézkedik az
1. melléklet módosításának kezdeményezésére.”

2. §

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

3. §

Az Ut. 1. § (3) bekezdésében a „Magyar Honvédség”
szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH)” szöveg lép.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Budapest, 2015. augusztus 26.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
48/2015. (IX. 10.) HM

utasítása
a közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló

113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló
113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.)
6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Abban az esetben, ha a külsõ helyettes közalkalma-
zott katonát helyettesít, a részére megállapítandó fizetési
fokozat szerinti illetmény összege

a) a távollévõ katona alapilletményének legfeljebb
75%-a, de legalább a jogszabály szerinti garantált illet-
ménynek megfelelõ összeg vagy

b) az áthelyezés vagy kinevezésmódosítás elõtti fizetési
fokozat szerinti illetménye, ha a fizetési fokozat szerinti il-
letménye az a) pontban meghatározottnál magasabb össze-
gû.”

(2) Az Ut. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (5) bekezdés szerinti helyettesítés esetén közal-

kalmazotti pótlék a helyettesítõ saját jogosultsága alapján
állapítható meg. A szükséges létszámot és béralapot a HM
VGH-tól kell igényelni a 8. §-ban foglalt rendelkezésekre
figyelemmel.”

2. §

(1) Az Ut. 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

(Katonai beosztás közalkalmazottal történõ feltöltése

esetén a létszám és béralap igénylésekor, valamint lemon-

dásakor a következõk szerint kell eljárni:)

„d) a katonai beosztásban foglalkoztatni tervezett köz-
alkalmazott részére megállapítandó fizetési fokozat sze-
rinti illetmény összege

da) az állománytáblában (munkaköri jegyzékben) az
adott beosztáshoz tartozó besorolási osztály és kategória
alapján megállapított alapilletmény legfeljebb 75%-a, de
legalább a jogszabály szerinti garantált illetménynek meg-
felelõ összeg vagy

db) az áthelyezés vagy kinevezésmódosítás elõtti fizeté-
si fokozat szerinti illetménye, ha a fizetési fokozat szerinti
illetménye a da) alpontban meghatározottnál magasabb
összegû;”

(2) Az Ut. 8. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egé-
szül ki:

(Katonai beosztás közalkalmazottal történõ feltöltése

esetén a létszám és béralap igénylésekor, valamint lemon-

dásakor a következõk szerint kell eljárni:)

„g) a d) pont szerinti tervezett foglalkoztatás során az il-
letményen túlmenõen saját jogosultság fennállása esetén
csak a közalkalmazottaknak folyósítható pótlékok megál-
lapítására van lehetõség; a kinevezéshez szükséges bérala-
pot a HM VGH-tól kell igényelni.”

(3) Az Ut. 8. §-a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az illet-

ményen túlmenõen saját jogosultság fennállása esetén
csak a közalkalmazottaknak folyósítható pótlékok megál-
lapítására van lehetõség. A kinevezéshez szükséges bér-
alapot a HM VGH-tól kell igényelni.”

3. §

Az Ut. 11/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11/A. § A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állo-

mányában katonai beosztásban foglalkoztatni tervezett
közalkalmazott részére a fizetési fokozat szerinti illetmény
megállapításakor a fõigazgató – a költségvetési lehetõsé-
gek figyelembevételével – az utasításban foglalt rendelke-
zésektõl eltérhet, de ez esetben is legalább a jogszabály
szerinti garantált illetménynek megfelelõ összeget kell
biztosítani a közalkalmazott részére.”

4. §

(1) Az Ut. 6. § (2) bekezdésében a „besorolási kategó-
ria” szövegrész helyébe a „besorolási osztály és kategó-
ria”, a „beosztási illetményének 50 %-a” szövegrész he-
lyébe az „alapilletményének 30%-a” szöveg lép.

(2) Az Ut.
a) 2. § (2) bekezdésében a „HM Közgazdasági és Pénz-

ügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH)” szövegrész he-
lyébe a „HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH)”,

b) 3. § (3) bekezdésében a „HM KPH” szövegrész, 6. §
(3) bekezdésében a „HM KPH” szövegrész, 7. § d) pontjá-
ban a „HM KPH” szövegrész, 8. § (1) bekezdés e) pont-
jában a „HM KPH” szövegrész, 9. § (3) bekezdésében
a „HM KPH” szövegrész, 10. § (2) bekezdésében
a „HM KPH” szövegrész helyébe a „HM VGH”,

c) 3. § (3) bekezdésében a „parlamenti államtitkár” szö-
vegrész helyébe a „társadalmi kapcsolatokért felelõs he-
lyettes államtitkár”,
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d) 6. § (2) bekezdésében, 7. § a) és d) pontjában
a „HM KPH-tól” szövegrész helyébe a „HM VGH-tól”
szöveg lép.

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
rendelkezéseit a hatálybalépését követõ katonai beosztás-
ban foglalkoztatott közalkalmazott illetményének és he-
lyettesítési díjának megállapításakor kell alkalmazni.

Budapest, 2015. augusztus 27.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
49/2015. (IX. 10.) HM

utasítása
a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésérõl

és bejelentésének rendjérõl szóló
83/2012. (XI. 16.) HM utasítás és a honvédelmi

szervezetek saját hatáskörû
elõirányzat-átcsoportosításának rendjérõl szóló

34/2014. (IV. 30.) 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 kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésérõl

és bejelentésének rendjérõl szóló

83/2012. (XI. 16.) HM utasítás módosítása

1. §

A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésérõl és
bejelentésének rendjérõl szóló 83/2012. (XI. 16.) HM uta-
sítás (a továbbiakban: Utasítás) 8. § (1) bekezdés b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A gazdasági szerv vezetõje vagy az általa kijelölt sze-

mély azon kötelezettségvállalások ellenjegyzésére jogo-

sult, amelyek)

„b) a személyi állomány illetményéhez és – a 9. § (1) be-
kezdés h) pontjában foglaltak kivételével – egyéb pénzbeli
járandóságaihoz,”
(kapcsolódnak.)

2. §

Az Utasítás 9. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A HM VGH fõigazgatója vagy az általa kijelölt személy

azon kötelezettségvállalások ellenjegyzésére jogosult,

amelyek)

„h) a személyi állomány kimagasló teljesítményét elis-
merõ teljesítményjuttatásra vagy jutalomra vonatkozó mi-
niszteri döntésekhez”
(kapcsolódnak.)

3. §

Az Utasítás 4. alcíme a következõ 23. §-sal egészül ki:
„23. § (1) A Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõ-

nökség által a KNBSZ-en kívüli honvédelmi szervezetek
állománya vonatkozásában összeállított és a HM VGH ré-
szére ellenjegyzés céljából megküldött, a személyi állo-
mány kimagasló teljesítményét elismerõ teljesítményjutta-
tásra vagy jutalomra vonatkozó miniszteri határozat-terve-
zet, döntési lap-tervezet ellenjegyzését az ellenjegyzõ az
1. melléklet 1. pont a) alpontja szerinti formában hajtja
végre.

(2) A KNBSZ által összeállított, a személyi állománya
kimagasló teljesítményét elismerõ teljesítményjuttatásra
vagy jutalomra vonatkozó miniszteri határozat-tervezet,
döntési lap-tervezet alapján elkészített és a HM VGH ré-
szére ellenjegyzés céljából megküldött – minõsített adato-
kat nem tartalmazó – kivonat ellenjegyzését az ellenjegyzõ
„a szükséges elõirányzat fedezet rendelkezésre áll” meg-
jegyzéssel hajtja végre. Az ellenjegyzett kivonatot a
KNBSZ a miniszteri határozat-tervezethez, döntési lap-
tervezethez csatolja.”

4. §

Hatályát veszti az Utasítás 9. § (1) bekezdés g) pontjá-
ban az „a KNBSZ katonadiplomáciai szakfeladatához ren-
delt személyek kivételével” szövegrész.

2. A honvédelmi szervezetek saját hatáskörû

elõirányzat-átcsoportosításának rendjérõl szóló

34/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosítása

5. §

A honvédelmi szervezetek saját hatáskörû elõirányzat-
átcsoportosításának rendjérõl szóló 34/2014. (IV. 30.)
HM utasítás 2. § d) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[A Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetés gaz-

dálkodási információs rendszerében használt címrendkó-
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dok jegyzéke címû, a HM Védelemgazdasági Hivatal (a to-

vábbiakban: HM VGH) által készített kiadványban saját

hatáskörû átcsoportosításra kijelölt feladatok elõirányza-

tai terhére vagy javára a 4. §-ban foglaltak figyelembevé-

telével, továbbá a miniszteri hatáskörû átcsoportosításra

kijelölt feladatokon belül elõirányzat-átcsoportosítást

hajthat végre a kiemelt kiadási elõirányzatokon belül

– ideértve az egységes rovatrend rovatai (a továbbiakban:

rovatok) közötti átcsoportosításokat is –]

„d) a HM VGH fõigazgatója
da) a honvédelmi szervezetek költségvetésén belül, va-

lamint alcímeken belül az MH katonai szervezetei között
a személyi juttatások, a munkaadókat terhelõ járulékok és
szociális hozzájárulási adó, valamint az ellátottak pénzbeli
juttatásai kiemelt elõirányzat és a KNBSZ elõirányzatai
kivételével a pénzügyi jellegû dologi kiadások elõirányza-
tokon belül,

db) a tartalék-elõirányzatokon belül,”
(ideértve a kapcsolódó támogatási és bevételi elõirányza-

tokat is.)

3. Záró rendelkezések

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Budapest, 2015. augusztus 27.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
50/2015. (IX. 10.) HM

utasítása
logisztikai tárgyú szabályozók 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) a Magyar Honvédség élelmezési hadinormáinak ki-

adásáról szóló 47/1995. (HK 28.) HM utasítás;

b) a Magyar Honvédség ruházati hadinormái kiadásáról
szóló 126/2008. (HK 18.) HM VTI SZÁT–HM HVKF
együttes intézkedés;

c) a „Normajegyzék a Magyar Honvédség szervezetei-
nek hadi és kiképzési felszereléssel történõ ellátásához,
üzemeltetéséhez” kiadásáról szóló 11/2011. (HK 4.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés.

2. §

Ez az utasítás 2015. szeptember 14-én lép hatályba.

Budapest, 2015. augusztus 27.

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
51/2015. (IX. 24.) HM

utasítása
a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény

80/E. § szerinti beszerzések eljárásrendjérõl

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

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen irányítása alá
tartozó központi hivatalokra, valamint a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továb-
biakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

(2) Ezt az utasítást a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgá-
lat (a továbbiakban: KNBSZ) beszerzéseire a KNBSZ be-
szerzési szabályzatának eltérõ rendelkezése hiányában
kell alkalmazni.

2. §

Az utasítás alkalmazásában:
1. ajánlatkérõ: a HM Beszerzési Hivatal;
2. ajánlattevõ: az a természetes személy, jogi személy,

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy szemé-
lyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a
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beszerzési eljárásban ajánlatot tesz; ajánlattevõnek minõ-
sül a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fiókte-
lepe is;

3. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amellyel
vagy akivel az ajánlattevõ a beszerzési eljárás alapján
megkötött szerzõdés teljesítése céljából, e szerzõdésre te-
kintettel fog szerzõdést kötni vagy módosítani, kivéve ha a
szervezet vagy személy tevékenységét kizárólagos jog
alapján végzi;

4. kezdeményezõ: az a honvédelmi szervezet, amely
költségvetési elõirányzattal rendelkezik, vagy az elõirány-
zat felett rendelkezési jogosultsággal bír, és a beszerzést
kezdeményezi;

5. költségviselõ: az a honvédelmi szervezet, amely a be-
szerzésre vonatkozó szerzõdés teljesítését követõen a
számla kiegyenlítésére szolgáló fedezettel rendelkezik.

3. §

(1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
80/E. § szerinti beszerzési eljárás lefolytatási rendjére a
honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl
szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás (a továbbiakban:
HM utasítás) 20. § (1), (3) és (4) bekezdését, 21. § (2), (4)
és (5) bekezdését, valamint 25. § (1) és (10) bekezdését
kell alkalmazni az e §-ban foglalt eltérésekkel.

(2) A megbízás beszerzés kezdeményezésre okmányon
fel kell tüntetni a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX.
törvény 80/E. § alkalmazásának alapjául szolgáló kor-
mányrendeletre való utalást. A megbízás beszerzés kezde-
ményezésre okmányhoz csatolni kell a beszerzési eljárás
kezdeményezéséhez és lebonyolításához szükséges, a kez-
deményezõ által megfogalmazott követelményeket, a mû-
szaki leírást, a minõségbiztosítási, átvételi és termékazo-
nosítási követelményeket, továbbá minden szükséges in-
formációt és nyilatkozatot, valamint a becsült érték meg-
határozását alátámasztó iratot, amely tartalmazza a becsült
érték kiszámításának részletes bemutatását.

(3) A becsült érték részletes bemutatása történhet az elõ-
zõ, ugyanabban a tárgyban – hasonló mennyiségben, felté-
telekkel – megkötött szerzõdés alapulvételével, építési be-
ruházás esetén az elõzõ idõszakban kialakult fajlagos egy-
ségárak figyelembevételével, ennek hiányában olyan do-
kumentummal, amelybõl kiderül, hogy a becsült érték
meghatározására valós adatok – így különösen a kezdemé-
nyezõ által e célból lefolytatott piackutatás eredménye –
figyelembevételével került sor.

(4) A (2) bekezdés szerint csatolt mûszaki leírást min-
den oldalon a készítõ kézjegyével kell ellátni. A mûszaki
leírásban és a minõségbiztosítási, átvételi és termékazono-
sítási követelményekben foglaltak összhangjáért a kezde-
ményezõ felelõs.

(5) A megbízás ügyviteli megérkezését követõ munka-
napon az ajánlatkérõ a megbízást ellenõrzi, felülvizsgálja.
Amennyiben a megbízásban hiányosságot észlel, haladék-
talanul elõzetes szakmai konzultációt kezdeményez a kez-

deményezõ és a véleményezésbe bevont honvédelmi szer-
vezetek részvételével.

(6) A szakmai konzultációt az annak kezdeményezését
követõ legfeljebb három munkanapon belül meg kell tarta-
ni. A konzultációt követõ munkanapra a kezdeményezõ
megküldi az egyeztetett, véglegesített megbízást az aján-
latkérõ részére. Ezt követõen az ajánlatkérõ az egyeztetett,
véglegesített megbízást befogadja.

(7) Az ajánlatkérõ a megbízás befogadását követõen ha-
ladéktalanul megkezdi az ajánlattételi felhívás és a doku-
mentáció kidolgozását. Az ajánlatkérõ köteles a kezdemé-
nyezõ által megküldött megbízásban és mûszaki leírásban
leírtakat az ajánlattételi felhívásba, dokumentációba be-
dolgozni.

(8) Az ajánlatkérõ az ajánlattételi felhívás és dokumen-
táció tervezeteit az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány
kitöltésével, a csatolandó dokumentumokkal, a tárgyévi
költségvetési elõirányzatok vonatkozásában a HM utasítás
6. melléklete szerinti, a HM Védelemgazdasági Hivatal
(a továbbiakban: HM VGH) által kiállított „Fedezetigazo-
lás” elnevezésû nyomtatvánnyal és a HM utasítás 3. mel-
léklete szerinti okmánnyal a HM Gazdasági Tervezési és
Szabályozási Fõosztály (a továbbiakban: HM GTSZF) és a
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
(a továbbiakban: HM VGHÁT) útján a HM közigazgatási
államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) részére jóváha-
gyásra felterjeszti , melyrõl a HM KÁT a kézhezvételt kö-
vetõen haladéktalanul döntést hoz. A felterjesztési kötele-
zettség a beszerzés értékétõl függetlenül fennáll.

(9) Az ajánlatkérõnek a (8) bekezdés szerinti ok-
mányokat e-mailben kell megküldenie a HM GTSZF
bto@hm.gov.hu címére. A megküldés tényét a felterjesztõ
ügyiratban jelezni kell.

(10) A HM GTSZF a (8) bekezdés szerinti felterjesztést
a beérkezéstõl számított két munkanapon belül megvizs-
gálja, majd ezt követõen javaslatot tesz a HM VGHÁT út-
ján a HM KÁT felé a felterjesztés jóváhagyására, módosí-
tására vagy elutasítására. A HM GTSZF a (8) bekezdés
szerinti döntésrõl haladéktalanul tájékoztatja az ajánlatké-
rõt. A beszerzési eljárás csak a (8) bekezdés szerinti dön-
tésrõl szóló tájékoztatás ajánlatkérõhöz történõ érkezése
után indítható meg.

(11) Ha a költségkihatás a beérkezett ajánlatok elbírálá-
sakor meghaladja az engedélyezett összeget, az ajánlatké-
rõ a kezdeményezõ által benyújtott, költségviselõi záradé-
kot tartalmazó, a HM VGH által ellenjegyzett, a HM utasí-
tás 8. melléklete szerinti, „Fedezetbiztosítási kérelem” el-
nevezésû nyomtatvány HM GTSZF és a HM VGHÁT út-
ján a HM KÁT részére történõ megküldésével kezdemé-
nyezi az eredeti, jóváhagyott kezdeményezés szükséges
összegû kiegészítésére vonatkozó elõterjesztés jóváhagyá-
sát. A HM GTSZF útján az elõterjesztést haladéktalanul
továbbítja a HM VGHÁT a HM KÁT részére, melyrõl
a HM KÁT a kézhezvételt követõen haladéktalanul dön-
tést hoz.

(12) Az ajánlatok elbírálásáról szóló tájékoztatást köve-
tõen az ajánlatkérõ a kötelezettségvállalások pénzügyi el-
lenjegyzésérõl és bejelentésének rendjérõl szóló 83/2012.
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(XI. 16.) HM utasítás 3. mellékletében meghatározott szer-
zõdéskivonatot elkészíti, és ellenjegyzésre megküldi a
költségviselõ részére. A költségviselõ az ellenjegyzett
szerzõdéskivonatot kettõ munkanapon belül visszaküldi
az ajánlatkérõ részére. Az ajánlatkérõ az ellenjegyzett
szerzõdéskivonat visszaérkezését követõen megköti a
szerzõdést a beszerzési eljárás nyertesével.

(13) Az ajánlatkérõ a HM utasítás 9. melléklete szerint
elektronikus úton tájékoztató jelentést terjeszt fel a
HM GTSZF és a HM VGHÁT útján a HM KÁT részére az
ezen utasítás alapján lefolytatott eljárásokról az utolsó
szerzõdés megkötését követõ öt munkanapon belül.

4. §

(1) A beszerzési eljárás során írásban lehetõség szerint
három ajánlatot kell bekérni. Amennyiben az ajánlatkérõ
kevesebb ajánlatot kér be, annak okát az eljárás – 3. §
(8) bekezdése szerinti – felterjesztésekor indokolni kö-
teles.

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti indo-
kolási kötelezettséget, ha a szerzõdés az annak teljesítésé-
re önállóan, alvállalkozó igénybevétele nélkül képes, a
Magyar Állam 100%-os tulajdonában lévõ gazdasági tár-
sasággal is megköthetõ.

(3) Az ajánlattételi felhívásnak legalább a következõket
kell tartalmaznia:

a) az ajánlatkérõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,
e-mail címét,

b) a beszerzés tárgyát, mennyiségét, a mennyiségtõl
való eltérés lehetséges mértékét, a beszerzés mûszaki le-
írását vagy a minõségi és teljesítménykövetelményeket,

c) a szerzõdés típusának meghatározását,
d) a szerzõdés idõtartamát vagy a teljesítés határidejét,
e) a teljesítés helyét,
f) a pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit,
g) az ajánlatok bírálati szempontjait,
h) elõírást az ajánlatkérõ által meghatározott kizáró

okokra és azok fenn nem állása igazolásának módjára vo-
natkozóan,

i) a hiánypótlás lehetõségét, módját,
j) az ajánlatok beérkezésének határidejét,
k) a tárgyalás lehetõségét, idõpontját, lefolytatásának

menetét és
l) az ajánlatok elbírálásáról szóló tájékoztatás határide-

jét, módját.
(4) Tárgyalás tartása esetén arról jegyzõkönyvet kell ké-

szíteni. Az ajánlatkérõ és egy vagy több ajánlattevõ közötti
tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérõ a legked-
vezõbb érvényes ajánlatot tevõvel és a legkedvezõbb felté-
telekkel köthessen szerzõdést.

(5) Az ajánlatok értékelésérõl jegyzõkönyvet kell készí-
teni.

(6) Az ajánlatkérõ köteles az ajánlatokat elbírálni, kivé-
ve ha a beszerzési eljárás megkezdését követõen – általa
elõre nem látható és elháríthatatlan ok következtében –
beállott lényeges körülmény miatt a szerzõdés megkötésé-
re vagy a szerzõdés megkötése esetén a teljesítésre nem
lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérõnek az eljá-
rást eredménytelenné kell nyilvánítania.

(7) Érvénytelenné kell nyilvánítani az ajánlatot, ha
a) azt az ajánlattételi határidõ lejárta után nyújtották be,
b) az ajánlattevõvel szemben kizáró ok áll fenn,
c) az ajánlattevõ alkalmatlan a szerzõdés teljesítésére, vagy
d) az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi

felhívásban, dokumentációban és a jogszabályokban meg-
határozott feltételeknek.

(8) Eredménytelenné kell nyilvánítani az eljárást, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot,
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be,
c) egyik ajánlattevõ sem vagy az összességében legelõ-

nyösebb ajánlatot benyújtó sem nyújtott be – az ajánlatké-
rõ rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintet-
tel – megfelelõ ajánlatot, vagy

d) az ajánlatkérõ az eljárást a szerzõdés megkötésére
vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelen-
né nyilvánítja.

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

6. §

A védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, ki-
fejezetten 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 beszer-
zési eljárás rendjérõl szóló 12/2015. (IV. 10.) HM utasítás
4. § (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1a) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti indo-
kolási kötelezettséget, ha a szerzõdés az annak teljesítésé-
re önállóan, alvállalkozó igénybevétele nélkül képes, a
Magyar Állam 100%-os tulajdonában lévõ gazdasági tár-
sasággal is megköthetõ, valamint a tömeges bevándorlás
okozta válsághelyzet fennállta esetén, az azzal összefüggõ
beszerzések során.”

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 773



1. melléklet az 51/2015. (IX. 24.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET számú példány
Nyt. szám:

HM közigazgatási államtitkár Engedélyezem!
201 . -n

HM KÁT

(a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár útján) Egyetértõleg felterjesztem!
201 . -n

HM VGHÁT

(a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály fõosztályvezetõje útján) Felterjesztem!
201 . -n

HM GTSZF fõosztályvezetõ

BESZERZÉS KEZDEMÉNYEZÉS (A beszerzõ szervezet tölti ki!)

I. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS ADATAI

1.1. Beszerzés tárgya:

1.2. Beszerzés azonosító:

1.3. Beszerzés rendelkezésre álló nettó és bruttó
fedezete:

Beszerzési Terv azonosító: Tervezett Terven felüli

……….

Év Nettó (Ft) Bruttó (Ft)

1.4. Beszerzés értéke: Év Nettó (Ft) Bruttó (Ft)

1.5. Beszerzési eljárás fajtája (jogszabályhely feltüntetésével):

1.6. A szerzõdés futamideje
(a megfelelõ aláhúzandó):

határozott
idõtartama:

határozatlan

1.7. A beszerzést lebonyolító ügyintézõ neve:
1.8. A beszerzést lebonyolító ügyintézõ elérhetõsége:
1.9. A beszerzési eljárás indokolása: az ajánlatkérõ által megválaszolandó kérdések
1.9.1. A javasolt beszerzési eljárás fajtájának részletes indokolása:
1.9.2. A megszólítandó gazdasági szereplõk felsorolása:
1.10. Az ajánlatkérõ által csatolt dokumentumok: (Elektronikus úton megküldve a bto@hm.gov.hu e-mail címre!)

1 pld. – Ajánlattételi felhívás – Nyt. szám: – 1 pld. lap

1 pld. – A mûszaki leírást és minõségbiztosítási – átvételi –
termékazonosítási követelményeket tartalmazó dokumentum – Nyt. szám: – 1 pld. lap

1 pld. – Fedezetigazolás – Nyt. szám: – 1 pld. lap (lásd 6. melléklet)

1 pld. – Illetékes csoportfõnökség állásfoglalása – 1 pld. lap

1.11. Az ajánlatkérõ vezetõjének javaslata:
Az eljárás jogszerû, a csatolt dokumentumok alapján a beszerzési feladat végrehajtható.
A pénzügyi ellenjegyzések igazolják, hogy a fedezet rendelkezésre áll.
Kérem a beszerzés kezdeményezés engedélyezését.
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II. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS ELÕZMÉNYEI

2.1. A beszerzési eljáráshoz
kapcsolódó korábbi
beszerzések:

Éve Tárgya Szerzõdés értéke (Ft)

T-1

T-2

T-3

2.2. A korábbi beszerzések eljárásfajtája: (jogszabályhely megjelöléssel)

2.3. A megelõzõ eljárás
alapján a szerzõdést elnyert
gazdasági szereplõ(k) és a
szerzõdés bruttó értéke:

Év Gazdasági szereplõ Szerzõdés értéke (Ft)

T-1

T-2

T-3

2.4. A korábbi beszerzésekkel kapcsolatos tapasztalatok: (így különösen eredménytelenség esetén annak indoka,
jogorvoslat esetén annak indoka, minõségi kifogás)

Budapest, 20……………………………-n

…………………………………………
(név, beosztás)

ajánlatkérõ szervezet vezetõje

Készült: 3 példányban
Egy példány: … lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Ajánlatkérõ

2. sz. pld.: Ellenjegyzõ
3. sz. pld.: Irattár
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A belügyminiszter és a honvédelmi miniszter
25/2015. (IX. 14.) BM–HM

együttes utasítása
a Magyar Honvédségnek a rendõrségi feladatok

ellátásában történõ közremûködése rendjérõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörünkben
eljárva, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján, a Magyar Honvédségnek a
rendõrségi feladatok ellátásában történõ közremûködése
rendjének szabályozása érdekében a következõ

utasítást

adjuk ki:

1. Az utasítás hatálya

1. §

(1) Ezen utasítás hatálya az általános rendõrségi felada-
tok ellátására létrehozott szervnek (a továbbiakban: rend-
õrség) és a Magyar Honvédségnek a rendõrségi feladatok
Magyar Honvédség közremûködése mellett történõ ellátá-
sában részt vevõ állományára terjed ki.

(2) A hatálya alá tartozó szervek, illetve személyek fel-
adat- és hatáskörébe tartozó hatósági jogosítványokat, va-
lamint szolgálati feladatokat a rendõrségi feladatoknak a
Magyar Honvédség közremûködése mellett történõ ellátá-
sa során az ezen utasításban meghatározott módon kell
gyakorolni, illetve végrehajtani.

(3) Ezen utasítás – a (2) bekezdésben meghatározotta-
kon túlmenõen – nem érinti a hatálya alá tartozó szervek,
illetve személyek feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági
jogosítványok gyakorlásának jogszabályban meghatáro-
zott rendjét.

2. A Magyar Honvédség rendõrségi feladatok

ellátásában történõ közremûködésének

alapvetõ szabályai

2. §

(1) Az országos rendõrfõkapitány és a Honvéd Vezérkar
fõnöke – a Honvédelmi Minisztérium képviseletében – a
jelen utasítás hatálybalépését követõen haladéktalanul kü-
lön együttmûködési megállapodást köt, amelynek tárgya
a Magyar Honvédségnek és az általános rendõrségi felada-
tok ellátására létrehozott szervnek az Alaptörvény, a hon-
védelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a külön-
leges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011.
évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.), valamint a

Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a további-
akban: Rtv.) által meghatározott keretek között történõ köl-
csönös együttmûködése a Magyarország államhatárának
védelme, az államhatár rendjének védelme érdekében szük-
séges rendõrségi és honvédségi feladatok végrehajtásának
támogatása érdekében, illetve a tömeges bevándorlás követ-
keztében kialakult helyzetben esetlegesen szükségessé váló
humanitárius tevékenység, valamint a katonai szakértelmet
és speciális eszközöket igénylõ feladatok végzésében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttmûködési megállapo-
dás a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén
szükséges feladatok koordinált végrehajtására, valamint
az arra való felkészülésre is kiterjed.

3. §

A Magyar Honvédség – külön megállapodás alapján, a
rendõrség elõzetesen jelzett ilyen irányú igénye esetén –
élelmezési ellátást biztosít a tömeges bevándorlással
összefüggõ feladatok végrehajtásában részt vevõ, a bel-
ügyminiszter irányítása, felügyelete alá tartozó szerveze-
tek állománya és a közfoglalkoztatottak részére.

3. A Magyar Honvédségnek a tömeges bevándorlás

okozta válsághelyzet idején történõ

közremûködése során alkalmazandó különös intézkedési

rend szabályai

4. §

(1) A rendõrség hivatásos állományú tagja (a továbbiak-
ban: rendõr) a jogszabályban meghatározott feladatok
összehangolt ellátása érdekében – saját feladatkörében el-
járva, kizárólag a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti
közremûködés során felmerülõ közös szolgálati feladatok
ellátásával összefüggésben – a Hvt. 54/D. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott intézkedések foganatosítására kérheti
fel a Magyar Honvédség jelen utasítás hatálya alá tartozó
tagjának (a továbbiakban: honvéd) jelen lévõ közvetlen
elöljáróját vagy ennek hiányában a honvédot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felkérés teljesítése kizáró-
lag abban az esetben tagadható meg, ha a felkérésben meg-
jelölt intézkedés

a) foganatosítása jogszabályba ütközne, vagy
b) jogszerû és szakszerû foganatosítása a felkérés végre-

hajtására kijelölt honvédtõl nem várható el, vagy az adott
körülmények között egyébként nem lehetséges.

(3) A (2) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti körül-
mény fennálltára a felkérõ személyt figyelmeztetni kell.

5. §

(1) A 4. § (1) bekezdése szerinti felkérés teljesítése érde-
kében szükséges szolgálati feladatokat és intézkedéseket
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a rájuk irányadó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen,
a felkérésben foglaltak szerint kell végrehajtani, illetve fo-
ganatosítani.

(2) Az intézkedés foganatosítása során – az ott meghatá-
rozottak szerint – a foganatosító személy tekintetében
irányadó jogszabályokban meghatározott kényszerítõ esz-
közök alkalmazhatók.

4. A rendõr és a honvéd együttes részvétele mellett

ellátandó õr- vagy járõrszolgálat különös szabályai

6. §

Az õr- vagy járõrszolgálatnak a rendõr és a honvéd
együttes részvétele mellett történõ ellátása során (a továb-
biakban: a közös szolgálat) annak vezetõje a rendõr (a to-
vábbiakban: járõrvezetõ).

7. §

A járõrvezetõ
a) felelõs
aa) a meghatározott feladatok teljesítéséért, a kapott pa-

rancsok, utasítások végrehajtásáért,
ab) az Rtv. szerinti intézkedések és kényszerítõ eszkö-

zök foganatosításának, illetve alkalmazásának jogszerûsé-
géért, szakszerûségéért és arányosságáért,

ac) a jogszerû intézkedések végrehajtására való felké-
szülésért, a megkezdett intézkedések jogszerû és szaksze-
rû befejezéséért,

ad) az intézkedésbiztonsággal összefüggõ követelmé-
nyek és az intézkedéstaktikai elõírások megtartásáért,

ae) a részére kiadott szolgálati okmányok szabályos ve-
zetéséért, a jelentések, feljelentések elkészítéséért,

af) a szolgálati segédletek, az anyagi és technikai eszkö-
zök rendeltetésszerû használatáért, megóvásáért,

ag) a folyamatos hírösszeköttetés fenntartásáért, továbbá
ah) a hírösszeköttetésre vonatkozó alkalmazási szabá-

lyok megtartásáért,
b) meghatározza a közös szolgálat során ellátandó fel-

adatokat,
c) összehangolja a járõrtárs(ak) tevékenységét, a ré-

szükre meghatározott feladatok végrehajtását,
d) a törvényi feltételek fennállása esetén önállóan, illet-

ve a részére adott elöljárói utasítás szerint intézkedést kez-
deményez,

e) a járõrkörzet vagy járõrútvonal elhagyását kezdemé-
nyezi, ha a parancsnok vagy az ügyeletes értesítésére nincs
mód és állampolgári felkérés, illetõleg saját észlelés alap-
ján rendõri intézkedés válik szükségessé,

f) jogosult a foganatosított intézkedések során döntése-
ket hozni, valamint

g) szükség esetén meghatározhatja az alkalmazandó
kényszerítõ eszközök körét.

8. §

(1) A közös szolgálat járõrszolgálatként történõ ellátása
során az intézkedéseket elsõsorban a járõrvezetõnek kell
kezdeményeznie.

(2) Ha az intézkedésre okot adó eseményt vagy körül-
ményt a járõrtárs észleli, intézkedést önállóan csak akkor
kezdeményezhet, ha a járõrvezetõvel nincs közvetlenül kap-
csolatban, vagy azonnali intézkedési kötelezettsége áll fenn.

9. §

(1) Az intézkedést elsõsorban a járõrvezetõnek kell fo-
ganatosítania a járõrtárs közvetlen módon történõ biztosí-
tása mellett.

(2) Az intézkedést biztosító járõrtársnak folyamatosan
figyelemmel kell kísérnie a közvetlen környezetét és az in-
tézkedés alá vont személyt, készen kell állnia az intézke-
dés alá vont személy esetleges menekülésének megakadá-
lyozására vagy az esetleges támadás elhárítására.

5. A tranzitzóna õrzés-védelmére vonatkozó

különös szabályok

10. §

A tranzitzóna õrzés-védelmét a rendõrség, illetve a Ma-
gyar Honvédség önálló, teljes körûen intézkedésre jogo-
sult állományával kell ellátni.

11. §

A tranzitzóna õrzés-védelmére irányuló õrszolgálati fel-
adat ellátásának rendjére a 4. alcím rendelkezései megfele-
lõen irányadók.

6. Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a közzétételét követõ napon lép hatályba.

(2) A 4. §, valamint a 6–11. § az egyes törvények Ma-
gyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a
tömeges bevándorlás kezelésével összefüggõ módosításá-
ról szóló, az Országgyûléshez T/5985. irományszámon be-
nyújtott törvényjavaslat törvényként való hatálybalépésé-
nek napján lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k., Dr. Simicskó István s. k.,
belügyminiszter honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
49/2015. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Védelmi- és Közigazgatási Csoport

és a Stratégiai Mûveleti Vezetési
Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Törzs

mûködésének egyes szabályairól szóló
74/2014. (HK 10.) 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. és 4. pontja, illetve a 11. § (3) bekezdése
alapján, figyelemmel a honvédelmi ágazat katasztrófák el-
leni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet 23. § e) pontjára és a 24. §
h) pontjára a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. A Védelmi- és Közigazgatási Csoport és a Stratégiai
Mûveleti Vezetési Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív
Törzs mûködésének egyes szabályairól szóló 74/2014.
(HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés (a továb-
biakban: Intézkedés) 3. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„3. A 2. pont a), b), f) és i) alpont szerinti beosztást el-
látó személy a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály
(a továbbiakban: HM TKF) és a HM Védelmi Hivatal
(a továbbiakban: HM VH) állományából, a 2. pont j) al-
pont szerinti beosztást ellátó személy a HM TKF és
a HM VH állományából – ideértve a HM TKF-hez és a
HM VH-hoz vezényelt a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dan-
dár (a továbbiakban: MH BHD) állományát – kerül ve-
zénylésre heti, folyamatos munkarend esetén napi váltás-
ban. A szolgálatellátás során az ebben a pontban megjelölt
beosztásokat ellátó személyek a HM TKF és a HM VH ál-
lományából – a 2. pont j) alpont esetén ideértve a
HM TKF-hez és a HM VH-hoz vezényelt MH BHD állo-
mányát is – felváltva kerülnek vezénylésre.”

2. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép hatályba.*

Dankó István s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2015. augusztus 15.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
52/2015. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák

végrehajtásának rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdése és 11.§ (3) bekezdése alapján, figyelemmel
a tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák elõkészíté-
sérõl, valamint a tananyagtartalom kialakításával kapcso-
latos feladatok végrehajtásáról szóló 39/2015. (VII. 28.)
HM utasítás 3. §-ában meghatározottakra, a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi minisz-
ter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó köz-
ponti hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiak-
ban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. Felkérjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továb-
biakban: NKE) rektorát, valamint a Kratochvil Károly
Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatóját, hogy
biztosítsa az együttes intézkedésben meghatározott
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feladatok végrehajtását a tiszti és altiszti fokozati vizsgák
végrehajtásához kapcsolódóan.

3. A tiszti és altiszti fokozati vizsgák végrehajtása a
Katonai Vizsgaközpont (a továbbiakban: KVK) parancs-
noka által meghatározott vizsgahelyeken és vizsgaidõpon-
tokban történik.

4. A költséghatékony végrehajtás érdekében a honvéd-
ségi szervezetek informatikai kapacitásának figyelembe
vételével a tiszti és altiszti fokozati vizsgákat elsõsorban
honvédségi szervezet szinten, amennyiben ez nem lehetsé-
ges, helyõrség szinten, illetve a KVK vizsgatermében kell
szervezni és végrehajtani.

5. A tiszti és altiszti fokozati vizsgára a felkészülés ön-
képzés formájában valósul meg.

6. A tiszti és altiszti fokozati vizsgára való felkészülést
a KVK által üzemeltetett ILIAS e-learning program tá-
mogatja.

7. Tiszti és altiszti fokozati vizsga az ILIAS rendszer-
ben, vizsgateszt kitöltésével tehetõ.

8. A legénységi fokozati vizsgák végrehajtása a legény-
ségi állománnyal rendelkezõ honvédségi szervezetek bá-
zisán, a honvédségi szervezet egység szintû vezénylõ
zászlósa (a továbbiakban: Vezénylõ Zászlós) által megha-
tározott helyen és idõben történik, a honvédségi szervezet
vezetõje által kijelölt bizottsággal.

9. Legénységi fokozati vizsga írásban, a Vezénylõ
Zászlós által összeállított vizsgateszt kitöltésével tehetõ.

10. A legénységi fokozati vizsgák felügyeletét a
Vezénylõ Zászlós vagy a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: Vhr.) 107/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bizott-
ság tagjai látják el.

2. Vizsgaidõpontok a tiszti és altiszti fokozati vizsgára

11. Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH HKNYP) évente decem-
ber 5-ig névjegyzéken a HM Költségvetés Gazdálkodási In-
formációs Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) zárt háló-
zatán üzemeltetett elektronikus felületen biztosítja a hon-
védségi szervezetek személyügyi szervei részére a honvé-
dek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiak-
ban: Hjt.) 85/A. §-a és Vhr. 107/A–C. §-a alapján

a) a következõ évben tiszti és altiszti fokozati vizsgára
kötelezett személyek

aa) nevét,

ab) rendfokozatát,
ac) születési idejét,
ad) személyügyi törzsszámát,
ae) honvédségi szervezetének nevét,
af) szolgálatteljesítési helyének megnevezését,
ag) által betöltött szolgálati beosztások Munkakör Azo-

nosító Kódját, valamint
b) az esedékes fokozati vizsgakötelezettség szintjét tar-

talmazó adatbázist.

12. A honvédségi szervezetek személyügyi szervei az
adatbázist minden év december 20-ig pontosítják, amely
alapján az MH HKNYP összesíti az adatokat és ennek
alapján a tiszti és altiszti fokozati vizsgák idõpontjainak
tervezése érdekében névjegyzéket állít össze a 11. pont
szerinti adattartalommal és a Vhr. 107/D. § (4) bekezdése
szerint jár el.

13. A honvédségi szervezetek személyügyi szervei min-
den év február 15-ig – a helyben megszokott módon – tájé-
koztatják az adott évben fokozati vizsgára kötelezett tiszti,
altiszti állományt.

14. A KVK a 12. pont szerinti névjegyzékben szereplõk
részére lehetõvé teszi a fokozati vizsgára történõ regisztrá-
lást. Ha az állomány fokozati vizsga tételére kötelezett tag-
ja a névjegyzékben nem szerepel, a KVK parancsnoka – az
érintett vonatkozásában állományilletékes személyügyi
szerv igazolása alapján – saját hatáskörben biztosítja a re-
gisztráció lehetõségét.

15. A vizsgaidõpontokat úgy kell meghatározni, hogy
az illeszkedjen a KVK munkarendjéhez, valamint az érin-
tett honvédségi szervezet alaprendeltetésébõl fakadó
feladatainak végrehajtásához.

16. A KVK parancsnoka a tárgyévre vonatkozó vizsga-
idõpontok közzétételét követõen a rendelkezésre álló ka-
pacitások optimális kihasználása érdekében jogosult év
közben új helyszíneket és új vizsgaidõpontokat közzéten-
ni, valamint a már közzétett helyszíneket és vizsgaidõpon-
tokat az esedékességet megelõzõ 10 munkanapon belül
módosítani, melyekrõl tájékoztatni köteles az érintett hon-
védségi szervezetek személyügyi szerveit.

17. A KVK parancsnoka a vizsgaidõpont és helyszín
16. pont szerinti változása esetén a KVK honlapján közzé-
teszi a módosított vizsgahelyszíneket és vizsgaidõpon-
tokat.

3. Vizsgaidõpontok a legénységi fokozati vizsgára

18. A legénységi fokozati vizsgák idõpontjainak ter-
vezése érdekében, a HM KGIR zárt hálózatán üze-
meltetett elektronikus felületen rögzített adatok alapján,
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a honvédségi szervezetek személyügyi szerve a Vhr.
107/D. § (4) bekezdésének végrehajtása során a Vezénylõ
Zászlós részére a Hjt. 85/A. § (4) bekezdése és a Vhr.
107/B. § (4) bekezdés alapján az adott évben legénységi
fokozati vizsgára kötelezett személyek nevét, rendfokoza-
tát, születési idejét, személyügyi törzsszámát, honvédségi
szervezetének nevét, szolgálatteljesítési helyének megne-
vezését, az általuk betöltött szolgálati beosztások Munka-
kör Azonosító Kódját, valamint az adott évben esedékes
fokozati vizsgakötelezettség szintjét küldi meg.

19. A Vezénylõ Zászlós a 18. pontban meghatározott
névjegyzékben szereplõk részére teszi lehetõvé a legény-
ségi fokozati vizsgára történõ jelentkezést. Ha a legénysé-
gi állomány fokozati vizsga tételére kötelezett tagja a név-
jegyzékben nem szerepel, a Vezénylõ Zászlós – az állo-
mányilletékes személyügyi szerv igazolása alapján – saját
hatáskörben biztosítja a jelentkezés lehetõségét.

20. A Vezénylõ Zászlós a legénységi fokozati vizsga té-
telére kötelezett állomány létszámának, valamint tárgyév-
ben a honvédségi szervezet elõtt álló feladatok ismereté-
ben vizsgaidõpontokat határoz meg, melyekrõl a helyben
megszokott módon tájékoztatja az érintett állományt.

4. A tiszti, altiszti fokozati vizsgára jelentkezés rendje

21. Az állomány tiszti, altiszti fokozati vizsga tételére
kötelezett tagja a közvetlen szolgálati elöljárója elõzetes
tájékoztatását követõen február 15-tõl egyénileg regisztrál
a KVK honlapján a rendfokozatának megfelelõ fokozati
vizsgára, a vizsgahelyszínre és vizsgaidõpontra. Az állo-
mány tiszti, altiszti fokozati vizsga tételére kötelezett tagja
egyszerre csak egy idõpontra regisztrálhat. A vizsgaszer-
vezési feladatok végrehajtása érdekében az állomány
tiszti, altiszti fokozati vizsgára kötelezett tagjának a kivá-
lasztott vizsgaidõpontra a vizsganapot megelõzõ 15. napig
van lehetõsége regisztrálni.

22. Az állomány tiszti, altiszti fokozati vizsga tételére
kötelezett tagja a vizsgahelyszínt úgy köteles megválasz-
tani, hogy a szolgálatteljesítési helyén kívül fokozati vizs-
gát csak indokolt esetben, a legközelebbi vizsgahelyszí-
nen, az állományilletékes parancsnok engedélyével tehet.
Az engedély megadása esetén az állomány tagjának a fo-
kozati vizsgán történõ részvételével összefüggõ helyközi
utazási költségeit az egyes költségtérítésekrõl szóló
19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 12. §-a és 25. §-a alkalma-
zásával kell megtéríteni.

23. Sikertelen fokozati vizsga esetén az állomány tagja
ismételt tiszti, altiszti fokozati vizsgára a sikertelen vizsga
idõpontját követõ 30. naptól jelentkezhet.

24. A regisztrációt követõen a KVK a regisztráláskor
megadott email címre megküldi az ILIAS programba tör-

ténõ bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jel-
szót, amellyel az állomány tiszti, altiszti fokozati vizsga té-
telére kötelezett tagja hozzáférést szerez a számára rele-
váns tananyagtartalomhoz.

25. Az állomány tiszti, altiszti fokozati vizsga tételére
kötelezett tagja a fokozati vizsgán való részvételét a vizsga
elõtti 15. napig, az indok megjelölésével, a közvetlen szol-
gálati elöljárója elõzetes tájékoztatását követõen, a KVK
parancsnokához benyújtott ügyiratban írásban lemond-
hatja vagy a vizsgaidõpontot, illetve a vizsgahelyszínt mó-
dosíthatja.

26. A vizsgaidõpont vagy vizsgahelyszín módosítását
vagy a részvétel lemondását a szabad vizsgaidõpontok fi-
gyelembe vételével végzett mérlegelés alapján a KVK pa-
rancsnoka vagy a KVK állományából általa kijelölt sze-
mély engedélyezi.

27. Az állomány tiszti, altiszti fokozati vizsga tételére
kötelezett tagjának vizsgától való indokolt távolmaradását
az állományilletékes parancsnok igazolhatja, a vizsgaidõ-
ponttól számított 5 munkanapon belül.

28. Adott vizsgaidõpontra csak a szabad helyek erejéig
lehet regisztrálni, amelyek számát vizsgahelyenként és
vizsgaidõpontonként, a vizsgahely informatikai kapacitá-
sának figyelembe vételével a KVK parancsnoka határozza
meg.

5. A legénységi fokozati vizsgára jelentkezés rendje

29. Az állomány legénységi fokozati vizsga tételére kö-
telezett tagja – a közvetlen szolgálati elöljárója elõzetes tá-
jékoztatását követõen – február 15-tõl a Vezénylõ Zászlós
által meghatározott módon egyénileg jelentkezik a Ve-
zénylõ Zászlós által meghirdetett vizsgaidõpontra.

30. Az állomány legénységi fokozati vizsga tételére kö-
telezett tagja fokozati vizsgát kizárólag annál a honvédsé-
gi szervezetnél tehet, ahol szolgálatát teljesíti.

31. Sikertelen fokozati vizsga esetén a legénységi állo-
mány tagja ismételt legénységi fokozati vizsgára a sikerte-
len vizsga idõpontját követõ 30. naptól jelentkezhet.

32. A Vezénylõ Zászlós szervezi meg és biztosítja az ál-
lomány legénységi fokozati vizsga tételére kötelezett tagja
számára a vizsgaanyaghoz történõ hozzáférést.

33. Az állomány legénységi fokozati vizsga tételére kö-
telezett tagja egyszerre csak egy idõpontra jelentkezhet.

34. Az állomány legénységi fokozati vizsga tételére kö-
telezett tagja a fokozati vizsgán való részvételét a vizsga

780 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



elõtti 15. napig, az indok megjelölésével, a közvetlen szol-
gálati elöljárója elõzetes tájékoztatását követõen, a Ve-
zénylõ Zászlóshoz benyújtott ügyiratban írásban lemond-
hatja vagy a vizsgaidõpontot módosíthatja.

35. A vizsgaidõpont módosítását vagy a részvétel le-
mondását, a szabad vizsgaidõpontok figyelembe vételével
végzett mérlegelés alapján, a Vezénylõ Zászlós engedé-
lyezi.

36. Adott vizsgaidõpontra csak a szabad helyek erejéig
lehet jelentkezni, amelyek számát vizsgaidõpontonként
a Vezénylõ Zászlós határozza meg.

6. A tiszti, altiszti fokozati vizsgára felkészülés rendje

37. A KVK a fokozati vizsga tananyagát a KVK honlap-
ján keresztül elérhetõ ILIAS e-learning rendszerében teszi
közzé. Az állomány tiszti, altiszti fokozati vizsga tételére
kötelezett tagja az ILIAS rendszert a regisztráció után
megkapott felhasználói név és jelszó segítségével érheti el.

38. Az állomány tiszti, altiszti fokozati vizsga tételére
kötelezett tagja felkészültségét az ILIAS rendszerben pró-
bateszt segítségével ellenõrizheti.

39. A vizsgára történõ felkészüléshez, továbbá a próba-
teszt kérdéseihez kapcsolódóan a HVK Személyzeti Cso-
portfõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) a tiszti, al-
tiszti és legénységi fokozati vizsgák elõkészítésérõl, vala-
mint a tananyagtartalom kialakításával kapcsolatos felada-
tok végrehajtásáról szóló 39/2015. (VII. 28.) HM utasítás
(a továbbiakban: Utasítás) 2. § 4. pontja szerinti szakmai
felelõs szervezetek állományából kijelölt személyekrõl
(a továbbiakban: kijelölt konzulensek) az érintett szerve-
zet vezetõje általi kijelölést követõen konzulensi névjegy-
zéket állít össze, amelyet a Honvéd Vezérkar fõnöke hagy
jóvá.

40. A konzulensi névjegyzékbe az NKE Hadtudományi
és Honvédtisztképzõ Kar (a továbbiakban: NKE HHK) dé-
kánja – a HVK SZCSF-fel történt egyeztetést követõen –
az NKE HHK állományából konzulens személyeket je-
lölhet.

41. A konzulensi névjegyzéket a HVK SZCSF a HVKF
jóváhagyását követõen megküldi a KVK parancsnoka ré-
szére az ILIAS rendszerben történõ közzététel céljából.

42. A vizsgára történõ felkészülés során felmerülõ, va-
lamint a próbateszttel kapcsolatos kérdésekkel az állo-
mány tiszti, altiszti fokozati vizsga tételére kötelezett tagja
a konzulensi névjegyzékben szereplõ, az adott témában
kijelölt konzulensekhez fordulhat e-mail-ben, amelyet a

témakör konzulense a kérdés beérkezését követõ 10. mun-
kanapig válaszol meg.

7. A legénységi fokozati vizsgára felkészülés rendje

43. Az állomány legénységi fokozati vizsga tételére kö-
telezett tagja felkészítését a Vezénylõ Zászlós szervezi
meg. A felkészítés egyénileg és csoportosan is történhet.
A felkészítésrõl a Vezénylõ Zászlós feljegyzést készít,
amely tartalmazza különösen: a felkészítés helyét, idejét, a
résztvevõk nevét, rendfokozatát, valamint a feldolgozott
vizsgaanyagot.

44. Az állomány legénységi fokozati vizsga tételére kö-
telezett tagja felkészültségét a Vezénylõ Zászlós által
összeállított próbateszt segítségével ellenõrizheti.

8. A tiszti, altiszti fokozati vizsga értékelése,

a vizsga eredményének, a vizsgatesztnek a megtekintése

45. A tiszti, altiszti fokozati vizsgatesztek kiértékelését
az ILIAS program értékelõ modulja automatikusan végzi.
A vizsga százalékos eredményét a vizsgázó a teszt befeje-
zése után azonnal megtekintheti, a kérdésekre adott vála-
szokat összehasonlíthatja a helyes megoldásokkal.

46. A vizsga befejezését követõen a KVK az elért ered-
ményrõl a vizsgázó regisztráláskor megadott e-mail címé-
re értesítést küld.

47. A vizsgán elért eredmény sikeres és sikertelen
vizsga esetén is rögzítésre kerül.

48. A felkészüléssel és a vizsga végrehajtásával kapcso-
latosan szerzett tapasztalatokat a KVK parancsnoka írás-
ban gyûjti össze. A tapasztalatok feldolgozását követõen a
beazonosított tapasztalatokat a KVK és a szakmai felelõs
szervezetek integrálják a vizsgaanyagok felülvizsgálata
során a vizsgáztatás rendszerébe.

9. A legénységi fokozati vizsga értékelése, a vizsga

eredményének és a vizsgatesztnek a megtekintése

49. A legénységi fokozati vizsgatesztek kiértékelését a
Vezénylõ Zászlós által kijelölt altisztekbõl álló értékelõ
csoport végzi. Az értékelõ csoport tagja nem lehet olyan
altiszt, akinek szolgálati alárendeltségébe tartozó legény-
ségi állományú katona érintett az értékelendõ vizsgában.

50. A vizsga eredményét a vizsgázó a teszt befejezése
után 3 munkanapon belül tekintheti meg, amelynek során
a kérdésekre adott válaszokat összehasonlíthatja a helyes
megoldásokkal.
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51. A vizsgán elért eredmény – sikertelen vizsga ese-
tén is – jegyzõkönyvben rögzítésre kerül.

52. A felkészüléssel és a legénységi fokozati vizsga
végrehajtásával kapcsolatosan szerzett tapasztalatokat a
Vezénylõ Zászlós írásban gyûjti össze és a vizsgaidõszak
befejezését követõen tájékoztatásul, javaslataival együtt
megküldi az MH Vezénylõ Zászlós részére. A tapasztala-
tok feldolgozását követõen a beazonosított tapasztalatokat
a vezénylõ zászlósok integrálják a vizsgaanyagok felül-
vizsgálata során a vizsgáztatás rendszerébe.

10. A tiszti, altiszti fokozati vizsga eredményének

dokumentálása

53. A tiszti, altiszti fokozati vizsgák befejezését követõ-
en a Vhr. 107/D. § (2) bekezdése szerinti vizsgafelügyelõ
jegyzõkönyvet készít, amely a vizsgán résztvevõk nevét,
rendfokozatát, személyi törzsszámát, honvédségi szerve-
zetét, valamint a vizsga végrehajtásával kapcsolatos ese-
ményeket, információkat tartalmazza.

54. A vizsgázó adatairól és a tiszti, altiszti fokozati vizs-
gák eredményeirõl a KVK nyilvántartást vezet, amelyet
a vizsga idõpontjától számított 5 évig õriz meg.

55. A tiszti, altiszti fokozati vizsgán résztvevõk vizsga-
eredményének a HM KGIR-ben történõ rögzítéséért
a KVK parancsnoka felelõs, amelyhez az MH HKNYP
szakmai segítséget nyújt. A vizsgaeredményeket a KVK
november 15-ig megküldi az MH HKNYP részére, amely
elõzetes adatellenõrzést követõen rögzíti azokat a
HM KGIR rendszerben. A rögzítés végrehajtása érdeké-
ben 2016. november 15-ig az MH HKNYP kezdeménye-
zésére a HM KGIR üzemeltetésének támogatásával meg-
bízott csoport új „infotipust” (IT) alakít ki, amely biztosít-
ja a tömeges adatbevitel lehetõségét.

56. A vizsgázó a sikeres tiszti, altiszti fokozati vizsgáról
kérelmére a KVK parancsnoka által kiállított igazolást kap.

11. A legénységi fokozati vizsga eredményének

dokumentálása

57. A legénységi fokozati vizsgák befejezését követõen,
a 10. pontban kijelölt vizsgát felügyelõ jegyzõkönyvet ké-
szít, amely a vizsgán résztvevõk nevét, rendfokozatát, szü-
letési idejét, személyi törzsszámát, honvédségi szerveze-
tét, az alegység megnevezését, a vizsga eredményét, vala-
mint a vizsga végrehajtásával kapcsolatos eseményeket,
információkat tartalmazza.

58. A jegyzõkönyveket a honvédségi szervezet sze-
mélyügyi szerve 5 évig õrzi meg.

59. A legénységi fokozati vizsgán résztvevõk vizsga-
eredményének a HM KGIR rendszerben történõ rögzítése
végrehajtásáért a Vezénylõ Zászlós felelõs, amelyhez a
HM KGIR zárt hálózatán üzemeltetett elektronikus felüle-
ten rögzíti a vizsgaeredményeket. A rögzített vizsgaered-
mények HM KGIR rendszerbe történõ központi technikai
betöltését az MH HKNYP végzi.

60. A vizsgázó a sikeres legénységi fokozati vizsgáról
kérelmére a Vezénylõ Zászlós által kiállított igazolást kap.

12. A tiszti, altiszti fokozati vizsgák tananyagtartalmának

felülvizsgálata, pontosítása

61. A KVK a HVK SZCSF, valamint a kijelölt konzu-
lensek számára hozzáférést biztosít az ILIAS rendszer szá-
mukra releváns témaköréhez.

62. A HVK SZCSF, valamint a kijelölt konzulensek a
tárgyévi vizsgaidõpontok kiírásáig validálják a KVK által
elkészített vizsgateszt-kérdéseket, valamint meghatároz-
zák az adott rendfokozathoz és vizsgafokozathoz tartozó
fokozati vizsga kérdéseinek számát és a vizsgára fordít-
ható idõt.

13. A legénységi fokozati vizsgák tananyagtartalmának

felülvizsgálata, pontosítása

63. A tárgyévi legénységi fokozati vizsgák tapasztalati-
nak feldolgozását követõen az Utasítás 5. § (1) bekezdése
szerinti Munkacsoport felülvizsgálja a legénységi fokozati
vizsga tananyagtartalmát, szükség esetén pontosítja azt.

64. A 63. pont szerinti felülvizsgálat eredményeképpen
módosult vizsgateszt-kérdések Vezénylõ Zászlósok ré-
szére történõ megküldésére az MH Vezénylõ Zászlós in-
tézkedik.

14. Vegyes rendelkezések

65. A KVK parancsnoka jogosult a honvédségi szerve-
zetek parancsnokaival, vezetõivel történõ közvetlen kap-
csolattartásra a tiszti, altiszti fokozati vizsgák tervezése,
szervezése, végrehajtása tekintetében.

66. A KVK bázisán kívüli tiszti, altiszti fokozati vizs-
gák végrehajtását a KVK parancsnoka, a HVK SZCSF
csoportfõnöke vagy az általuk kijelölt személyek ellen-
õrizhetik. Az ellenõrzést végzõ személy a vizsga végrehaj-
tásával kapcsolatos tapasztalatait a vizsgafelügyelõ által
készített jegyzõkönyvben rögzíti.
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67. Indokolt esetben, a HVK SZCSF javaslatára,
a KVK parancsnokának engedélye alapján tiszti, altiszti
fokozati vizsga egyedi internet-hozzáférés felhasználásá-
val, a 4. pontban meghatározott helyszíneken túl egyéb he-
lyen is tehetõ.

15. Záró rendelkezések

68. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ napon
lép hatályba.*

Dr. Dankó István s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2015. augusztus 28.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
53/2015. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Magyar Honvédség Központi Ügyelet

mûködésének szabályozásáról szóló
24/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
57/2015. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a NATO 2016. évi válságkezelési gyakorlat

Záró Tervezõi Konferenciája
magyarországi elõkészítésével és végrehajtásával

kapcsolatos feladatokról *

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
58/2015. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
az Ideiglenes Biztonsági Határzárral,

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

kezelésével és az arra történõ felkészüléssel
összefüggõ minisztériumi ügyeleti szolgálatok

létesítésérõl

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. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért fele-
lõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tar-
tozó központi hivatalokra és a honvédelemért felelõs mi-
niszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a HATÁ-
ROZOTT FELLÉPÉS 2015 gyakorlattal, valamint a töme-
ges migráció okozta válsághelyzet kezelésével és az arra
történõ felkészüléssel összefüggésben jelentkezõ többlet-
feladatok folyamatos ellátása érdekében a honvédelmi
szervezetek állományából a 3–5. pont szerinti ügyeleti
szolgálatok felállítására kerül sor.

3. A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) Köz-
ponti Operatív Törzs (a továbbiakban: BM KOT) Honvé-
delmi Minisztériumi Összekötõ Tiszti Szolgálat (BM KOT
HM ÖTI)

a) feladata
aa) 24 órás váltásban folyamatos közremûködés a mig-

rációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat koordi-
náló BM KOT munkájában,

ab) a Stratégiai Mûvelet Központ (a továbbiakban:
SMK) BM KOT-ba delegált összekötõ tisztje munkájának
támogatása,

ac) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) irányá-
ba megfogalmazott igények SMK részére történõ továbbí-
tása, és
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ad) közremûködés az MH alkalmazásával, igénybevéte-
lével kapcsolatos szakterületi információk cseréjében és a
jelentések összeállításában.

b) vezénylése, alárendeltsége:
ba) vezénylését – az alárendeltségükbe tartozó állomány-

ból – a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továb-
biakban: HM TKF) fõosztályvezetõje és a HM Védelmi Hi-
vatal (a továbbiakban: HM VH) fõigazgatója biztosítja,

bb) szolgálati feladataival összefüggésben együttmûkö-
dik az SMK BM KOT munkahelyre vezényelt tagjával, és

bc) jelentéseit a HM TKF fõosztályvezetõje és a
HM VH fõigazgatója részére terjeszti fel.

4. Az Ügyeletes Jogász Tiszt (ÜJOTI)
a) feladata
aa) a HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF) fõ-

osztályvezetõjének döntése alapján 12 vagy 24 órás váltás-
ban az SMK migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos
feladatai jogi szakmai támogatásának folyamatos biztosí-
tása, a kapcsolódó szakterületi jelentések kidolgozása, és

ab) a hatáskörét meghaladó jogi szakfeladatokban a
döntési javaslatok továbbítása a hatáskörrel rendelkezõ
szakmai elöljáró részére,

b) vezénylése, alárendeltsége:
ba) vezénylését – az érintett honvédelmi szervezetek

vezetõivel történõ elõzetes egyeztetés alapján – a HM JF
fõosztályvezetõje biztosítja a HM JF, a HM Igazgatási és
Jogi Képviseleti Fõosztály és a HM Hatósági Hivatal állo-
mányából, és

bb) szolgálati feladatai ellátása szempontjából az SMK
vezetõjének van alárendelve.

5. A Kommunikációs Külön Ügyelet (KOMKÜ)
a) feladata
aa) a sajtófõnök döntése alapján 12 vagy 24 órás váltás-

ban az SMK migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos
feladatai kommunikációs szakmai támogatásának folya-
matos biztosítása, a kapcsolódó szakterületi jelentések ki-
dolgozása,

ab) folyamatos kapcsolattartás a HM sajtófõnökével és
a 2. pont szerinti feladatban érintett honvédelmi szerveze-
tek kommunikációs szakállományával, és

ac) a hatáskörét meghaladó szakfeladatokban a javasla-
tok továbbítása a HM sajtófõnöke részére,

b) vezénylése, alárendeltsége:
ba) vezénylését a HM sajtófõnöke elsõdlegesen a saját

alárendeltségébe tartozó szakállományból, illetve – az érin-
tett honvédelmi szervezetek vezetõivel történõ elõzetes
egyeztetés és a szolgálatba lépõk kommunikációs felkészí-
tése alapján – a HM szervek állományából biztosítja, és

bb) szolgálati feladatai ellátása szempontjából az SMK
vezetõjének van alárendelve,

c) önálló nyilatkozattételre nem jogosult.

6. A 3–5. pont szerinti szolgálatokat elsõdlegesen a hi-
vatásos és szerzõdéses állományból 1-1 fõvel kell biztosí-

tani. A szolgálatvezénylést – hetente – a HM TKF készíti
elõ és terjeszti fel jóváhagyásra a HM közigazgatási állam-
titkár részére.

7. A 3–5. pont szerinti szolgálatot ellátó személyi állo-
mány járandóságait az ügyeleti szolgálatokra vonatkozó
szabályok alapján kell biztosítani. Az erre vonatkozó pa-
rancsokat a katonák vonatkozásában a Honvéd Vezérkar
Személyzeti Csoportfõnökség készíti elõ.

8. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba*, rendelkezéseit azonban

a) a 3. pont szerinti szolgálat vonatkozásában 2015.
szeptember 14-tõl,

b) a 4. és az 5. pont szerinti szolgálat vonatkozásában
2015. szeptember 10-tõl
kell alkalmazni.

Dr. Dankó István s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2015. szeptember 16.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

60/2015. (HK 9.) HM KÁT
intézkedése

az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével,
a „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlattal,
valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet

kezelésével és az arra történõ felkészüléssel
összefüggõ egyes feladatokról

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 alapján a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
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(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi
hivatalokra és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek) terjed ki.

2. Biztosítani kell a honvédelmi szervezetek kijelölt
tisztjeinek, altisztjeinek és legénységi állományának, vala-
mint szükség esetén a Magyar Honvédség katonai szerve-
zetei állományának felkészítését és részvételét és pihen-
tetését

a) az ideiglenes biztonsági határzár (a továbbiakban:
IBH) létesítésével,

b) a HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015 (a továbbiak-
ban: HF 2015) gyakorlattal, valamint

c) a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelé-
sével (a továbbiakban: igénybevétel)
összefüggésben.

3. Az állomány felkészítését Szolnok helyõrségben, al-
kalmanként egy hét idõtartamban a Honvéd Vezérkar fõ-
nöke által meghatározott ütemezéssel kell biztosítani.

4. A 3. pont szerint felkészített állomány a felkészítést
követõen, szükség esetén alkalmanként egy hét idõtartam-
ban részt vesz a HF 2015 gyakorlat feladataiban, illetve
igénybevételre kerül.

5. A 3. pont szerinti felkészítésre és igénybevételre ve-
zényelt állomány névjegyzékét a honvédelmi szervezetek
vezetõinek javaslata alapján a HM Közigazgatási Állam-
titkári Titkárság állítja össze és küldi meg a Honvéd Ve-
zérkar Személyzeti Csoportfõnökség részére.

6. A 3. pont szerinti felkészítésre elsõ alkalommal 33 fõ
részére, 2015. szeptember 18-i kezdettel kerül sor.

7. A felkészítést, a hivatásos és szerzõdéses katonák ki-
jelölését és igénybevételét úgy kell megszervezni, hogy az
a lehetõ legnagyobb létszámban tegye lehetõvé a kijelölt
tiszt, altiszt és legénységi állomány felkészítését, egyide-
jûleg biztosítsa az alaprendeltetésbõl adódó, valamint a tö-
meges bevándorlás okozta kihívás kezelésével összefüg-
gésben a honvédelmi szervezetnél keletkezõ többletfel-
adatok folyamatos végrehajtását.

8. A HF 2015 gyakorlatban résztvevõ és igénybevételre
kerülõ hivatásos és szerzõdéses katonák felszerelésének
egységesítését és szükséges kiegészítését a Honvéd Vezér-
kar fõnökének intézkedése alapján a honvédelmi szerveze-
tek ellátásáért felelõs katonai szervezet biztosítja.

9. A HM gyakorlatra és igénybevételre vezényelt sze-
mélyi állománya vezénylésére és járandóságaira vonatko-
zó parancsokat a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoport-
fõnökség készíti elõ.

10. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Dankó István s. k.,
közigazgatási államtitkár

* Az intézkedés aláírásának napja 2015. szeptember 18.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
61/2015. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben való közremûködése keretében

végrehajtandó feladatokról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
63/2015. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár

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

és a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben való közremûködése keretében

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

módosításáról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
65/2015. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

gazdasági igazgató beosztás átadás-átvételével
összefüggõ feladatokról*

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
131/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Vezetési Csoport
– Katasztrófavédelmi Operatív Törzs

2015. július–augusztus havi szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
202/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Vezetési Csoport
– Katasztrófavédelmi Operatív Törzs

2015. július–augusztus havi szolgálatvezénylésérõl
szóló 131/2015. (HK 9.) HVKF parancs

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
203/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Vezetési Csoport
– Katasztrófavédelmi Operatív Törzs

2015. július–augusztus havi szolgálatvezénylésérõl
szóló 131/2015. (HK 9.) HVKF parancs

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
205/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

egészségügyi biztosítási feladatainak végrehajtásáról
szóló 329/2014. (HK 12.) HVKF parancs

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
208/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség egyes katonai szervezetei
feladatrendszerének módosításával kapcsolatos

feladatok végrehajtásáról szóló
57/2015. (HK 4.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
216/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban,

valamint Stratégiai Mûvelet Vezetési Csoport
– Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben

2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
217/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban,

valamint Stratégiai Mûvelet Vezetési Csoport
– Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben

2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
220/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlat

tervezési feladatokról*
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
221/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban,

valamint Stratégiai Mûvelet Vezetési Csoport
– Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben

2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
222/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladat

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

a Stratégiai Mûveletvezetõ Központ részleges
aktivizálásáról, valamint feladatellátás rendjérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
223/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban,

valamint Stratégiai Mûvelet Vezetési Csoport
– Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben

2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
233/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban,

valamint Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport
– Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben

2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
235/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a 2015. szeptember havi nyomozótiszti

készenléti szolgálat ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
237/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlat

tervezési feladatokról szóló
220/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
245/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben való közremûködése keretében

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

meghatározott katonai tevékenységek stratégiai szintû
vezetése érdekében a Stratégiai Mûveletvezetõ

Központ részleges aktivizálásáról,
valamint a feladatok ellátásának rendjérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
250/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben való közremûködése keretében

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

meghatározott katonai tevékenységek stratégiai szintû
vezetése érdekében a Stratégiai Mûveletvezetõ

Központ részleges aktivizálásáról,
valamint a feladatok ellátásának rendjérõl szóló

245/2015. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról*
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
251/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban,

valamint Stratégiai Mûvelet Vezetési Csoport
– Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben

2015. október hónapban készenléti szolgálatot ellátó
személyek szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
252/2015. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban,

valamint Stratégiai Mûvelet Vezetési Csoport
– Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben

2015. szeptember hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl szóló

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

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
210/2015. (HK 9.) HVKF

intézkedése
a mentorrendszer létrehozásáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
215/2015. (HK 9.) HVKF

intézkedése
a „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlat

elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
226/2015. (HK 9.) HVKF

intézkedése
a „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlat

elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokról szóló 215/2015. (HK 9.) HVKF

intézkedés módosításáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
236/2015. (HK 9.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk

2016. évi váltásába felajánlott erõk kijelölésérõl,
felkészítésérõl és szolgálatba léptetésérõl**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
238/2015. (HK 9.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben való közremûködése keretében

végrehajtandó feladatokról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
239/2015. (HK 9.) HVKF

intézkedése
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet

kezelésében közremûködõ honvédek egyedi azonosító
jelének viselésérõl**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
240/2015. (HK 9.) HVKF

intézkedése
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet
kezelésében közremûködõ honvédségi erõk

erõalkalmazásának szabályairól**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
241/2015. (HK 9.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség Központi Ügyelet személyi

állománya szolgálatteljesítési idejének
megállapításáról szóló

345/2014. (HK 1/2015.) HVKF intézkedés
módosításáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
243/2015. (HK 9.) HVKF

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

módosítása következtében végrehajtandó
kiképzési feladatokról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
244/2015. (HK 9.) HVKF

intézkedése
a „HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlat

zárásáról, értékelésérõl és a következõ feladatokra
történõ áttérésrõl**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
246/2015. (HK 9.) HVKF

intézkedése
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet
kezelésében közremûködõ honvédségi erõk

erõalkalmazása során irányadó éberségi szintekrõl**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
247/2015. (HK 9.) HVKF

intézkedése
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet
kezelésében közremûködõ honvédségi erõk

erõalkalmazásának szabályairól szóló
240/2015. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
211/2015. (HK 9.) HVKF

szakutasítása
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai

Támogatás Doktrína 3. kiadás 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 tar-
tozó szervezetekre, a honvédelmi miniszter irányítása alá
tartozó központi hivatalokra, és a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudo-
mányi és Honvédtisztképzõ Kar dékánját, hogy szakterüle-
tén biztosítsa a szakutasításban foglaltak végrehajtását.

3. A szakutasítás 1. mellékleteként kiadom a Magyar
Honvédség Összhaderõnemi Logisztikai Támogatás Dokt-
rína 3. kiadás címû kiadványt.

4. A szakutasítás egy elektronikus példányát az MH Ki-
képzési és Doktrinális Központ feltölti az MH Központi
Doktrinális Adatbázis állományába.

5. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ 30. napon lép
hatályba.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnökének
234/2015. (HK 9.) HVKF

szakutasítása
a Gépjármû-igénybevételi szabályzat 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 Minisztérium-
ra, a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter)
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közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a mi-
niszter irányítása alá tartozó központi hivatalokra és a Ma-
gyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerveze-
teire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasítás-
ban foglaltak végrehajtását.

3. A szakutasítás mellékleteként kiadom a Gépjár-
mû-igénybevételi szabályzat 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 „Gépjármû Szolgálati Utasítás” címû, Gjmû/127

cikkszámú és a „Melléklet a „Gépjármû Szolgálati
Utasítás”-hoz” címû, Gjmû/128 cikkszámú szolgálati
könyvek hatályba léptetésérõl szóló 73/1974. számú
MN PCGTSZF utasítás,

b) a „Kézikönyv a páncélos és gépjármûtechnikai szak-
feladatok végzéséhez” címû, 256/320 nyt. számú fõnöksé-
gi kiadvány hatályba léptetésérõl szóló 26/1996. MH
PCGTSZF intézkedés.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnökének
249/2015. (HK 9.) HVKF

szakutasítása
intézkedés hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52.§ (2) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011 (XII. 22.) Korm. rendelet
10. § (1) bekezdés h) pontja alapján – figyelemmel a szol-
gálati könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának
rendjérõl szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasításban foglal-
takra – az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. Hatályát veszti a Magyar Honvédség Összhaderõne-
mi Logisztikai Doktrína (2. kiadás/MH DSZOFT kód:
11410) kiadásáról szóló 30/2006. (HK 8.) MH ÖLTPK in-
tézkedés.

2. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A távollévõ HVKF helyett:

Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HVK Személyzeti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

1150/2015. (HK 9.) HVK SZCSF
szakutasítása

a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben való közremûködésével kapcsolatos

személyügyi szakfeladatok végrehajtásáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A HVK Személyzeti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

1068/2015. (HK 9.) HVK SZCSF
szakutasítása

a STANAG 6001 NATO egységesítési egyezmény
5. kiadásának bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szó-
ló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdés alapján, fi-
gyelemmel az egységesítési, szabványosítási tevékeny-
ségrõl és a NATO egységesítési dokumentumok feldolgo-
zásáról és végrehajtásáról szóló 102/2008. (HK 19.) HM
utasításban foglaltak alapján a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alá tartozó
központi hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetekre és a Magyar Honvédség kato-
nai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõ-
igazgatóját, hogy a szakutasítás végrehajtását szervezete
vonatkozásában tegye lehetõvé.

3. Szakutasításommal a Honvéd Vezérkar fõnök helyet-
tesének a NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfo-
gadásáról és hatályba léptetésérõl szóló 15/2015. (HK 7.)
HVKFH szakutasítás 17. pontja alapján bevezetem a
STANAG 6001 (EDITION 5) LANGUAGE PROF-
ICIENCY LEVELS – NATO szabványosított nyelvis-
mereti szintek címû NATO egységesítési egyezményt.

4. Az egységesítési egyezmény bevezetése teljes terje-
delemben, eredetiben, angol nyelven történik.

5. A STANAG 6001 (EDITION 5) LANGUAGE
PROFICIENCY LEVELS egységesítési egyezmény az
intraneten, az MH Központi Doktrinális Adatbázisban ke-
rül közzétételre.

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

7. Hatályát veszti a STANAG 6001 LANGUAGE
PROFICIENCY LEVELS (4. kiadás) bevezetésérõl
szóló 61/2012. (HK 6.) HVK SZCSF szakutasítás.

Zsiga Tamás ezredes s. k.,
mb. csoportfõnök

A HVK Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnökének

13/2015. (HK 9.) HVK LOGCSF
szakutasítása

a „KÖZÖS AKARAT” feladat logisztikai
támogatásának

megtervezésérõl és végrehajtásáról*

A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

M-3/2015. (HK 9.) HVK HDMCSF
szakutasítása

a Magyar Honvédség vezetõ ügyeleti szolgálatairól
szóló M-1/2015. HVK HDMCSF szakutasítás

módosításáról*

A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

38/2015. (HK 9.) HVK HDMCSF
szakutasítása

a Magyar Honvédség nemzetközi erõk kötelékébe
felajánlott és kijelölt erõinek riasztásával kapcsolatos

feladatok szabályozásáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.
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A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség csoportfõnökének

30/2015. (HK 9.) HVK HIICSF
szakutasítása

a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetben való közremûködése keretében
végrehajtandó feladatok híradó, informatikai

és információvédelmi támogatásáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár

parancsnokának
231/2015. (HK 9.) MH BHD

intézkedése
a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor

Budapest Helyõrség Dandár
Magyar Honvédség Híradó és Informatikai

Rendszerfõközpont
csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján
– figyelemmel a Magyar Honvédség Öltözködési Szabály-
zatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendeletre
és a csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék tar-
talmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás és
engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM
utasításra – a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség (a to-
vábbiakban: MH) vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyõrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) MH Hír-
adó és Informatikai Rendszerfõközpontra (a továbbiak-
ban: MH HIRFK), valamint annak hivatásos és szerzõ-
déses katona állományára terjed ki.

2. A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék
tartalmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás
és engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.)
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) elõírásai szerint el-
készített, elbírált és jóváhagyásra felterjesztett leírás alap-
ján az MH HIRFK csapatkarjelzését rendszeresítem és vi-
seletét az MH HIRFK hivatásos és szerzõdéses katona ál-
lománya részére engedélyezem.

3. Az MH BHD megbízott parancsnoka által rendszere-
sített csapatkarjelzés

a) szöveges leírását az 1. melléklet, és
b) eredeti méretû mását és kétszeres méretû színes grafi-

káját a 2. melléklet
tartalmazza.

4. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Piros Ottó ezredes s. k.,
mb. parancsnok

1. melléklet a 231/2015. (HK 9.) MH BHD intézkedéshez

Az MH HIRFK csapatkarjelzés leírása

1. A csapatkarjelzés a földet szimbolizáló szélességi és
hosszúsági vonalakban elhelyezkedõ híradó és informati-
kai szakcsapatok jeleit – Tau és Szumma jelek, valamint
villámok –, továbbá a kardot – az MH feladatrendszerét
szimbolizálva – összefogó kezet – a feladatokat és a két
szakágat összetartó erõt szimbolizálva –, jeleníti meg,
amely a 2007-es dátumot tartalmazó szalagból indul ki.

2. A jelkép által képviselt mondanivaló, amely szerint a
2007-ben megalapított MH HIRFK a meglévõ képessé-
gekkel és eszközökkel a föld bármely pontján képes táv-
közlési és informatikai kapcsolatokat – összeköttetése-
ket – létesíteni, továbbá az MH teljes híradó és informati-
kai rendszereinek bonyolult és szerteágazó üzemeltetésé-
ben kiemelkedõ feladatokat lát el a két szakágat – híradó,
informatika – összefogva.

3. A csapatkarjelzésben megjelenített szimbólumok az
MH HIRFK öt alegységét jelenítik meg, a következõk
szerint:

a) a Tau szimbolizálja a Híradó és Informatikai Fõköz-
pontot, amely a Honvédelmi Minisztérium és az MH táv-
beszélõ hálózatának üzemeltetését hajtja végre,

b) a Szumma szimbolizálja az Informatikai Fõközpon-
tot, amely az MH informatikai rendszereinek üzemelteté-
sét, fejlesztését látja el,

c) a Polár-háló szimbolizálja a Távközlési Fõközpontot,
amely az MH híradó és informatikai rendszereinek zavar-
talan mûködéséhez szükséges pénzügyi és beszerzési fo-
lyamataiban vállal átfogó szerepet,

d) a Kard jelképezi a Vezetésbiztosító és Támogató Al-
központ munkáját, amely a katonai felsõ vezetés mobil hír-
adó és informatikai biztosítását látja el,

e) a Villámokat fogó kéz szimbolizálja az Országos
Hálózatfelügyeleti Fõközpontot, amely többek között az
MH híradó, informatikai, valamint egységes digitális rádió
rendszereinek felügyeletét fogja össze és hajtja végre, és

f) a szalag és benne az 2007-es évszám az öt alegység
egy egységbe formálását, az MH Híradó és Informatikai
Rendszerfõközpont megalakulásának az idejét jelképezi.

4. A csapatkarjelzés (köznapi és társasági egyenruhára)
szöveges leírása:

a) A csapatkarjelzés befogadó formája egy 80 mm átmé-
rõjû szabályos kör, amely 1 mm vastagságú fekete színû
szegéllyel rendelkezik, az alapszínét a cián kék adja.
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b) A polár-háló színe fekete, vastagsága 1 mm, átmérõje
74 mm.

c) A Tau és a Szumma jelek fekete kontúrvonallal és
1 mm-es bronz körvonallal rendelkezõ aranyszínû betûk,
amelyek a régi fegyvernemi jelzések hagyományát kö-
vetik.

d) Középen két egymást keresztezõ – szintén a régi
fegyvernemi jelzések hagyományát követõ – villámot, va-
lamint egy hímzett kardot átfogó kéz látható, amely egy
szalagból indul ki melyben a 2007-es évszám látható.
A villámok, a szalag és a kard markolatának színe arany, a
kard pengéje ezüstszínû, vékony fekete kontúrvonalakkal.

5. A színkódjai:

Kék PANTONE 2935 HC

Arany – villámok, szalag,
kardmarkolat fele

PANTONE 871 C vagy
Arany (14kt)

Ezüst – kard pengéje PANTONE 5517 vagy
Coolgray 3 C vagy Ezüst

Bronz – Tau és Szumma
körvonalai,
Kardmarkolat alsó fele

PANTONE 7509

Fekete – külsõ szegély,
kontúrvonalak, polar háló

PANTONE Black

Rózsaszín – kézfej színe PANTONE 486

6. A karjelzéssel ellátandók száma: 215 fõ – személyen-
ként 2db.

7. A csapatkarjelzés (hadi gyakorló öltözeten) szöveges
leírása:

a) A karjelzés befoglaló formája egy 8 cm átmérõjû sza-
bályos kör. Alapszíne olíva zöld, 1 mm széles szegélye fe-
kete. Az alapkörrel koncentrikusan egy 74 mm átmérõjû,
1 mm vonalvastagságú, a földet szimbolizáló szélességi és
hosszúsági vonalakból álló háló helyezkedik el.

b) A Tau és a Szumma jelek fekete kontúrvonallal és
1 mm-es bronz körvonallal rendelkezõ feketeszínû betûk,
amelyek a régi fegyvernemi jelzések hagyományát kö-
vetik.

c) Középen két egymást keresztezõ – szintén a régi
fegyvernemi jelzések hagyományát követõ – villám, vala-
mint egy hímzett kardot átfogó kéz látható, amely egy sza-
lagból indul ki, amelyben a 2007-es évszám látható. A vil-
lámok, a szalag és a kard markolatának, továbbá pengéjé-
nek színe bronz, vékony fekete kontúrvonalakkal.

8. A színkódjai

Sötétzöld PANTONE 7498 C

Fekete – külsõ szegély,
kontúrvonalak, polar háló

PANTONE Black

Barna – grafikai elemek,
Tau és Szumma körvonalai

PANTONE 140

9. A karjelzéssel ellátandók száma: 240 fõ – személyen-
ként 2db.

2. melléklet a 231/2015. (HK 9.) MH BHD intézkedéshez

1. A csapatkarjelzés képi ábrázolása
eredeti méretben

1. Változat köznapi és társasági egyenruhára:

2. Változat hadi gyakorló öltözethez:
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A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

335/2015. (HK 9.) MH ÖHP
intézkedése

a STANAG 3797 ED 6 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 3797 (6. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP), illetve az alárendeltségébe tartozó katonai szerve-
zetek személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvéd Vezér-
kar fõnök helyettesének 11/2015. (HK 4.) szakutasításá-
ban hatályba lépett STANAG 3797 (EDITION 6) – MI-
NIMUM QUALIFICATIONS FOR FORWARD AIR
CONTROLLERS & LASER OPERATORS IN
SUPPORT OF FORWARD AIR CONTROLLERS cí-
men kiadott NATO egységesítési egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény rendelkezéseit 2015.
szeptember 1-tõl kell alkalmazni.

Fucsku Sándor vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnokának

336/2015. (HK 9.) MH ÖHP
intézkedése

a STANAG 3971 AAR ED 7 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 3971 AAR (7. kiadás) végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH
ÖHP), illetve az alárendeltségébe tartozó légierõ haderõ-
nem katonai szervezetei személyi állományára.

2. Jelen intézkedésemmel bevezetem a Honvéd Vezér-
kar fõnök helyettesének 10/2015. (HK 4.) szakutasításá-
ban hatályba léptetett STANAG 3971 (EDITION 7) –
AIR-TO-AIR REFUELING – ATP-56 . ATP-3.3.4.2.
EDITION C címen kiadott NATO egységesítési
egyezményt.

3. Az egységesítési egyezmény rendelkezéseit 2015.
szeptember 1-tõl kell alkalmazni.

Fucsku Sándor vezérõrnagy s. k.,
MH összhaderõnemi parancsnok

A Magyar Honvédség
Ludovika Zászlóalj parancsnokának

950/2015. (HK 9.) MH LZ
intézkedése

a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj csapatérme
rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapat-
érmék tartalmi és formai követelményeirõl, valamint az
elbírálás és engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005.
(HK 2/2006.) HM utasításban (a továbbiakban: Utasítás)
kapott felhatalmazás alapján az Magyar Honvédség Ludo-
vika Zászlóalj (a továbbiakban: MH LZ) csapatérmének
rendszeresítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya az MH LZ személyi állomá-
nyára terjed ki.
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2. Az Utasítás elõírás szerint elkészített, elbírált és jóvá-
hagyásra felterjesztett tervezet alapján az MH LZ csapat-
érmét rendszeresítem.

3. Az MH LZ csapatérme szöveges leírását és mûszaki
adatait az 1. melléklet, az eredeti, valamint a kétszeres mé-
retû színes grafikáját a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.

4. A csapatérme adományozásának rendje

4.1. A csapatérme adományozható:
a) az MH LZ-nél szolgálatot teljesítõ hivatásos, szerzõ-

déses katonák,
b) az MH LZ állományába tartozó közalkalmazottak,
c) a honvédtisztjelöltek,
d) az MH LZ érdekében tevékenykedõk,
e) a honvédelem ügye iránt elkötelezett civil személyek,
f) más rendvédelmi testületekben szolgálatot teljesítõ

aktív és nyugállományú személyek részére, és
g) a zászlóaljparancsnok döntése alapján a Zrínyi

Miklós Laktanya és Egyetemi Campusra és az MH LZ-hez
látogató kiemelkedõ személyek részére.

4.2. Az elismerés átadásának idõpontjai, az átadással
kapcsolatos rendelkezések:

a) A csapatérme átadható nemzeti ünnepek, csapatün-
nep, Száznapos ünnepség, és a Honvédelem napja alkal-
mából.

b) az a) pont szerinti idõpontok közül az MH LZ pa-
rancsnoka választhat, nem köteles minden alkalommal
csapatérmét adományozni,

c) az a) pont szerinti idõpontok évente elõtervezéssel,
negyedévenkénti ellenõrzés mellett tervezhetõek, a zász-
lóaljparancsnok elhatározása, vagy a zászlóaljparancsnok-
hoz beérkezett javaslatok alapján. Döntésre elõkészített
formában a zászlóaljparancsnok saját hatáskörben dönt.

4.3. A csapatérme, mint elismerés adományozásának
célja, a javaslatok megtételének szabályai

a) Az elismerés célja
aa) a szolgálati feladatok vagy az azokon túli célok, át-

lagon felüli szorgalommal és eredménnyel való ellátásá-
nak megkülönböztetett módon történõ elbírálása, az
érdemek elismerése,

ab) az MH LZ érdekében végzett kiemelkedõ munka, a
helyállás, a példamutató bátorság megbecsülése, és

ac) a ludovikás hagyományok ápolása érdekében vég-
zett áldozatos munka, az életút, az életvitel, közéleti tevé-
kenység elismerése, valamint olyan szülõk – nevelõszü-
lõk, gondviselõk– elismerése, akik a zászlóaljnál szolgáló
honvédtisztjelölteket hivatásukban nagymértékben támo-
gatják.

ad) Az elismerésre javaslatot tehetnek azok a személyek
– az állomány tagjai és civil személyek –, akiknek tudomá-
sára jut, értesül róla vagy tanúja azoknak a kiemelkedõ tel-
jesítményeknek, amelyek a zászlóaljparancsnok elismeré-

sére méltók lehetnek. A javaslatok bármikor a zászlóaljpa-
rancsnok elé terjeszthetõek, azok elbírálását, kimagasló
voltát és az elismerés átadásának idejét a zászlóaljparancs-
nok határozza meg.

4.4. A csapatérme
a) sorszámozott csapatérme, 1 db, díszdobozban, és em-

léklap, tartóban.
b) a csapatérmében, mint elismerésben részesülõ, neve,

az elismerés adományozásának indoklása, az elismerés
adományozásának ideje – alkalma–, az elismerést nyújtó
aláírása, a sorszám legyen feltüntetve az elismerés mellé
adott emléklapon.

c) nyilvántartást kell vezetni a csapatérme elismerésben
részesülõkrõl, a nyilvántartás vezetéséért felelõs személy a
Személyügyi Részleg vezetõje.

d) sorszámmal nem rendelkezõ csapatérem díszdoboz
és emléklap nélkül is adható.

e) a csapatérme ajándékozásról –a fogyásról– nyilván-
tartást kell vezetni, a nyilvántartásért felelõs a Törzstámo-
gató Szakasz parancsnoka.

5. Az Utasítás 6 § (2) bekezdése értelmében a jóváha-
gyott érmék költségvetésének tervezéséért, a beszerzés,
gyártás, ellátás és adományozás végrehajtásáért az MH LZ
parancsnok felelõs, aki az utaltsági rend alapján intéz-
kedik.

6. Az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

Sári Szabolcs alezredes s. k.,
megbízott zászlóaljparancsnok

1. melléklet a 950/2015. (HK 9.) MH LZ intézkedéshez

A csapatérme szöveges leírása és mûszaki adatai

1. A csapatérme szöveges leírása
Az érme elõlapján középre helyezve – az MH Ludovika

Zászlóalj csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl szóló
512/2012. (HK12.) MH LZ intézkedés alapján – az
MH LZ karjelzése, a Ludovika Hadi Akadémia / Ludovi-
ceum által használt régi, ívelt felsõ lezárású formájú, feke-
te alapú, aranybetûs és aranyszínû párhuzamosan futó sze-
gélyek övezte pajzs: a pajzsfõben a magyar korona vonalas
rajza látható, a pajzsderék közepében az MH LZ historizá-
ló kezdõbetûi, a pajzstalpon pedig a „A hazáért mindhalá-
lig!” jelmondat található, körfeliratban „MAGYAR
HONVÉDSÉG LUDOVIKA ZÁSZLÓALJ” szövegrész.
Az érme vörösréz anyagából, önmagában mintázva, nem
színes kivitelû.

Az emlékérme hátlapján – vörösréz anyagából mintáz-
va – a körfeliratban: „A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG!”
felirat található.
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Sorszámozott és sorszám nélküli példányok készülnek.
A sorszámozott példányok nyilvántartás szerint emelkedõ
számsorrendben folytatandóak.

2. Mûszaki adatok:
a) átmérõje: 42,50 mm.
b) magassága: legalább 3 mm.
c) anyaga: vörösréz patinázva, galvanizálva,

d) kivitele: kétoldalas, gyûrûben vert, klasszikus pere-
mes érem, homok szórt háttér, fényes kiálló mezõkkel, és

e) széle: sima.

3. Az MH LZ csapatérme száma
a) Az MH LZ csapatérmével ellátandók létszáma

500 fõ, a csapatérme elsõ 100 darabja sorszámozott, a töb-
bi 400 sorszám nélküli.
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2. melléklet a 950/2015. (HK 9.) MH LZ intézkedéshez

1. Csapatérme képi ábrázolása eredeti méretben

a) a csapatérme elõlapja: b) a csapatérme hátlapja:



SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatója

honvédség igazolványok érvénytelenítésérõl

Igazolványszám

H 012636

H 047300

S 039831

N 013955

N 016985

N 015573

N 026600

N 020069

N 016238

N 020823

N 026197

N 025329

N 022375

I - 073356

I - 058726

Sztojanov Nikolett fõhadnagy s. k.,
Katonai Okmánykezelõ Iroda

mb. irodavezetõ
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragra-
fusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrend-
szert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörté-
net, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 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 egyen-
lítjük 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.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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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).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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