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Jogszabályok

6/2016. (II. 8.)
Korm. rendelet

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 229

4/2016. (II. 26.)
HM rendelet

A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználá-
sának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módo-
sításáról 229

5/2016. (III. 1.)
HM rendelet

A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról
szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról 235

Határozatok

16/2016. (II. 9.)
ME határozat

Helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapí-
tásáról és helyettes államtitkár kinevezésérõl 239

17/2016. (II. 9.)
ME határozat

Helyettes államtitkár felmentésérõl és helyettes államtitkár
kinevezésérõl 239

41/2016. (II. 15.)
KE határozat

Határozott idõre szóló dandártábornoki kinevezésérõl 239

Miniszteri utasítások

4/2016. (II. 10.)
HM utasítás

Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerõ-piaci pót-
lékról 240

5/2016. (II. 10.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggõ egyes
feladatokról 241

6/2016. (II. 18.)
HM utasítás

A katonai rendészeti feladatok centralizált ellátásával össze-
függõ szerkezetátalakítás egyes feladatairól és egyes honvé-
delmi miniszteri utasítások módosításáról 243

7/2016. (II. 25.)
HM utasítás

Miniszteri biztos kinevezésérõl 252

8/2016. (II. 25.)
HM utasítás

A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl
szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról 253
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9/2016. (II. 25.)
HM utasítás

Az Európai Unió 2014–2020-as programozási idõszak forrá-
sainak tárca szintû tervezésével és felhasználásával kapcsola-
tos feladatok végrehajtásáról szóló 24/2014. (III. 31.) HM
utasítás módosításáról 253

Államtitkári intézkedések

11/2016. (HK 3.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti
feladatban részt vevõ állomány szolgálatteljesítésének sajátos
szabályairól 255

13/2016. (HK 3.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggõ egyes
feladatok végrehajtásáról 255

6/2016. (HK 3.)
HM VGHÁT szakutasítás

A 2015. évi költségvetési beszámoló elkészítésének rendjérõl 260

8/2016. (HK 3.)
HM VGHÁT szakutasítás

A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátá-
si-utaltsági rendjérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT
szakutasítás módosításáról 264

9/2016. (HK 3.)
HM VGHÁT szakutasítás

NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról 264

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

20/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szerve-
zetei 2015. évi feladatai végrehajtásának értékelésérõl és
2016. évi feladatairól 265

39/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 18/2016. (HK 2.)
HVKF parancs módosításáról 265

42/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi 24 órás
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 19/2016. (HK 2.)
HVKF parancs módosításáról 265

43/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. március hó-
napban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatve-
zénylésérõl 265

44/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 18/2016. (HK 2.)
HVKF parancs módosításáról 265

45/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi 24 órás
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 19/2016. (HK 2.)
HVKF parancs módosításáról 265

46/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi 24 órás
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 19/2016. (HK 2.)
HVKF parancs módosításáról 265

49/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi 24 órás
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 19/2016. (HK 2.)
HVKF parancs módosításáról 265

50/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Straté-
giai Mûvelet Vezetõ Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív
Törzsben készenléti szolgálatot ellátó személyek kijelölésérõl
szóló 193/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról 265
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51/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 18/2016. (HK 2.)
HVKF parancs módosításáról 265

52/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ megala-
kításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 266

59/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 18/2016. (HK 2.)
HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Mûvelet
Központ 2016. január havi készenléti szolgálat szolgálatve-
zénylésérõl szóló 391/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs
módosításáról 266

60/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. március havi 24 órás
szolgálat szolgálatvezénylésérõl 266

61/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. március havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl 266

62/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A NATO tagállamok és partnerországok számára meghirde-
tett ATP 45 értékelõ tanfolyam szervezésérõl és végrehajtá-
sáról 266

68/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2016. március havi 24 órás
szolgálat szolgálatvezénylésrõl szóló 60/2016. (HK 3.)
HVKF parancs módosításáról 266

69/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2016. március havi 24 órás
szolgálat szolgálatvezénylésrõl szóló 60/2016. (HK 3.)
HVKF parancs módosításáról 266

71/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. március havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 61/2016. (HK 3.)
HVKF parancs módosításáról 266

76/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Straté-
giai Mûvelet Vezetõ Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív
Törzsben készenléti szolgálatot ellátó személyek kijelölésérõl
szóló 193/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról 266

77/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. március havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 61/2016. (HK 3.)
HVKF parancs módosításáról 266

78/2016. (HK 3.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség alakulatainál levezetésre kerülõ fizikai
állapotfelmérések ellenõrzésének, valamint a Honvéd Vezér-
kar hivatásos és szerzõdéses katona állománya fizikai állapot-
felmérésének 2016. évi végrehajtásáról 267

40/2016. (HK 3.)
HVKF intézkedés

A határõrizetû célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére
és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre
vonatkozó feladatok logisztikai támogatásának megtervezé-
sérõl, megszervezésérõl és végrehajtásáról 267

67/2016. (HK 3.)
HVKF intézkedés

A határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével
és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre
vonatkozó feladatok tapasztalat-feldolgozó tevékenységének
szabályozásáról 267

72/2016. (HK 3.)
HVKF intézkedés

A Honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti
feladatra vezényelt állomány tagjával kapcsolatos állomány-
illetékes parancsnoki jogkört gyakorló parancsnokok kijelö-
lésérõl 267
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73/2016. (HK 3.)
HVKF intézkedés

A „FEHÉR MENYÉT” HUMINT mûvelet végrehajtásáról 267

70/2016. (HK 3.)
HVKFH szakutasítás

NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról és
hatályba léptetésérõl 267

Fõnöki rendelkezések

6/2016. (HK 3.)
HVK HIICSF szakutasítás

A határõrizetû célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésé-
vel és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcso-
latos feladatok híradó, informatikai és információvédelmi tá-
mogatásáról 270

7/2016. (HK 3.)
HVK HIICSF szakutasítás

A Magyar Honvédség Védett Vezetési és Irányítási Rendszer-
ben az elektronikus adatkezelésre vonatkozó szabályokról 270

105/2016. (HK 3.)
HVK SZCSF szakutasítás

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a kü-
lönleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti
feladatban résztvevõ állomány szolgálatteljesítésének sajátos
szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együt-
tes intézkedés végrehajtásával kapcsolatos személyügyi szak-
feladatokról 270

7/2016. (HK 3.)
HM HPF–HVK SZCSF
szakutasítás

A külsõ online állásportál használatának 2016. évi feladatai-
ról 270

Szervezeti Hírek

MH HKNYP
tájékoztatás

Az MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnok-
ság Katonai Okmánykezelõ Iroda 2016. évi igazgatási szüne-
tének megállapításáról 271

MH HKNYP
tájékoztatás

Bélyegzõk és személyi pecsétnyomók költségeirõl 271

MH HKNYP
tájékoztatás

Honvédelmi ágazatban használt PC és papír alapú honvédségi
igazolványok pótlásának költségeirõl 272

MH HKNYP
tájékoztatás

Honvédségi igazolványok érvénytelenítésérõl 272
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A Kormány
6/2016. (II. 8.)

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 Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következõ 2. alcímmel egészül ki:

„2. A parlamenti államtitkár feladat- és hatásköre
4. § A parlamenti államtitkár
a) irányítja a nemzeti rendezvények koncepciójának ki-

dolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
b) irányítja a társadalmi kapcsolattartással, így különö-

sen a Honvédség érdekképviseleti szerveivel történõ
együttmûködéssel, a magyarországi vallási felekezetekkel
történõ kapcsolattartással, a katonai hagyományõrzéssel,
továbbá a kulturális és katonai pályára-irányítással össze-
függõ feladatokat ellátó felsõoktatási és köznevelési intéz-
mények e tevékenységének elõsegítésével kapcsolatos fel-
adatokat,

c) irányítja az ifjúságpolitika és az esélyegyenlõség
Honvédséget érintõ felsõ szintû feladatainak végrehajtá-
sát, és

d) felügyeli a Tábori Lelkészi Szolgálat hivatali mûkö-
dését.”

2. §

Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes ál-
lamtitkár felelõsségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 13. és
14. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányí-
tása.”

3. §

Hatályát veszti az R. 6. § (1) bekezdés 33–36. pontja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A honvédelmi miniszter
4/2016. (II. 26.) HM

rendelete
a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének

és felhasználásának szabályairól szóló
1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
12. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági minisz-
terrel egyetértésben, a következõket rendelem el:

1.

A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és fel-
használásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM ren-
delet (a továbbiakban: Rendelet) a következõ 1/A. §-sal
egészül ki:

„1/A. § E rendelet alkalmazásában:
1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi érte-

lemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. §
1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támo-
gatás, amelynél elõzetesen, kockázatértékelés nélkül ki-
számítható a bruttó támogatástartalom,

3. egy és ugyanazon vállalkozás: csekély összegû támo-
gatás esetében az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõ-
dés 107. és 108. cikkének a csekély összegû támogatásokra
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való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rende-
let (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet)
2. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek
megfelelõ vállalkozás,

4. közszolgáltatás: az Európai Unió mûködésérõl szóló
Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSZ) 106. cikk (2) bekez-
dése szerinti általános gazdasági érdekû szolgáltatás,

5. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti
tartalom.”

2.

A Rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép
és a következõ 3/A. §-sal egészül ki:

„3. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:7 mezõjé-
nek 19. pontja szerinti civil szervezet, valamint a G:8 me-
zõje 2. pontja szerinti gazdasági társaság részére nyújtott
támogatás az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2)
ügyben hozott 2012. július 27-i határozata szerinti kulturá-
lis támogatás.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:7 mezõjének
7. pontja szerinti civil szervezet, valamint G:8 mezõjének
1. pontja szerinti gazdasági társaság részére nyújtott támo-
gatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély
összegû támogatás.

(3) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minõsülõ vál-
lalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély
összegû támogatás bruttó támogatástartalma nem halad-
hatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufu-
varozást ellenszolgáltatás fejében végzõ, egy és ugyan-
azon vállalkozásnak minõsülõ vállalkozások esetén
a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget, figyelembe
véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és
(9) bekezdését.

(4) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi év-
ben, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt cse-
kély összegû támogatások bruttó támogatástartalmának
összegét kell figyelembe venni.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) be-
kezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezménye-
zett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdé-
sében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tar-
tozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(7) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi áru-
fuvarozást ellenszolgáltatásért végzõ vállalkozás részére
teherszállító jármû vásárlására.

(8) A támogatás a csekély összegû közszolgáltatási tá-
mogatással az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés
107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekû szol-
gáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély

összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló
360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felsõ
határig halmozható. A támogatás más csekély összegû tá-
mogatásokról szóló rendeleteknek megfelelõen nyújtott
csekély összegû támogatással a (3) bekezdésben meghatá-
rozott felsõ határig halmozható.

(9) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható
költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intéz-
kedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha
az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó hatá-
rozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzi-
tást vagy összeget.

(10) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsá-
gi rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az
ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására
alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás
odaítélésének évében és az azt megelõzõ két pénzügyi év-
ben nyújtott csekély összegû támogatások támogatástar-
talmáról.

3/A. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:18 me-
zõje szerinti gazdasági társaságok részére nyújtott támoga-
tás csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely
mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszol-
gáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó
költséget, ide értve az ésszerû nyereséget is. A támogatás
mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke sze-
rint kell megállapítani.

(3) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági ha-
tározat 5. cikkének megfelelõen meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzá-
ciót visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem ha-
ladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének
10%-át, a túlkompenzáció átvihetõ a következõ idõszakra,
és levonható az arra az idõszakra fizetendõ támogatás
összegébõl.

(4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített
elszámolást köteles vezetni, amelybõl az (1)–(3) bekezdés-
ben meghatározott követelmények ellenõrizhetõek.”

3.

A Rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:18 mezõje

szerinti gazdasági társaságok részére nyújtott támogatás
az EUMSZ 106. cikke (2) bekezdésének az általános gaz-
dasági érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése for-
májában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határo-
zat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) hatálya alá tartozó támoga-
tást tartalmaz.”
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4.

A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5.

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat címében
a „2015.” szövegrész helyébe a „2016.” szöveg lép.

6.

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

7.

Ez a rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szer-
zõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállal-
kozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló,
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat
(HL L 7., 2012.1.11., 3. o.), valamint az 1407/21/EU bi-
zottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 4/2016. (II. 26.) HM rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat M:6 és M:7 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(Kezelõ szerv)

(264378) HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatala (a továbbiakban: HM TKH)
(302724) HM TKH

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat G:7 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(Kifizetésben részesülõk köre)

(302724)

1. Magyar Hadtudományi Társaság
2. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Szövetsége
3. Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége
4. Magyar Tartalékosok Szövetsége
5. Magyar Cserkészszövetség
6. Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség
7. Budapesti Honvéd Sportegyesület
8. Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége
9. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége
10. Vak Hadigondozottak Országos Egyesülete
11. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége
12. Honvéd Kulturális Egyesület
13. Magyar Atlanti Tanács
14. Honvédségi Dolgozók Szakszervezete
15. Honvédszakszervezet
16. Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége
17. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
18. Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület
19. Batthyány Lovas Bandérium Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület
20. Obèianské Zdru�enie Gloria Victis (Gloria Victis Polgári Társulás)
21. Asociatia Exploratori Transilvaneni (Erdélyi Kutatócsoport Egyesület)
22. Magyarországi Jogsértettek Egyesülete
23. Szolnoki Fúvósegyüttes és Huszárzenekar
24. Asociatia Szentegyházi Hagyományõrzõ Huszár Egyesület
(Szentegyházi Hagyományõrzõ Huszár Egyesület)
25. Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány
26. Magyar Hadisírgondozó Szövetség
27. Skultéty László Katonai Lovas Hagyományokat Támogató Egyesület
28. Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség
29. Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület
30. Eötvös József Börtönügyi Egyesület
31. Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944–45 Alapítvány
32. Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság
33. Bakonyi Poroszkálók Hagyományõrzõ- és Sportegyesület
34. Kapunyitás Közhasznú Alapítvány
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3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat M:10 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(Kezelõ szerv)

6305074 (220459) HM VGH

4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat M:12 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(Kezelõ szerv)

(277589) HM TKH

5. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:14 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(Elõirányzat célja)

(014881)

A hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítvány mûködésének és
az általa biztosított juttatások támogatása, továbbá az életüktõl és
szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak egyösszegû
kárpótlása fedezetének biztosítása.

6. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat M:14 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(Kezelõ szerv)

(014881) HM TKH
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A honvédelmi miniszter
5/2016. (III. 1.) HM

rendelete
a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának

kiadásáról szóló
24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés d) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljár-
va a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadá-
sáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet Melléklete
(a továbbiakban: Melléklet) az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet
az 5/2016. (III. 1.) HM rendelethez

1. A Melléklet 22. pont y) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A parancsnok kötelességei:)
„y) ha egyben helyõrségparancsnok is, a helyõrségben

állandóan vagy ideiglenesen elhelyezett katonai szerveze-
tek tekintetében végzi a helyõrség-parancsnoki feladato-
kat;”

2. A Melléklet 286. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„286. A laktanya- vagy objektum ügyeletes szolgálati
elöljárója a laktanyában, objektumban szervezett õr- és
ügyeleti szolgálatoknak.”

3. A Melléklet VII. Fejezete helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„VII. FEJEZET
A KATONAI RENDÉSZET

Általános szabályok
535. A katonai rendészeti tevékenység kiterjed:

a) a katonai rendészeti alkalmazási körzetekre, beleért-
ve a honvédségi objektumok területét is;

b) a gyakorlatok körzeteire;
c) a mûveleti területekre.
536. Katonai rendészeti feladatok ellátása történhet:
a) 24 órás katonai rendész járõr szolgálat keretében;
b) eseti jelleggel az elrendelt szakfeladat függvényében.
537. Az eseti jelleggel elrendelt szakfeladatokat ellátó

katonai rendészek feladat- és hatásköre megegyezik a ka-
tonai rendészeti szolgálat feladat- és hatáskörével a kiren-
delõ parancsnok utasításainak megfelelõen.

538. A feladatát ellátó katonai rendész állomány (a to-
vábbiakban: járõr) parancsnoka legalább altiszti állo-
mányba tartozó személy.

539. Ha a feladat jellege megkívánja, a katonai rendész
járõrtársként osztható be a rendõrrel együtt történõ járõrö-
zésre. A vegyes összetételû járõrök tagjainak intézkedési
jogára – jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa vagy
nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezésének hiányában –
a vezénylõ szervre vonatkozó jogszabályok irányadók.

540. A személyi állomány tagja által elkövetett norma-
sértést e rendeletben meghatározott esetekben a katonai
rendész írásban az érintett személy állományilletékes pa-
rancsnokának, illetve hivatali felettesének tudomására hoz-
za (a fejezet alkalmazásában a továbbiakban: feljelentés).

541. A katonai rendésznek a gyakorlatokon, mûveleti
területen, nemzetközi erõkkel közösen végrehajtott fel-
adatok során, vagy ilyen jellegû rendezvények biztosítási
feladatainak végrehajtásakor a gyakorlatvezetõ vagy pa-
rancsnok által meghatározott jelzést is viselni kell.

542. A katonai rendészeti szervek gépjármûveit megkü-
lönböztetõ fény- és hangjelzéssel, továbbá „KATONAI
RENDÉSZET” felirattal kell ellátni.

A katonai rendészet feladata, hatásköre
543. A katonai rendészet – a honvédelemrõl és a Ma-

gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény-
ben meghatározott feladatokon túl – a következõ feladato-
kat látja el:

a) a közúti, a vasúti, vízi és légi szállítások biztosítása,
közúti katonai rendészeti ellenõrzõ áteresztõ pontok mû-
ködtetése, azok forgalmának szabályozása;

b) a Honvédség rendezvényeinek biztosítása, az ezeken
résztvevõ személyek kísérésének biztosítása;

c) a HM állami vezetõinek, a Honvéd Vezérkar fõnöke
és Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese személyi kísé-
résének biztosítása;

d) a Honvédséget érintõ érték-, pénzszállítások kíséré-
sének biztosítása;

e) a csapatok tábori elhelyezése, gyakorlatok, lövésze-
tek alkalmával azok rendészeti biztosítása;

f) a Honvédség személyi állományával szemben eljáró
szervekkel való együttmûködés;
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g) a Honvédség kiemelt objektumainak õrzés-védelmé-
ben való részvétel;

h) a hazánkban megrendezett nemzetközi gyakorlato-
kon, illetve a mûveleti területeken együttmûködés más or-
szágok katonai rendész, katonai rendõr állományával.

Forgalomirányítás
544. A katonai rendészet a Honvédség személyi állomá-

nyába nem tartozó személyekre is kiterjedõ hatállyal
a közúti, a vasúti, vízi forgalmat irányíthatja

a) katonai szállítmány zavartalan haladásának biztosítá-
sa érdekében,

b) helyszíni szemle és helyszín biztosításának végrehaj-
tása során,

c) területzárás végrehajtása során, vagy
d) a HM állami vezetõinek, a Honvéd Vezérkar fõnöke

és Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese személyi kísé-
rése során.

545. A katonai rendészet a forgalom irányítása során jo-
gosult a forgalomban résztvevõ jármûvet az 544. pontban
meghatározott feladatok végrehajtásáig megállítani, hala-
dási irányát meghatározni.

A helyszín biztosítása, helyszíni szemle
546. A katonai rendészet a Honvédség személyi állomá-

nyába nem tartozó személyekre is kiterjedõ hatállyal hely-
szín biztosítást és helyszíni szemlét végezhet

a) a katonák által elkövetett szabálysértés vagy fegye-
lemsértés esetén,

b) a Honvédség tulajdonában lévõ vagy általa üzemelte-
tett gépjármûvek személyi állománya által okozott balese-
tek esetén, vagy

c) a Honvédség tulajdonában lévõ vagy általa üzemelte-
tett gépjármûvek személyi állománya sérelmére bekövet-
kezett balesetek esetén.

547. A katonák által elkövetett vagy a katona sérelmére
elkövetett bûncselekmény esetén a katonai rendészet
a nyomozó hatóság kiérkezéséig a helyszínt biztosítja,
a katonát a helyszínen visszatartja, más személyt felhív
a helyszínen történõ ottmaradásra.

548. A helyszínt biztosító katonai rendész
a) elsõsegélyben részesíti vagy részesítteti azokat, akik

az esemény során megsérültek, valamint más ok miatt se-
gítségre szorulnak,

b) a helyszínt körülkeríti, eredeti állapotában megõrzi,
c) megállapítja és megfigyeli, hogy megváltoztatták-e

a helyszínt, ha igen, ki és miért, miben változtatta meg,
d) az eseményt szolgálati elöljárójának azonnal jelenti,
e) feljegyzi, hogy a sérültet milyen rendszámú mentõ

gépkocsival, hova szállították el, valamint
f) a helyszínre megérkezõ szemlebizottság vezetõjének

jelentést tesz.
549. A helyszínrõl való bevonulása után a katonai ren-

dész írásban jelenti, hogy
a) kinek a felhívására vagy utasítására, mikor érkezett

a helyszínre,

b) kiket talált a helyszínen,
c) milyen nyomokat és anyagmaradványokat biztosított,
d) milyen intézkedéseket tett, valamint
e) változásokat eszközöltek-e a helyszínen, ha igen, kik

és milyen okból.
A járõr összetétele

550. A járõr járõrparancsnokból és egy vagy több járõr-
társból áll. A járõrhöz beosztott gépjármûvezetõ is a járõr
állományába tartozik.

A járõr által végrehajtott ellenõrzések
551. A katonai rendész a honvédelemrõl és a Magyar

Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
54/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti ellenõrzést ezen
alcímben foglaltak szerint hajtja végre.

552. Az ellenõrzés során a Honvédség személyi állomá-
nyába tartozó személy személyazonosságát megállapíthat-
ja, és megállapíthatja a közterületen, jármûvön, mûveleti
területen, alkalmazási körletben, õrzött, zárt területen tar-
tózkodásának jogszerûségét.

553. Az ellenõrzés alá vont személy személyazonossá-
gának a megállapítása a járõrparancsnok kötelessége.
Az érintett személyt fel kell szólítani az okmányai átadásá-
ra. Pl. „Õrnagy úr jelentem, okmány ellenõrzés! Kérem
a személyi okmányait!” A járõrparancsnok és az ellenõr-
zés alá vont katona között – ha erre lehetõség van – 3 lépés
távolság legyen.

554. A járõrparancsnok megállapítja az ellenõrzött sze-
mély okmányainak érvényességét, s utána felszólítja a sze-
mélyazonosság megállapításához szükséges adatainak
közlésére és ezeket az okmányokból ellenõrzi. Ha az ellen-
õrzés során megállapítható, hogy nincs helye további in-
tézkedésnek, az okmányokat az igazoltatott személynek
visszaadja és „Köszönöm! Távozhat!” szavakkal elbocsát-
ja. Ellenkezõ esetben a járõr köteles intézkedni.

555. A járõrparancsnok – a gépjármûparancsnok rend-
fokozatától függõen – jelenti vagy közli a gépjármû ellen-
õrzés tényét. Ha a személyi okmányokból az állapítható
meg, hogy a gépjármû vezetõje honvédségi kormánytiszt-
viselõ vagy közalkalmazott, a gépjármû ellenõrzést a kato-
nákra vonatkozó szabályok szerint hajtja végre, azonban
kormánytisztviselõvel vagy közalkalmazottal szemben
személyi szabadságot korlátozó intézkedést nem alkal-
mazhat.

556. Az ellenõrzés után – ha a gépjármûvezetõt elõállí-
tani nem kell – az okmányokat a járõrparancsnok visszaad-
ja, az ellenõrzés tényét és eredményét a menetlevél meg-
jegyzés rovatába bevezeti, és a jármûvet útjára bocsátja.
Ellenkezõ esetben a járõr köteles intézkedni.

557. A katonai rendésznek a megkezdett intézkedést
minden esetben, szükség esetén akár kényszerítõ eszközök
alkalmazásával is be kell fejeznie.

558. A járõr diplomáciai mentességet élvezõ szemé-
lyekkel és azok családtagjaival, valamint az egyéb szemé-
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lyes mentességet élvezõ személyekkel szemben nem intéz-
kedhet. Ha a járõr intézkedése során a mentesség tényét
észleli, az intézkedést abbahagyja és az azt élvezõ sze-
mélyt elbocsátja. Errõl haladéktalanul jelentést tesz köz-
vetlen szolgálati elöljárójának.

A személyi szabadságot nem korlátozó intézkedések
559. A figyelmeztetés olyan intézkedés, amit a katonai

rendésznek a személyi állomány tagjával szemben olyan
fegyelemsértések elkövetése esetén kell alkalmaznia,
melynek során a szabálytalanságot a helyszínen azonnal
meg lehet szüntetni. Így különösen figyelmeztetni kell azt
a személyt, aki

a) az alaki magatartás és a katonai udvariasság szabályait,
öltözködési szabályokat megsérti, de azt a helyszínen kija-
vítja, vagy

b) olyan szabálytalanságot követett el, ami miatt felje-
lenteni vagy elõállítani nem kell.

560. Ha a figyelmeztetés eredménytelen marad, a járõr
köteles a személyi állomány tagját feljelenteni, szükség
esetén elõállítani.

561. Fel kell jelenteni azt a személyt, aki
a) szolgálati viszonyát igazoló okmánnyal nem rendel-

kezik, az hiányos vagy az adattartalma nem a valóságnak
megfelelõ és szolgálati viszonyát más módon igazolni
a helyszínen nem tudja, de személyazonosságát igazoló
okmánnyal rendelkezik, vagy

b) az alaki magatartás, az öltözködés szabályait megsérti,
de személyi szabadságában korlátozni nem indokolt.

562. Fel kell jelenteni a szolgálati gépjármû vezetõjét,
és indokolt esetben a szolgálati gépjármû parancsnokát is
az 561. pontban felsoroltakon túl, ha

a) az igénybevételhez szükséges, illetve a személy- és
anyagszállítási okmányok pontatlanok, hiányosan vannak
kitöltve, vagy vezetve;

b) a szolgálati gépjármûvet nem a használati jellege sze-
rint, vagy nem a menetlevélen feltüntetett feladatokra ve-
szi igénybe;

c) a közúti közlekedés szabályait megsértette, de elõállí-
tani nem kell;

d) a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzésekre, a ve-
szélyes anyag szállítására, az útvonalengedélyekre és kör-
nyezetvédelemre vonatkozó elõírásokat megsértette;

e) a szolgálati gépjármûvek mûszaki állapota, karban-
tartottsága, forgalombiztonsági állapota, felszereltsége ki-
fogásolható, illetve mindezekre vonatkozó elõírások meg-
sértése, be nem tartása;

f) a személy- és anyagszállítás szabályait megsértette,
de a járõr felszólítására azt a helyszínen megszüntette;

g) túlsúlyos (túlméretes) szolgálati gépjármûvel útvo-
nalengedély nélkül közlekedik; a járõr ez esetben intézke-
dik a szolgálati gépjármû továbbhaladásához szükséges
engedélyek megszerzésérõl, ha ez nem lehetséges, meg-
akadályozza a szolgálati gépjármû továbbhaladását; vagy

h) a szolgálati gépjármû balesettel kapcsolatos bejelen-
tési kötelezettségének nem tesz eleget.

A személyi szabadságot korlátozó intézkedések
563. Az elõállítás olyan intézkedés, amikor a katonai

rendész a katonát a fegyelem, a közrend vagy a közbizton-
ság érdekében a törvényben meghatározott esetekben
– szükség esetén kényszerítõ eszköz alkalmazásával – sze-
mélyi szabadságában korlátozza, és további eljárásra átad-
ja az erre jogosult szervnek. Ha a fegyelemsértés vagy
bûncselekmény azonnali beavatkozást igényel, a személy
ellenõrzését a személyi szabadságában való korlátozás
után kell végrehajtani.

564. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vényben meghatározott feltételek esetén különösen azt
a katonát kell elõállítani, aki

a) nem tudja sem személyazonosságát, sem állomány-
viszonyát hitelt érdemlõen igazolni, az igazolást megtagadja;

b) a fegyelemsértõ magatartását többszöri figyelmezte-
tésre sem szünteti meg;

c) szemmel láthatóan ittas, vagy vélhetõen tudatmódo-
sító szerek hatása alatt áll;

d) garázda magatartást tanúsít;
e) a járõrt sértegeti, megtámadja, intézkedés közben

bármilyen módon akadályozza, szolgálati parancsa iránt
engedetlen;

f) jogtalanul viselt rendfokozattal visszaél; vagy
g) jogtalanul tart magánál fegyvert, közbiztonságra kü-

lönösen veszélyes eszközt.
565. Elõ kell állítani a szolgálati gépjármû vezetõjét, és

indokolt esetben a szolgálati gépjármû parancsnokát is
az e rendeletben említett esetkörökön túl, ha

a) a KRESZ-ben és a vonatkozó szabályozókban meg-
határozott érvényes igénybevételi okmányok nélkül közle-
kedik;

b) nem rendelkezik a biztonságos gépjármûvezetés sze-
mélyi feltételeivel;

c) a közlekedés biztonságát durván veszélyeztetõ maga-
tartást tanúsít;

d) a szolgálati gépjármûvet jogtalanul veszi igénybe;
e) a szolgálati gépjármû vezetését jogtalanul adta, illet-

ve vette át;
f) a szolgálati gépjármû mûszaki állapota a forgalom-

biztonsági követelményeknek nem felel meg, kivéve, ha
a hibát a helyszínen megszüntetik;

g) a személy- és anyagszállítás biztonsági elõírásait
megszegték, kivéve, ha ezt a helyszínen megszüntetik;
vagy

h) a szolgálati gépjármûvet lezáratlanul hagyták.
566. Az elõállított katonát a helyõrség-ügyeletesnek át

kell adni.
567. Az elõállításról a helyõrség-ügyeletes haladéktala-

nul értesíti a katona állományilletékes parancsnokát. Ha
az intézkedés során vérvétel szükséges, a helyõrség-ügye-
letes intézkedik erre vonatkozóan.
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568. Ha olyan polgári személlyel szemben kell intéz-
kednie a katonai rendésznek, akit bûncselekmény elköve-
tésén ért tetten, és a rendõri intézkedés bevárása nem lehet-
séges, a tetten ért személyt el kell fogni, és át kell adni
a tettenérés helye szerint illetékes általános rendõrségi fel-
adatok ellátásra létrehozott szervnek, vagy ha ez nem le-
hetséges a legközelebbi általános rendõrségi feladatok el-
látásra létrehozott szervnek.

569. Az elfogás az az intézkedés, amikor a járõr a kato-
nát elfogató parancs, illetve törvény rendelkezése szerinti
esetekben foglyul ejti, valamint az 568. pontja szerinti
esetben a katonai rendész eljár.”

4. A Melléklet 707.2. pont d) alpontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A helyõrségi feladatok:)
„d) a helyõrségi õr-, ügyeleti szolgálat megszervezése,

vezénylése, irányítása, ellenõrzése;”
5. A Melléklet 710.1. pontja helyébe a következõ ren-

delkezés lép:
„710.1. A helyõrség vezetõ szerve a helyõrség-parancs-

nokság, amely a helyõrségparancsnokból, a függetlenített,
illetve megbízott szolgálati személyekbõl és szervekbõl
áll. A helyõrségparancsnok hatásköre a helyõrségi felada-
tokat illetõen kiterjed a helyõrségben állandó jelleggel el-
helyezett vagy ideiglenesen ott tartózkodó csapatokra,
szervekre, intézetekre és személyekre.”

6. A Melléklet 712. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„712. A helyõrségparancsnok a helyõrségi feladatok te-
kintetében szolgálati elöljárója a helyõrségben állandó jel-
leggel elhelyezett vagy ideiglenesen ott tartózkodó, nála
alacsonyabb beosztású katonáknak. A helyõrségben állandó

jelleggel elhelyezett vagy az ideiglenesen ott tartózkodó
katonai szervezetek parancsnokai a helyõrségparancsnok
intézkedéseit kötelesek figyelembe venni és alárendelt-
jeikkel is végrehajtatni.”

7. A Melléklet 716.1. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„716.1. Azokban a helyõrségekben, ahol nincs helyõr-
ségtámogató-parancsnokság, ott a helyõrségi feladatok
végrehajtására, koordinálására helyõrségi komendáns hi-
vatalt kell mûködtetni, melynek élén a helyõrség komen-
dáns áll. Ezen helyõrségekben a helyõrség komendáns
a helyõrségparancsnoknak van alárendelve, szolgálati
elöljárója a hivatal beosztottainak.”

8. A Melléklet 723.3. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„723.3. Eredeti feladata mellett a helyõrség-ügyeletes
tegyen eleget a helyõrség-ügyeletes szolgálati intézkedés-
ben leírt kötelmeknek.”

9. Hatályát veszti a Melléklet
a) 706.1. és 706.2. pontja, 717.3. pont a) alpontja,

720.1–4. pontja, 721. pont c) és d) alpontja,
725.1–727.4. pontjai,

b) 720.1., 725.1. és 727.1. pontjait megelõzõ alcímei,
c) 711.2. pontjában az „a helyõrség (rendészeti alkalma-

zási körlet) rendjének, szervezettségének és fegyelmének
fenntartásáért” szövegrész,

d) 716.2. pontjában az „ , a helyõrségi katonai rendésze-
ti szolgálatban és a gépjármû-baleseti helyszínelõ készen-
léti szolgálatban álló személyeknek” szövegrész.
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HATÁROZATOK

A miniszterelnök
16/2016. (II. 9.) ME

határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének

megállapításáról és helyettes államtitkár
kinevezésérõl

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 223. § (3) bekezdésében és 220. § (2) bekezdésé-
ben foglalt jogkörömben eljárva, a honvédelmi miniszter
elõterjesztésére megállapítom, hogy

Kun Szabó Istvánnak,

a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárának
e megbízatása más vezetõi munkakörbe történõ áthelyezé-
sére tekintettel

– 2016. január 31-ei hatállyal –

megszûnik, egyidejûleg

dr. Földváry Gábor Istvánt

a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2016. február 1-jei hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök
17/2016. (II. 9.) ME

határozata
helyettes államtitkár felmentésérõl és helyettes

államtitkár kinevezésérõl

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdésének c) pontja és
a 220. § (2) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter ja-
vaslatára –

dr. Puskás Attilát, a Honvédelmi Minisztérium helyettes
államtitkárát e tisztségébõl

– 2016. január 31-ei hatállyal –

felmentem, egyidejûleg

dr. Firicz Lászlót a Honvédelmi Minisztérium helyettes
államtitkárává

– 2016. február 1-jei hatállyal –

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A köztársasági elnök
41/2016. (II. 15.) KE

határozata
határozott idõre szóló dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § a) pontja és 57. § (1) bekezdése alapján – a honvé-
delmi miniszter elõterjesztésére – Dr. Porkoláb Imre
Zoltán ezredest 2016. február 1. napjától 2018. július 15.
napjáig terjedõ idõtartamra dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2016. január 27.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. február 1.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00875-2/2016.
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UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
4/2016. (II. 10.) HM utasítása

az egyes beosztásokban megállapítható
munkaerõ-piaci pótlékról

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. §

(1) A honvédek illetményérõl és illetményjellegû jutta-
tásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 6. § (1) bekezdése alapján, az utasításban elõírt
feltételeknek való megfelelés idõtartamára, de legfeljebb
a 2016. december 31-ig terjedõ idõszakra munkaerõ-piaci
pótlékra jogosult az állomány azon tagja, aki

a) a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repü-
lõbázis AN-26 Üzembentartó Századának állományában
teljesít szolgálatot,

b) az AN-26 repülõgéptípusra vonatkozó érvényes
szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, és

c) repülõmûszaki földi beosztást tölt be.
(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti pótlékra az ál-

lomány szolgálati beosztásából felfüggesztett tagja.
(3) Az (1) bekezdés alapján megállapítandó munkaerõ-

piaci pótlék havi összegét – a betöltött szolgálati beosz-
tás rendszeresített rendfokozatának alapulvételével – az
1. mellékletben foglalt táblázat A–L oszlopa határozza meg.

(4) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény 55. §-a szerinti esetben a (3) bekezdés alkalmazása
során a megbízással betöltött szolgálati beosztást kell
figyelembe venni.

2. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdése alapján, az utasításban elõ-
írt feltételeknek való megfelelés idõtartamára, de leg-

feljebb a 2016. december 31-ig terjedõ idõszakra munka-
erõ-piaci pótlékra jogosult az állomány azon tagja, aki

a) a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repü-
lõbázis AN-26 Szállítórepülõ Századának állományában
teljesít szolgálatot,

b) az AN-26 repülõgéptípusra vonatkozó érvényes
szakszolgálati engedéllyel rendelkezik, és

c) az AN-26 repülõgéptípuson fedélzeti beosztást lát el.
(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti pótlékra

az állomány szolgálati beosztásából felfüggesztett tagja.

3. §

(1) A 2. § alapján megállapítandó munkaerõ-piaci pót-
lék havi összege az érvényes szakszolgálati engedély bir-
tokában ellátott fedélzeti beosztás alapján

a) gépparancsnok esetén 187 500 Ft,
b) másodpilóta esetén 150 000 Ft vagy
c) a gépszemélyzet a) vagy b) pontba nem sorolható

egyéb tagja esetén 112 500 Ft.
(2) Ha a 2. § alapján pótlékra jogosult személy egyide-

jûleg több érvényes szakszolgálati engedéllyel is rendel-
kezik, részére csak egy, a parancsnok által a betöltött
szolgálati beosztáshoz rendelt fedélzeti beosztáshoz kap-
csolódó szakszolgálati engedély alapján állapítható meg
a pótlék.

(3) A szolgálati és fedélzeti beosztások egymáshoz ren-
delésérõl az állományilletékes parancsnok külön paran-
csot ad ki.

4. §

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

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 4/2016. (II. 10.) HM utasításhoz

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis AN-26 Üzembentartó Századának állományában
repülõmûszaki földi beosztást betöltõk munkaerõ-piaci pótlékának összege

A B C D E F G H I J K L

1.
A munkaerõ-piaci pótlék havi összege

a betöltött szolgálati beosztás rendszeresített rendfokozata alapján (Ft)
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A honvédelmi miniszter
5/2016. (II. 10.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggõ

egyes feladatokról

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

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Ezen utasítás (a továbbiakban: utasítás) hatálya a Hon-
védelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvéd-
elemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irá-
nyítása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje

szerinti szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédségi
szervezetek) terjed ki.

2. A HM átalakításával összefüggõ feladatok

2. §

(1) A HM Miniszteri Kabinet szervezete, feladatrend-
szere átalakul, és létszáma módosul.

(2) A HM Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Helyettes
Államtitkári Titkárság (a továbbiakban: HM TKHÁT Tit-
kárság) megszûnik, egyidejûleg a HM Parlamenti Állam-
titkári Titkárság feladatrendszere kiegészül a HM TKHÁT
Titkárság egyes feladataival.

(3) A HM Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF) és
a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály a HM köz-
igazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) közvet-
len irányítása alól a HM jogi és igazgatási ügyekért felelõs
helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM JIHÁT) irányí-
tása alá kerül át.

(4) A HM JIHÁT irányítása alatt nem önálló szervezeti
egységként létrehozásra kerül a HM Jogi és Igazgatási
Ügyekért Felelõs Helyettes Államtitkári Titkárság.

(5) A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság lét-
száma az (1) és (4) bekezdésben meghatározottak végre-
hajtása érdekében módosul.



3. §

A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a
HM társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár

a) irányítása alá tartozó HM Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum (a továbbiakban: HM HIM), HM Nemzeti Rendez-
vényszervezõ Hivatal (a továbbiakban: HM NRH) és
HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal (a továbbiakban:
HM TKH) a HM parlamenti államtitkár (a továbbiakban:
HM PÁT) irányítása, valamint

b) felügyelete alá tartozó Tábori Lelkészi Szolgálat
(a továbbiakban: TLSZ) a HM PÁT felügyelete
alá kerül.

3. Létszámkeretek

4. §

(1) A HM feladatrendszerének átalakításával a szerve-
zeti struktúra úgy kerül megtervezésre és kialakításra,
hogy a HM létszáma – a miniszter személyét is beleértve –
legfeljebb 518 fõ legyen.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkereten
belül a HM kabinetfõnök (a továbbiakban: HM KF) köz-
vetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes
létszáma legfeljebb 33 fõ. A HM PÁT közvetlen irányítása
alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb
10 fõ. A HM KÁT közvetlen irányítása alá tartozó szemé-
lyi állomány együttes létszáma legfeljebb 103 fõ. A HM
védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes
államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó személyi állo-
mány együttes létszáma legfeljebb 53 fõ. A HM védelem-
gazdaságért felelõs helyettes államtitkár közvetlen irányí-
tása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma leg-
feljebb 55 fõ. A HM JIHÁT közvetlen irányítása alá tarto-
zó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 60 fõ.
A Honvéd Vezérkar együttes létszáma legfeljebb 203 fõ.

(3) A (2) bekezdésben engedélyezett létszámokat a HM
KF-fel, a HM PÁT-tal, a HM KÁT-tal, a helyettes államtit-
károkkal és a Honvéd Vezérkar fõnökével (a továbbiak-
ban: HVKF) együtt kell érteni.

4. Az utasításban meghatározottakkal összefüggõ
szervezési feladatok

5. §

(1) A szervezési tevékenység, idõszak
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követõ nap,
b) befejezése: 2016. szeptember 30.
(2) Az átalakítás következtében esetlegesen kiválók fel-

mentése kezdetének legkorábbi idõpontja az utasítás ha-
tálybalépésének napja, legkésõbbi idõpontja a szervezési
idõszak utolsó napja.

5. Mûködési alapokmányok elõkészítése

6. §

(1) A HM HIM, a HM NRH, a HM TKH és a TLSZ ala-
pítóokirat-módosításának (a továbbiakban együtt: okira-
tok) elõkészítése során a honvédelmi szervezetek alapítá-
sáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011.
(VII. 29.) HM utasítás 6/A. §-a alapján az okiratokra vo-
natkozó javaslatok kidolgozását és azoknak a HM Terve-
zési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM
TKF) részére történõ megküldését az utasítás hatálybalé-
pését követõ második munkanapig végzi el, azt követõen
az okiratok véleményeztetése, pontosítása és jóváhagyásra
történõ felterjesztése 2016. február 15-ig történik meg.

(2)A HM TKF a HM Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatának módosítását (a továbbiakban: HM SZMSZ-módo-
sítás), szakmai véleményeztetésre történõ elõkészítését,
szakmai véleményeztetését és véglegesítését 2016. február
12-ig, a HM SZMSZ-módosítás miniszter által történõ jó-
váhagyását és megküldését a kormányzati tevékenység
összehangolásáért felelõs miniszter és a miniszterelnök
részére 2016. február 19-ig végzi el.

7. §

(1) A HM TKF a HM KÁT feladatszabása alapján
a munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és a lét-
számgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás
12. § (1) bekezdése alapján a HM munkaköri jegyzékének
módosítására (a továbbiakban: HM MJHI) vonatkozó ja-
vaslatot az utasítás hatálybalépését követõ munkanapig
készíti elõ, majd gondoskodik arról, hogy a HM MJHI
egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra történõ felter-
jesztése az utasítás hatálybalépését követõ második munka-
napig, jóváhagyása és a jóváhagyott HM MJHI kiadása az
utasítás hatálybalépését követõ harmadik munkanapig
megtörténjen.

(2) A HM MJHI hatálybalépésének legkésõbbi idõpont-
ja az utasítás hatálybalépését követõ negyedik munkanap.

6. Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, és 2016. október 1-jén hatályát veszti.

(2) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtá-
sát HM KÁT–HVKF együttes intézkedés szabályozza,
amelynek tervezetét a HM TKF fõosztályvezetõje az utasí-
tás hatálybalépését követõ kilencedik napig készíti elõ.
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(3) A (2) bekezdés szerinti HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés tartalmazza

a) ezen utasítás szerinti feladatátadások következtében a
munkáltatói jogkörök jogutódlásával, az átadás-átvételkor
folyamatban lévõ ügycsoportokkal és az azokhoz kapcsoló-
dó jogutódlással kapcsolatos szabályokat és

b) ezen utasítás hatálya alá tartozó honvédségi szerve-
zeteknek az utasítás rendelkezéseihez kapcsolódó további
szakfeladatait.

(4) Ezen utasítás végrehajtásával összefüggõ feladatok
átadása következtében szükségessé váló jogszabály- és
közjogi szervezetszabályozó eszköz-módosítások terveze-
teit az azok kidolgozásáért felelõs honvédségi szervezetek
az utasítás hatálybalépését követõ tizedik munkanapig
készítik elõ és küldik meg a HM JF részére.

(5) Az MH hadrendje szerinti szervezetek feladatrend-
szerének felülvizsgálatát követõen azok esetleges átalakí-
tására vonatkozó, az utasítás végrehajtásával összefüggõ
javaslatát a HVKF a HM KÁT útján 2016. március 31-ig
terjeszti fel a miniszter részére.

9. §

Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium, valamint
az egyes honvédségi szervezetek társadalmi kapcsolatok
és háborús kegyeleti tevékenységgel összefüggõ szervezet
átalakításának feladatairól szóló 64/2015. (XI. 12.)
HM utasítás 4. § (2) és (3) bekezdése.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
6/2016. (II. 18.) HM

utasítása
a katonai rendészeti feladatok centralizált ellátásával

összefüggõ szerkezetátalakítás egyes feladatairól
és egyes honvédelmi miniszteri utasítások

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. Általános rendelkezések

1. §

Ezen utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs minisz-
ter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó
központi hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szerve-
zetekre (a továbbiakban együtt: honvédségi szerveze-
tek) terjed ki.

2. A szervezetátalakítással összefüggõ
feladatok

2. §

(1) Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár (a továbbiakban: MH BHD) feladatrendszere mó-
dosul, létszáma csökken. Az MH BHD szervezeti eleme-
ként mûködõ Katonai Rendészeti Központ (a továbbiak-
ban: MH BHD KRK) az MH BHD-ból kiválik.

(2) Az (1) bekezdés szerint a Honvéd Vezérkar fõnöké-
nek (a továbbiakban: HVKF) közvetlen szolgálati aláren-
deltségében, a központosított katonai rendészeti és gépjár-
mû baleseti helyszínelési feladatot ellátó új, az MH had-
rendje szerinti dandár jogállású szervezetként létrehozásra
kerül az MH Katonai Rendészeti Központ (a továbbiak-
ban: MH KRK).

(3) A megszûnõ MH BHD KRK változatlan feladat-
rendszere és rendszeresített létszáma, valamint az MH
BHD létszámából az MH BHD KRK érdekében feladatot
végrehajtó személyi állomány átadásra kerül az MH KRK
részére.

3. Létszámkeretek

3. §

(1) Az MH BHD létszámkeretét úgy kell megtervezni és
kialakítani, hogy az új szervezeti rend szerinti mûködés
kezdõ napját megelõzõ napon az MH BHD részére megha-
tározott létszámkeret az átszervezést követõ napon a 2. §
(3) bekezdése szerint az MH BHD KRK részére meghatá-
rozott létszámkerettel csökkentésre kerüljön.

(2) Az MH KRK létszámkeretét úgy kell megtervezni és
kialakítani, hogy az a költségvetési szervként történõ mû-
ködtetéséhez feltétlenül szükséges létszámon felül nem
haladhatja meg az új szervezeti rend szerinti mûködés kez-
dõ napját megelõzõ napon a 2. § (3) bekezdése szerint
az MH BHD KRK részére meghatározott létszám-
kereteket.
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4. Ezen utasításban meghatározottakkal összefüggõ
szervezési feladatok

4. §

(1) A szervezési tevékenység, idõszak
a) kezdete: ezen utasítás hatálybalépését követõ nap,
b) befejezése: 2016. augusztus 31.
(2) Az átszervezés következtében az új szervezeti rend

szerinti mûködés kezdõ napja 2016. március 1.
(3) Az átszervezés következtében esetlegesen kiváló

állomány felmentése kezdetének legkorábbi idõpontja
2016. március 1., legkésõbbi idõpontja a szervezési idõ-
szak utolsó napja.

5. Mûködési alapokmányok elõkészítése

5. §

Az MH KRK alapító okiratának és az MH BHD alapító-
okirat-módosításának (a továbbiakban együtt: okiratok)
elõkészítése során a honvédelmi szervezetek alapításáról,
tevékenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011.
(VII. 29.) HM utasítás 6/A. §-át az alábbi határidõk figye-
lembevételével kell alkalmazni:

a) az okiratokra vonatkozó javaslatok kidolgozása és
azoknak a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály részé-
re történõ megküldése ezen utasítás hatálybalépését köve-
tõ második munkanapig,

b) az okiratok véleményeztetése, pontosítása és jóváha-
gyásra történõ felterjesztése ezen utasítás hatálybalépését
követõ ötödik munkanapig.

6. §

(1) Az MH KRK állománytábláját, továbbá az MH
BHD állománytáblájának módosítását (a továbbiakban
együtt: okmányok) a HVKF feladatszabása alapján a mun-
kaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és a létszám-
gazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: HM utasítás2.) 12. § (2) bekezdése alapján
az alábbi határidõk figyelembevételével kell elõkészíteni:

a) az okmányokra vonatkozó javaslat összeállítása és
megküldése a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK)
Haderõtervezési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK
HTCSF) részére az utasítás hatálybalépését követõ mun-
kanapig,

b) az okmányok egyeztetése, véglegesítése és jóváha-
gyásra történõ felterjesztése ezen utasítás hatálybalépését
követõ második munkanapig,

c) az okmányok jóváhagyása ezen utasítás hatálybalé-
pését követõ harmadik munkanapig,

d) a jóváhagyott okmányok kiadása ezen utasítás ha-
tálybalépését követõ negyedik munkanapig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti okmányok hatálybalépésé-
nek idõpontja 2016. március 1.

6. Ezen utasításban meghatározottakkal összefüggõ
egyéb feladatok

7. §

(1) Az MH KRK megalakításáért felelõs vezetõ az MH
BHD parancsnokával együttmûködve – ezen utasításban
meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan – összeállítja
az MH KRK 2016. évi elemi költségvetési tervjavaslatát,
és azt ezen utasítás hatálybalépését követõ ötödik munka-
napig jóváhagyás céljából a HM Védelemgazdasági Hiva-
tal (a továbbiakban: HM VGH) útján felterjeszti a minisz-
ter részére.

(2) A HM VGH
a) az MH KRK alapító okiratának kiadását és az elemi

költségvetési javaslatok jóváhagyását követõ második
munkanapig az MH KRK új szervezeti rendnek megfelelõ
mûködése költségvetési feltételeinek biztosítása érdeké-
ben kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál 2016. már-
cius 1-jei hatállyal az MH KRK részére kincstári számla
nyitását,

b) a jóváhagyott elemi költségvetés alapján végrehajtja
az elõirányzat-átcsoportosítást, és

c) a HM utasítás2. 20. §-ában meghatározottak szerint
végrehajtja az engedélyezett költségvetési létszámok mó-
dosítását.

(3) Az MH KRK pénzügyi és számviteli ellátását 2016.
március 1-jétõl az MH BHD végzi.

7. Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, és 2016. szeptember 30-án hatályát veszti.

(2) A HVKF intézkedik az MH hadrendjének módosítá-
sára, és azt ezen utasítás hatálybalépését követõ hónap ti-
zedik napjáig jóváhagyásra felterjeszti a miniszter részére.

(3) Ezen utasításban meghatározott feladatok végrehaj-
tását HVKF parancs szabályozza, amelynek tervezetét
a HVK HTCSF csoportfõnöke ezen utasítás hatálybalépé-
sét követõ tizedik napig készíti elõ.

(4) A (2) bekezdés szerinti HVKF parancs tartalmazza
a) az ezen utasítás szerinti feladatátadások következté-

ben áthelyezésre kerülõ állomány továbbfoglalkoztatásá-
val, a munkáltatói jogkörök jogutódlásával, az átadás-át-
vételkor folyamatban lévõ ügycsoportokkal és az azokhoz
kapcsolódó jogutódlással kapcsolatos szabályokat,
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b) a honvédelmi szervezetek mûködésének az állam-
háztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti,
az MH BHD mint ellátó és az MH KRK mint ellátott hon-
védelmi szervezet közötti logisztikai ellátási-utaltsági
renddel kapcsolatos részletes szabályokat és

c) az ezen utasítás hatálya alá tartozó, az MH hadrendje
szerinti szervezeteknek az utasítás rendelkezéseihez kap-
csolódó további szakfeladatait.

(5) A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség – a katonai
rendészeti és gépjármû baleseti helyszínelési feladatok
centralizált ellátásával kapcsolatban – 2016. február 15-ig
elõkészíti és megküldi a HM Jogi Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM JF) részére a helyõrségi, a katonai rendészeti,
a komendáns és az õrzés-védelmi feladatok irányításának,
ellátásának és ellenõrzésének rendjérõl szóló 17/2007.
(HK 5.) HM HVKF intézkedést felváltó HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés tervezetét.

(6) Az ezen utasítás végrehajtásával összefüggõ felada-
tok átadása következtében szükségessé váló jogszabályok
és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit
az azok kidolgozásáért felelõs honvédségi szervezetek
az utasítás hatálybalépését követõ tizedik munkanapig ké-
szítik elõ és küldik meg a HM JF részére.

9. §

(1) A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcso-
latos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás
(a továbbiakban: HM utasítás3.) 3. melléklet AB) pont
I. táblázat C:8. és B:14. mezõjében az „MH BHD KRK”
szövegrész helyébe az „MH KRK” szöveg lép.

(2) A HM utasítás3. 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

(3) A HM utasítás3. 3. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

10. §

Hatályát veszti a Magyar Honvédség egyes szerveze-
tei feladatrendszerének módosításával és vezetési rend-
szerét érintõ átalakításokkal kapcsolatos egyes felada-
tokról szóló 10/2015. (III. 26.) HM utasítás 5. § (3) be-
kezdése.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 6/2016. (II. 18.) HM utasításhoz

1. A HM utasítás3. 1. melléklet 1. pontjához tartozó táblázat 28. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A B

1. Rövidített megnevezés Megnevezés)

„28. MH KRK MH Katonai Rendészeti Központ

”



2. melléklet a 6/2016. (II. 18.) HM utasításhoz

1. A HM utasítás3. 3. melléklet AB) pont I. táblázat B:9. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(9.)

„állomásparancsnok;
csoportparancsnok;
étkezdevezetõ zászlós;
raktárvezetõ zászlós;
váltásparancsnok;
századok:
vezénylõ zászlós;
zászlóalj ügyviteli részleg:
részlegvezetõ zászlós;
mûszaki ellenõrzõ állomások:
parancsnok;
MH 86. SZHB, Tûzszerész Raj:
rajparancsnok

”

2. A HM utasítás3. 3. melléklet AB) pont I. táblázat B:11. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(11.)
„MH AA:
Altiszti Vezetõ Képzõ Csoport:
csoportparancsnok

”

3. A HM utasítás3. 3. melléklet AB) pont I. táblázat B:15. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(15.)

„alosztályvezetõ (pkh.);
fõközpontparancsnok-helyettes;
fõtiszt (fõnökh.);
központparancsnok;
osztályparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
beosztott zászlóalj:
részlegvezetõ – csak a felderítõ, a mûszaki és a harcoló, harctámogató
zászlóaljaknál;
vezetõ szervek:
részlegvezetõ (fõnökh.);
helyõrségtámogató parancsnokságok:
fõtiszt (ovh.);
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repülõ- és helikopter bázisok:
fõtiszt (kp.pk.h.);
helikopterraj-parancsnok;
központparancsnok (pkh.);
központparancsnok-helyettes;
központparancsnok;
repülõraj-parancsnok;
századparancsnok-helyettes;
Repülõeszköz-javító Század és Üzemeltetõ Század:
századparancsnok;
szolgálatvezetõ mérnök;
szolgálatvezetõ mérnök (pkh.);
MH BHD:
bázisparancsnok;
fõtiszt (alov.h.);
parancsnokhelyettes;
részlegvezetõ (pkh.);
vezetõ objektumkomendáns;
MH BHD HIRFK Rendszer-fõfelügyelet:
parancsnok;
részlegvezetõ;
MH BHD, Központi Zenekar:
karmesterhelyettes;
MH AA:
fõtiszt (ovh.);
vezetõ oktató (csop.vez.h.);
MH KRK:
fõtiszt (ovh.);
századparancsnok

”

4. A HM utasítás3. 3. melléklet AB) pont I. táblázat B:16. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(16.)

„fõközpontparancsnok;
osztályparancsnok;
törzsfõnökhelyettes;
zászlóaljparancsnok;
repülõ- és helikopter bázisok:
Hadmûveleti Központ:
központparancsnok;
Repülõszázad:
századparancsnok;
helyõrségtámogató parancsnokságok:
parancsnok;

3. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 247



MH BHD:
alosztályvezetõ (ovh.);
alosztályvezetõ;
igazgatóhelyettes;
osztályvezetõ;
parancsnokhelyettes (palotaõrség pk.);
MH BHD HIRFK:
parancsnokhelyettes;
törzsfõnök;
MH BHD, Központi Zenekar:
karmester;
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
parancsnokhelyettes;
törzsfõnök;
MH AA:
csoportvezetõ;
osztályvezetõ

”

5. A HM utasítás3. 3. melléklet AB) pont I. táblázat B:17. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(17.)

„bázisparancsnok-helyettes;
dandárparancsnok-helyettes;
parancsnokhelyettes;
törzsfõnök;
MH NKK:
katonai képviselõ helyettes;
MH BHD:
fõkarmester;
igazgató;
MH BHD HIRFK:
parancsnok (pkh.);
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
parancsnok (pkh.)

”
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6. A HM utasítás3. 3. melléklet AB) pont I. táblázat B:18. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(18.)

„MH 25. KGY l.dd.:
dandárparancsnok (K);
MH 5. B.I. l.dd.:
dandárparancsnok (K);
MH 59. SZD RB:
bázisparancsnok (K);
MH 86. SZHB:
bázisparancsnok (K);
MH NKK (Mons):
katonai képviselõ (K);
MH BHD:
dandárparancsnok (K);
MH AA:
parancsnok (K);
MH KRK:
központparancsnok (K)

”

7. A HM utasítás3. 3. melléklet AB) pont II. táblázat C:8. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(8.)

„adattáros altiszt;
ejtõernyõs altiszt;
észlelõ altiszt;
fõtechnikus altiszt;
gépkocsivezetõ altiszt – magasabb beosztású vezetõk gépkocsivezetõje;
kiképzõ altiszt;
kutató-mentõ altiszt;
mechanikus altiszt;
mesteroperátor altiszt;
pénzügyi altiszt;
repülésbejelentõ altiszt;
repülést kiszolgáló altiszt;
technikus altiszt;
tûzszerész altiszt;
ügykezelõ-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
századok:
személyügyi altiszt;
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MH 5. B. I. l.dd.:
Értékelõ-elemzõ Központ:
beosztott altiszt;
MH BHD:
mentõ gépkocsivezetõ altiszt;
NATO futár altiszt;
NATO futárkísérõ altiszt;
tervezõ-szervezõ altiszt;
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
koronaõr altiszt;
MH AA:
kezelõ altiszt;
MH KRK:
baleseti helyszínelõ altiszt;
rendész altiszt

”

8. A HM utasítás3. 3. melléklet AB) pont II. táblázat C:9. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(9.)

„adatfeldolgozó zászlós;
dokumentációkezelõ zászlós;
ellenõr zászlós;
fõtechnikus zászlós;
informatikai zászlós;
kiértékelõ zászlós;
kommunikációs zászlós;
meteorológiai asszisztens zászlós;
meteorológiai technikus zászlós;
munkavédelmi zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
rejtjelzõ zászlós;
szakoktató zászlós;
szaktechnikus zászlós;
tervezõ zászlós;
tûzvédelmi zászlós;
ügykezelõ zászlós;
jogi és igazgatási fõnökségek:
dokumentumkezelõ zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
repülõ- és helikopter bázisok:
repülõadat-kiértékelõ zászlós;
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informatikai központok:
beosztott zászlós;
kiképzõ csoportok:
kiképzõ zászlós;
Speciális Ejtõernyõs Kiképzõ Csoport:
beosztott zászlós;
kiképzõ zászlós;
MH BHD:
beosztott zászlós;
dokumentumvédelmi zászlós;
felvezetõ zászlós;
információvédelmi ügyeletes zászlós;
MH BHD HIRFK:
alkalmazás menedzsment ügyeletes zászlós;
informatikai biztonsági ügyeletes;
híradó- és informatikai biztonsági ügyeletes;
MH BHD, Honvéd Koronaõrség:
felvezetõ zászlós;
MH KRK, Objektum biztosító Csoport:
beosztott zászlós

”

9. A HM utasítás3. 3. melléklet BB) pont I. táblázat B:13. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(13.) „beosztott tiszt (csop.pk.h.) (P)

”

10. A HM utasítás3. 3. melléklet BB) pont I. táblázat C:14. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(14.)

„orvos tiszt (pkh.);
pszichológus tiszt (kp.pkh.);
pszichológus tiszt (rlg.vez.h.);
Zászlóalj Egészségügyi Központ:
részlegvezetõ tiszt;
MH 2. KRE:
csoportparancsnok

”
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A honvédelmi miniszter
7/2016. (II. 25.) HM

utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott jogkörömben eljárva a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Hazánk védelmi képességének fejlesztése érdeké-
ben a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése
szerint Kun Szabó István szolgálaton kívüli vezérõrnagyot
a 2. §-ban meghatározott feladatokért felelõs miniszteri
biztossá nevezem ki.

(2) A miniszteri biztos tevékenységét 2016. február
15-tõl 2016. augusztus 14-ig látja el.

(3) A miniszteri biztos tevékenységét a honvédelemért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

2. §

A miniszteri biztos irányítja és koordinálja
a) a tárca ifjúságstratégiájának, a honvédelmi nevelés

fejlesztését megalapozó szakmai program kidolgozását,
b) a sport- és a szabadidõs tevékenységeken keresztül

megvalósítható katonai elõ- és utóképzés feltételeinek, ha-
tásainak vizsgálatát, a megvalósítás mûködési és szerveze-
ti formájára vonatkozó elgondolás kialakítását,

c) az önkéntes alapon szervezett katonai kiképzés kon-
cepciójának részletes kidolgozását, bevezetéséhez szüksé-
ges hatástanulmányokon keresztül a társadalmi támoga-
tottságának vizsgálatát,

d) a területvédelmi alapon nyugvó tartalékos rendszer
koncepciójának kidolgozását, a szükséges szervezeti kere-
tekre és szakmai feltételek kialakítására irányuló javasla-
tok elõkészítését, a védelmi igazgatással történõ összehan-
golását,

e) a haderõfeltöltés hatékonysága és a megtartóképes-
ség fejlesztése irányelveinek kidolgozását,

f) a szükséges kormányzati, közigazgatási döntések, in-
tézkedések, jogszabályok és a kapcsolódó lakossági kon-
zultáció elõkészítését és

g) az a)–f) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben
a miniszter által meghatározott további feladatokat.

3. §

(1) A miniszteri biztos a 2. § szerinti feladatköréhez
kapcsolódó egyeztetéseken és tárgyalásokon képviseli a
minisztert, együttmûködik a Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárával és a Honvéd Vezérkar fõnö-
kével, továbbá kapcsolatot tart a kormányzati és civil szer-
vezetekkel, önkormányzatokkal.

(2) A miniszteri biztos az (1) bekezdés szerinti kapcso-
latfelvételrõl a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárát egyidejûleg tájékoztatja.

4. §

(1) A miniszteri biztos feladatkörében eljárva szakmai
felettesnek minõsül.

(2) A miniszteri biztos az (1) bekezdés szerinti jogköré-
ben eljárva a 2. § szerinti feladatainak ellátása érdekében
valamennyi érintett honvédségi szervezettel – a Honvéd
Vezérkar fõnökének alárendeltségébe tartozó HM szervek
és katonai szervezetek vonatkozásában a Honvéd Vezér-
kar fõnökének egyidejû tájékoztatása mellett – folyamatos
és közvetlen kapcsolattartásra, egyeztetésre, továbbá adat,
információ, illetve irat bekérésére jogosult.

(3) A miniszteri biztos megkeresését a honvédségi szer-
vezetek feladat- és hatáskörükben eljárva, határidõre telje-
sítik.

(4) A miniszteri biztos – a Honvéd Vezérkar fõnökének
alárendeltségébe tartozó HM szervek és katonai szerveze-
tek vonatkozásában a Honvéd Vezérkar fõnökének egy-
idejû tájékoztatása mellett – a miniszter nevében munka-
csoportot hozhat létre.

5. §

(1) A miniszteri biztos megbízatása alatt a Ksztv. 38. §
(9) bekezdés a) pontja szerint olyan összegû díjazásra jo-
gosult, hogy a díjazás és a kormányzati szolgálati jog-
viszonyára tekintettel juttatott illetményének együttes
összege a 2016. január 31-én érvényes helyettes államtit-
kári illetményének feleljen meg.

(2) A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése
alapján az állami vezetõi juttatásokról szóló 275/2015.
(IX. 21.) Korm. rendeletben meghatározott juttatásokra jo-
gosult.

6. §

(1) A miniszteri biztos tevékenységének ellátását – a
Ksztv. 38. § (8) bekezdésére figyelemmel – a miniszteri
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kabinetben önálló szervezeti egységként mûködõ, a mi-
niszteri biztos által közvetlenül irányított titkárság segíti.

(2) Az (1) bekezdés szerint titkárság személyi állomá-
nyának

a) munkavégzését, szolgálatteljesítését közvetlenül a
miniszteri biztos irányítja, és

b) egyéb feladat kizárólag a miniszteri biztos enge-
délyével adható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti titkárságra a Ksztv. 38. § (8) be-
kezdésére figyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 46/A. §-át
megfelelõen alkalmazni kell.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
8/2016. (II. 25.) HM

utasítása
a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási

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

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdés j) pontja alapján – figyelemmel a jogal-
kotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekez-
dés c) pontjára – a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rend-
jérõl szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás 1. § (3) és (4) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(3) Az utasítás hatálya nem terjed ki azokra az eljárá-
sokra, amelyek esetében a beszerzés kivételesen kedvezõ
feltételei csak rövid ideig állnak fenn, az ellenszolgáltatás
a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb, és ezért az ajánlat-
kérõ honvédelmi szervezet más, honvédelmi szervezetnek
nem minõsülõ ajánlatkérõt hatalmaz meg azzal, hogy a ne-
vében ajánlatkérõként közbeszerzési eljárást folytasson le.
A meghatalmazás kiadására kizárólag az utasítás szerint
ajánlatkérõként eljárásra jogosult honvédelmi szervezet
felterjesztésére, a honvédelmi miniszter elõzetes engedé-
lye alapján kerülhet sor.

(4) Az utasítás hatálya nem terjed ki azokra az eljárá-
sokra, amelyeket a honvédelmi miniszter egyedi dönté-
se alapján az 1. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi
szervezet más, honvédelmi szervezetnek nem minõsülõ
ajánlatkérõ meghatalmazása alapján, annak nevében
folytat le.”

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
9/2016. (II. 25.) HM

utasítása
az Európai Unió 2014–2020-as programozási idõszak

forrásainak tárca szintû tervezésével
és felhasználásával kapcsolatos feladatok

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

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

utasítást

adom ki:
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1. §

Az Európai Unió 2014–2020-as programozási idõszak
forrásainak tárca szintû tervezésével és felhasználásával
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 24/2014.
(III. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 5. §
(2) bekezdés 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(A munkacsoport tagjai:)
„7. a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal,”
(delegált állandó szakértõi.)

2. §

A HM utasítás 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A projektmenedzsment – ha jogszabály másként nem
rendelkezik – olyan ideiglenes csoport, amelynek létreho-
zása, tevékenységének szabályozása)

„a) 50 millió Ft értékhatár felett minden esetben, vala-
mint a HM KÁT egyedi döntése alapján a projektben érin-

tett szervezeti körtõl függõen közjogi szervezetszabályozó
eszközzel vagy belsõ rendelkezéssel,”

(történik.)

3. §

A HM utasítás 6. § (6) és (9) bekezdésében az „(1) be-
kezdés a) pontja szerinti közjogi szervezetszabályozó esz-
közben” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) pontja
szerinti közjogi szervezetszabályozó eszközben vagy bel-
sõ rendelkezésben” szöveg lép.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban

részt vevõ állomány szolgálatteljesítésének
sajátos szabályairól*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
13/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggõ

egyes feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése és 11. § (1) bekezdés 11. pontja alapján
– figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium átalakításával
összefüggõ egyes feladatokról szóló 5/2016. (II. 10.) HM
utasításra – a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b) a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalokra,
c) a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-

vezetekre,

d) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) had-
rendjébe tartozó katonai szervezetekre
[az a)–d) pontban foglaltak a továbbiakban: honvédségi
szervezetek], és

e) a Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüg-
gõ egyes feladatokról szóló 5/2016. (II. 10.) HM utasítás
(a továbbiakban: HM utasítás1) szerinti szervezeti válto-
zással érintett honvédségi szervezetek hivatásos és szerzõ-
déses katonáira, kormánytisztviselõire közalkalmazottaira
és munkavállalóira (a továbbiakban együtt: személyi állo-
mány)
terjed ki.

2. A HM utasítás1 2. §-ában nevesített HM szervek
(a továbbiakban: szervezeti változásban érintett HM szer-
vek) személyi állománya tekintetében a személyügyi eljá-
rás megkezdésére és végrehajtására – ideértve a személyi
beszélgetések lefolytatását is – a munkáltatói, az állo-
mányilletékes parancsnoki jogkör gyakorlója, vagy a Hon-
véd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) által arra
felhatalmazott személy (a továbbiakban együtt: felelõs ve-
zetõ) jogosult.

2. A személyügyi eljárásokkal kapcsolatos
rendelkezések

3. A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság Köz-
szolgálati Iroda (a továbbiakban: HM KÁT KI), valamint a
Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség (a továb-
biakban: HVK SZCSF) (a továbbiakban együtt: HM sze-
mélyügyi szervei) az együttes intézkedés hatályba lépését
követõ elsõ munkanapig ellenõrzik a személyügyi alap-
nyilvántartásokat, pontosítják a szervezeti változásban
érintett szervezeteknél beosztást vagy munkakört be nem
töltõk, de személyügyi és pénzügyi ellátásra utaltak, to-
vábbá képzésben résztvevõk számát, helyzetét, valamint
az elõmeneteli szabályok alapján magasabb beosztásba ki-
nevezésre számításba vehetõk nyilvántartását.

4. A szervezeti változásban érintett HM szervek felelõs
vezetõi a HM munkaköri jegyzék helyesbítõ ívének (a to-
vábbiakban: HM MJHI) kiadását követõ második munka-
napig az adott beosztás, vagy munkakör feltöltése, feltölté-
sének megtervezése érdekében pontosítják a továbbfoglal-
koztatásra tervezett személyi állományra vonatkozó elgon-
dolásokat, valamint szükség szerint megtervezik a tovább-
foglalkoztatásra nem tervezett személyi állomány felmenté-
sének és szolgálatteljesítési vagy munkavégzési kötelezett-
ség alóli mentesítésének kezdõ napját. A szolgálatteljesítési
vagy munkavégzési kötelezettség alóli mentesítések idõ-
pontját úgy kell meghatározni, hogy biztosítható legyen az
átadás-átvétellel, valamint a HM új szervezeti rend szerinti
mûködésével kapcsolatos feladatok végrehajtása.
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5. A szervezeti változásban érintett személyi állomány
esetében a felelõs vezetõ munkáltatói jogkörébe tartozó
személyügyi eljárások lefolytatására a HM MJHI kiadását
követõ nap és az együttes intézkedés hatályba lépését kö-
vetõ tízedik nap között kerül sor.

6. A személyügyi eljárások során tájékoztatni kell az
érintett személyi állományt a jogairól és ennek körében is-
mertetni kell a hivatásos és szerzõdéses katona esetében a
más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezés elõse-
gítésének lehetõségét is.

7. A szervezeti változásban érintett HM szervek felelõs
vezetõinek jogkörét meghaladó, magasabb munkáltatói
jogkörbe tartozó döntések esetén a személyi javaslati lapo-
kat a munkáltatói jogkör gyakorlójához a személyi beszél-
getést követõ három munkanapon belül, de legkésõbb az
együttes intézkedés hatályba lépését követõ tizenkettedik
napig kell felterjeszteni.

8. A személyi állomány azon csoportját, akik megfelel-
nek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 46.§ (1) bekezdés r) pontja szerinti
feltételeknek, a HVK SZCSF szakállománya tájékoztatja a
közigazgatási tartalékállományba kerülés (TARTINFO)
lehetõségérõl és az ehhez szükséges további teendõkrõl.
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalma-
zotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezé-
sérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet 3/A. § (1) be-
kezdése szerinti felajánlás vizsgálatát a HVK SZCSF
szakállománya végzi.

9. Ha a szervezeti változásban érintett hivatásos vagy
szerzõdéses katona részére beosztás tervezési lap került ki-
adásra, az érintett a tervezett beosztás elfogadásáról az ál-
lományilletékes szervezetnél, személyi javaslati lapon
nyilatkozik. A magasabb munkáltatói jogkörbe tartozók
esetén a felterjesztésre kerülõ személyi javaslati laphoz
csatolni kell a beosztás tervezési lapot is.

10. A szervezeti változásban érintett, továbbfoglalkoz-
tatásra kerülõ hivatásos vagy szerzõdéses katonák új szol-
gálati beosztásba történõ áthelyezésére, kinevezésére,
szolgálati beosztás hiányában rendelkezési állományba
helyezésére legkorábban a HM MJHI hatályba lépésének
napján, legkésõbb 2016. szeptember 30-ai hatállyal kerül
sor.

11. A HM személyügyi szervei a tárgynapi személyügyi
eljárások alapján az érintett személyi állomány vonatkozá-
sában a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs
Rendszerben (a továbbiakban: HM KGIR) rögzítik a sze-
mélyügyi nyilvántartásban kezelt adatok változásait.

12. A HM személyügyi szervei a személyügyi eljárás
során keletkezõ adatok egységes rendben történõ feldolgo-
zása érdekében gondoskodnak arról, hogy a munkáltatói
döntések, különösen a személyügyi parancsok és határoza-
tok egy példánya – legkésõbb azok aláírását követõ 30 na-
pon belül – megküldésre kerüljön az MH Hadkiegészítõ és

Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban:
MH HKNYP) részére.

3. A jogviszony megszüntetésével kapcsolatos
rendelkezés

13. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszünte-
tése esetén a személyi állomány tagja részére – a HM
KGIR zárási idõpontjainak figyelembevételével – illetmé-
nye és a Hjt., valamint a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény eltérõ rendelkezé-
sei kivételével egyéb járandóságai biztosítása, az utolsó
munkában töltött napon, de legkésõbb az azt követõ tizen-
öt napon belül kifizetésre, a jogviszonyra vonatkozó iga-
zolások kiadásra kerülnek.

4. A civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztés
feladatai

14. A szervezeti változásban érintett HM szervek sze-
mélyi állományából a továbbfoglalkoztatásra nem terve-
zettek civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztésének
humánszolgálati feladatait HM személyügyi szerveinek
szakállománya végzi, amelynek során együttmûködnek
a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervekkel és
az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal.

15. A HVK SZCSF csoportfõnöke a HM KÁT KI veze-
tõjének igénye esetén szakmai támogatást biztosít a tovább-
foglalkoztatásra nem tervezettek civil munkaerõpiacra
történõ visszaillesztésének humánszolgálati feladataival
összefüggõ feladatok szakszerû végrehajtásában, valamint
elõsegíti az MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal és az ál-
lami foglalkoztatási szervekkel történõ kapcsolattartást.

5. A költségvetési gazdálkodással,
az illetménygazdálkodással és a keretgazdálkodással

kapcsolatos feladatok

16. A szervezeti változásban érintett HM szervek veze-
tõi áttekintik a feladatok átadás-átvételéhez kapcsolódó
kötelezettség-vállalásokat és indokolt esetben intézkednek
azok módosítására.

6. Hadmûveleti feladatok

17. A szervezeti változásban érintett HM szerv a szerve-
zeti változással összhangban elkészíti vagy módosítja az
MH készenlét fenntartása és fokozása rendszeréhez (a to-
vábbiakban: KFR) elõírt munkatervét, amelyet a felelõs
vezetõ 2016. február 15-ig jóváhagyásra felterjeszt az
irányítást végzõ állami vezetõ részére. A jóváhagyott KFR
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munkaterv egy példányát a felelõs vezetõ 2016. február
29-ig megküldi a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség ré-
szére és intézkedik a KFR tervhez kapcsolódó okmányok
elkészítésére, illetve pontosítására.

18. A HM Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Helyettes
Államtitkári Titkárság (a továbbiakban: HM TKHÁT
Titkárság) titkárságvezetõje 2016. február 15-ig – a HM
TKHÁT Titkárság KFR munkaterve valamennyi példá-
nyának megsemmisítése érdekében – intézkedik azoknak
a HM ügyviteli szerve részére történõ leadására.

7. Logisztikai feladatok

19. A szervezeti változásban érintett HM szerv vezetõje
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dan-
dárral (a továbbiakban: MH BHD) parancsnokával együtt-
mûködve intézkedik a vezetése alá tartozó HM szerv anali-
tikus és egyéb operatív nyilvántartásainak pontosítására.

20. A szervezeti változásban érintett HM szervek közöt-
ti anyagmozgatás kizárólag az ESZKÖZ program által ké-
szített mozgásbizonylatokon történik, amelyeket az átadó
és az átvevõ HM szerv kijelölt anyagfelelõsei aláírnak, és
az MH BHD bélyegzõjével hitelesítenek.

21. A HM TKHÁT Titkárság – az MH BHD-val együtt-
mûködve – a számítástechnikai anyagait és eszközeit a
HM MJHI hatályba lépésének napjaként meghatározott
fordulónapot követõen átadja a HM Miniszteri Kabinet
(a továbbiakban: HM MK) részére.

22. A HM vagyoni körébe tartozó ingó vagyoni eleme-
ket érintõen az átadó és átvevõ HM szerv a HM Védelem-
gazdasági Hivatal HM-I Objektum Gazdálkodás Támoga-
tó és Pénzügyi Ellátó Referatúra által biztosított teljeskörû
lekérdezési listák alapján a HM MJHI hatályba lépésének
napjaként meghatározott fordulónappal végrehajtja a szer-
vezeti változásban érintett HM szervek közötti átadás-át-
vételt. A felelõs vezetõ az átadás-átvételrõl készült jegyzõ-
könyv egy példányát 2016. február 20-ig megküldi az
MH BHD parancsnoka részére.

23. Az MH BHD parancsnoka intézkedik a szervezeti
változásban érintett HM szervek közötti anyagmozgatá-
sokra, beleértve a honvédelmi kiállítóhelyek létrehozásá-
ról és mûködtetésérõl, valamint a honvédelmi szervezetek
által a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól kölcsönzött
mûtárgyak kezelésérõl szóló 7/2015. (II. 20.) HM utasítás
szerinti mûtárgyakra, azok analitikus és egyéb operatív
nyilvántartásainak módosítására és pontosítására.

8. Híradó, informatikai és információvédelmi
szakfeladatok

24. A híradó és informatikai szolgáltatásokat a szerve-
zési idõszak teljes ideje alatt biztosítani kell. A szolgál-

tatások átcsoportosítására, csökkentésére, vagy megszün-
tetésére csak a szervezési feladat végrehajtásának ütemé-
ben kerülhet sor.

25. A szervezeti változásban érintett HM szervek fele-
lõs vezetõi az általuk vezetett szervekre vonatkozó szerve-
zeti és személyi változások tekintetében a változásban
érintett személyek nevét, rendfokozatát és beosztását, il-
letve munkakörét a híradó és informatikai szolgáltatások
összesített igényét és a számukra biztosítandó, módosítan-
dó vagy törlésre kerülõ híradó-informatikai szolgáltatáso-
kat 2016. február 16-ig megküldik az MH BHD részére a
híradó-informatikai szolgáltatások biztosításának és át-
szervezésének érdekében. Külön figyelmet kell fordítani
azon személyek adatainak megadására, akiknek foglalkoz-
tatásra irányuló jogviszonya megszüntetésre kerül.

26. A szervezeti változásban érintett HM szervektõl a
szervezeti változásban nem érintett honvédségi szervezet-
hez távozó, a jelenlegi elhelyezési körletét elhagyó és be-
osztást, munkakört váltó felhasználók részére az új beosz-
tásukhoz, munkakörükhöz szükséges szolgáltatásokat a
Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírköz-
lõ Hálózatának békeidejû üzemeltetési és felügyeleti rend-
jérõl, valamint a központilag biztosított szolgáltatások
igénybevételének szabályairól szóló 55/2013. (IX. 13.)
HM utasítás rendelkezéseinek megfelelõen 2016. február
16-ig az új szervezet igényli meg.

27. Az MH BHD a felhasználó szervezetek igényei sze-
rint felméri a létesítésre, megszüntetésre, módosításra ke-
rülõ híradó-informatikai szolgáltatásokat és a feladatok
végrehajtására vonatkozó javaslatát megküldi a HVK Hír-
adó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség
(a továbbiakban: HVK HIICSF) részére, amely tartalmaz-
za a saját erõforrások felhasználásával nem biztosítható
szolgáltatási igényeket és azok becsült forrásigényét is.

28. A szervezési idõszak elõkészítése és idõtartama alatt
a felelõs vezetõk kiemelt figyelmet fordítanak a szerveze-
tük elektronikus adatvagyonának hosszú távú biztosításá-
ra, amelynek érdekében a HM MJHI hatályba lépésének
napjáig intézkednek az elektronikus adatvagyon megfe-
lelõ kezelésére, megõrzésére és védelmére.

29. A szervezeti változásban érintett HM szervek fele-
lõs vezetõi felelõsek a híradó és informatikai eszközök
mozgatásának megszervezéséért, azok ellátó szervezetek-
kel történõ egyeztetéséért, az eszközök átadás-átvételéért,
az informatikai eszközök átadás-átvételét megelõzõ adat-
mentések végrehajtásáért és az információvédelmi rend-
szabályok betartásáért. Kiemelt figyelmet kell fordítani
arra, hogy az adatok ne sérüljenek meg, ne semmisüljenek
meg, módosításukra ne kerüljön sor és illetéktelen szemé-
lyek ne férjenek hozzájuk.

30. Az MH BHD szakállománya segítséget nyújt a fel-
használók adatainak archiválásában, törlésében és az új
felhasználói igények összeállításában.
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31. A HM Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelõs Helyettes
Államtitkári Titkárság (a továbbiakban: HM JIHÁT Tit-
kárság) híradó és informatikai szolgáltatásokkal történõ
ellátása elsõsorban az átadás-átvételi eljárás keretében a
HM TKHÁT Titkárságtól átvett, mûködõképes eszközök-
bõl, továbbá az MH Logisztikai Központ raktári készletei
felhasználásával kerül biztosításra.

32. Azon személyek, akiknek az eszközök és a szolgál-
tatások használatára vonatkozó jogosultságuk megszûnik,
a használatukban lévõ szolgálati rádiótelefont, SIM-kár-
tyát, telefonkészüléket, faxberendezést, EDR-készüléket
és számítástechnikai eszközöket a jogosultság megszûné-
sét követõen haladéktalanul leadják az õket ellátó, szerve-
zeti változásban érintett HM szerv anyagnemfelelõse ré-
szére. Az adathordozóval, vagy adattárolási funkcióra al-
kalmas memóriával rendelkezõ eszközök esetében a fel-
használói adatok, valamint a további használatot akadá-
lyozó személyes beállítások és szolgáltatások megfelelõ
eljárással történõ törlését – a szükséges adatok mentését
követõen – az eszközök leadása elõtt kell elvégezni. A spe-
ciális szolgáltatást vagy eszközt – ideértve a bérelt áram-
kört, az egyedi internet-hozzáférést, az egyedi routert és a
switchet – igénybe vevõ felelõs vezetõ a HM MJHI
hatályba lépésének napjáig nyilatkozik az MH BHD felé
a szolgáltatás vagy eszköz további szükségességérõl vagy
a leadás rendjérõl.

33. A szolgálati rádiótelefon-használatra vonatkozó
egyedi engedélyeztetési eljárás alá esõ kérelmeket – ideig-
lenes kvóta megállapítása, külön engedélyhez kötött szol-
gáltatások és keretösszegek használata – a felelõs vezetõk
a HM MJHI hatályba lépésének napjáig felterjesztik a
szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól
szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasításban meghatározottak
szerint.

34. Az MH BHD a szolgálati rádiótelefonok használatát
a korábbi hívószám megtartásával a HM MJHI hatályba
lépésének napját követõen is biztosítja azon személyek ré-
szére, akik a továbbiakban is jogosultak szolgálati rádió-
telefon használatára.

35. A szervezeti változásban érintett HM szervek fele-
lõs vezetõi saját szervezetük vonatkozásában felelõsek az
MH tudakozói telefonkönyv és az MH elektronikus levele-
zési fiókok – ideértve az újonnan létrehozott hívószámokat
és levelezési fiókokat, valamint a törlésre kerülõ felhasz-
nálókat is – adatainak pontosításáért. A szervezeti válto-
zásban érintett HM szervek a változásokat 2016. február
22-ig megküldik az MH BHD részére.

9. Dokumentumvédelmi és ügyviteli feladatok

36. A HM TKHÁT Titkárság személyi állománya az
általuk kezelt iratokkal elszámolnak a HM ügyviteli szerve
felé.

37. Az MH BHD HM Ügyviteli Osztály felkészül, meg-
szervezi és a HM MJHI hatályba lépésének napjától végzi
a létrehozásra kerülõ HM JIHÁT Titkárság ügyviteli ki-
szolgálását.

38. A HM MK és a HM Parlamenti Államtitkári Titkár-
ság (a továbbiakban: HM PÁT Titkárság) mûködéséhez
szükséges minõsített iratokat a HM TKHÁT Titkárság
olyan ütemezéssel adja át a HM ügyviteli szerve részére,
hogy azok folyamatos feldolgozása biztosított legyen.

39. A szervezeti változásban érintett HM szerv jegyzé-
ket készít a HM-tõl eltérõ más honvédségi szervezethez át-
helyezésre kerülõ személyek fényképes aktívkártyás belé-
pési engedélyeirõl, amelyet 2016. augusztus 31-ig meg-
küld a HVK HIICSF részére.

40. A szervezeti változásban érintett HM szerv felelõs
vezetõje a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszün-
tetésesével érintett személyi állomány fényképes aktívkár-
tyás belépési engedélyeirõl jegyzéket készít, amelyet a
szolgálatteljesítés vagy munkavégzés utolsó napján elszá-
moltatott személyektõl bevont fényképes aktívkártyás be-
lépési engedélyekkel együtt 2016. augusztus 31-ig meg-
küld a HVK HIICSF részére.

10. Az államháztartási belsõ ellenõrzéssel
és az operatív belsõ kontrollrendszerrel összefüggõ

feladatok

41. A költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl
és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 13. § (1) bekezdésében
foglalt szervezetek által végrehajtott ellenõrzések alapján
javasolt és meg nem valósult intézkedési feladatok
a HM TKHÁT Titkárság és a HM PÁT Titkárság közötti
átadás-átvétel tárgyát képezik.

42. A HM TKHÁT Titkárság az átadott intézkedésekrõl
és a feladatátadás következtében idõszerûtlenné vált fel-
adatokról, valamint a külsõ ellenõrzések alapján végrehaj-
tandó intézkedéseket tartalmazó nyilvántartásokról elké-
szítendõ beszámolót a megszüntetés idõpontját megelõ-
zõen – a HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály egyidejû tájé-
koztatásával – a HM MJHI hatályba lépésének napjáig
a HM PÁT Titkárság titkárságvezetõjének küldi meg.

43. A HM TKHÁT Titkárság titkárságvezetõje a belsõ
kontrollrendszerre vonatkozó értékelési és nyilatkozatté-
teli kötelezettségét a Bkr. 11. § (4) bekezdése, valamint a
Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény Operatív Bel-
sõ Kontrollok Rendszere Szabályzata kiadásáról szóló
31/2014. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás (a továbbiakban:
Szakutasítás) 21.4. pontja szerint hajtja végre.

44. A szervezeti változásban érintett HM szervek végre-
hajtják a Szakutasítás 4.4., 16.3. és 16.4. pontjában meg-
fogalmazott feladatokat, és saját felelõsségi körükben

258 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 3. szám



60 napon belül felülvizsgálják a HM, mint intézmény
kontrollkörnyezetéhez tartozó nyilvántartásokat és doku-
mentumokat.

11. Szervezési, deregulációs és egyéb feladatok

45. A HM utasítás1-ben meghatározott és az együttes
intézkedésben nem szabályozott feladatok tekintetében
érintett csoportfõnökségek csoportfõnökei szakterületük
vonatkozásában – szükség szerint – a HM MJHI hatályba
lépésének napjáig kiadják, illetve pontosítják szakutasítá-
saikat.

46. A HM JIHÁT Titkárság titkárságvezetõje az új bé-
lyegzõket úgy igényli, hogy azokkal a HM JIHÁT Titkár-
ság a HM MJHI hatályba lépésének napján rendelkezzen.

47. A HM TKHÁT Titkárság érvénytelenné vált bé-
lyegzõinek az ügyviteli elõírások, valamint a bélyegzõel-
látásról és a bélyegzõk használatáról szóló 38/2013.
(VII. 12.) HM utasítás rendelkezéseinek betartásával az
MH HKNYP részére történõ leadására 2016. április 1-jétõl
2016. augusztus 31-ig kerül sor.

48. A HM TKHÁT Titkárság titkárságvezetõje – az MH
BHD parancsnokával együttmûködve – az átadás-átvételi
feladatok végrehajtása és az átadás-átvételi jegyzõkönyv
elkészítése érdekében a HM MJHI hatályba lépésének
napjáig átadás-átvételi bizottságot alakít meg, amely leg-
késõbb 2016. március 1-jéig elszámol a HM TKHÁT Tit-
kárság anyagi-, technikai eszközeivel az MH BHD felé, il-
letve annak közremûködésével átadja azokat a HM MK
vagy a HM JIHÁT Titkárság részére.

49. Az MH HKNYP parancsnoka biztosítja a HM
JIHÁT Titkárság részére az új szervezeti rend szerinti mû-
ködéshez szükséges bélyegzõket.

50. A HM PÁT Titkárság a HM MJHI hatályba lépésé-
nek napjától kezdõdõ tervezési feladata alapján felülvizs-
gálja a HM TKHÁT Titkárság által – az éves és havi mun-
katervek összeállításával és a tervezett feladatok megvaló-
sulásának nyomon követésével összefüggõ feladatokról
szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasításban (a továbbiakban:
HM utasítás2) meghatározott eljárásrendnek megfele-
lõen – a HM 2016. évi február havi és a HM 2016. évi in-
tézményi munkatervébe bedolgozott feladatokat, az arra
vonatkozó módosító javaslatait 2016. február 16-ig feltölti
a Munkatervezõ Modulba és a tevékenység fõ irányait
érintõ javaslatait megküldi a HM Tervezési és Koordiná-
ciós Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF) elektronikus
tervezési címére.

51. A HM utasítás2-ben meghatározott feladatok végre-
hajtásáért a HM MJHI hatályba lépésének napjától
a HM TKHÁT Titkárság vonatkozásában a HM PÁT
Titkárság titkárságvezetõje felelõs.

52. A HM utasítás2-ben meghatározott feladatok végre-
hajtása érdekében a HM TKHÁT Titkárság vonatkozásá-
ban a HM PÁT Titkárság titkárságvezetõje végrehajtja a
HM 2016. évi január havi munkatervében szereplõ, fele-
lõsségi körébe tartozó feladatok megvalósulásának nyo-
mon követésével összefüggõ feladatok végrehajtására vo-
natkozó információk rögzítését, valamint a HM utasítás2
szerinti jelentési rendnek megfelelõen szöveges jelentést
terjeszt fel a HM TKF fõosztályvezetõje útján a HM köz-
igazgatási államtitkár részére.

53. A HM utasítás2-ben meghatározott feladatok végre-
hajtása érdekében a HM JIHÁT Titkárság vonatkozásában
a titkárságvezetõ

a) a HM TKF részére 2016. február 15-ig megküldi a
Munkatervezõ Modul alkalmazásához szükséges felhasz-
nálói adatokat, amelyeket a HM TKF a beérkezést követõ
négy munkanapon belül rögzít a modulon, és

b) szakterületét illetõen 2016. február 22-ig összeállítja
a HM 2016. évi Intézményi Munkatervében meghatáro-
zandó feladatokat és a HM utasítás2 szerinti eljárásrend-
nek megfelelõen javaslatot tesz annak pontosítására.

54. A HM TKF 2016. február 16-ig intézkedik a Mun-
katervezõ Modul módosításáról.

55. A HM kabinetfõnöke az együttes intézkedés hatály-
ba lépését követõ napig intézkedik a Magyar Honvédség
vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok mû-
ködésérõl szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás 4. § d) pont-
ja szerinti HM Sajtótájékoztatási Készenléti Szolgálatot,
valamint az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a
„HATÁROZOTT FELLÉPÉS 2015” gyakorlattal, vala-
mint a tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelésével
és az arra történõ felkészüléssel összefüggõ minisztériumi
ügyeleti szolgálatok létesítésérõl szóló 58/2015. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF együttes intézkedés 5. pontja szerinti
Kommunikációs Külön Ügyeleti Szolgálatot ellátó szemé-
lyi állomány felkészítésére, a HM MJHI hatályba lépésé-
nek napjától szolgálatba vezénylésére és az ügyeleti, illet-
ve készenléti szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatok
végrehajtására.

56. A szervezeti változásban érintett HM szerv vezetõje
az együttes intézkedésben meghatározott feladatok végre-
hajtásáról 2016. március 31-ig jelentést terjeszt fel az irá-
nyítást végzõ állami vezetõ részére.

12. Záró rendelkezések

57. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba*, és 2016. október 1-jén hatályát veszti.

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2016. február 17.
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58. Hatályát veszti az egyes honvédelmi szervezetek
társadalmi kapcsolatok és háborús kegyeleti tevé-
kenységével összefüggõ szervezet-átalakítással kapcsola-
tos feladatok végrehajtásáról szóló 88/2015. (HK. 12.)
HM KÁT–HVKF együttes intézkedés 70-78. pontja.

Dr. Dankó István s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

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

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

6/2016. (HK 3.) HM VGHÁT
szakutasítása

a 2015. évi éves költségvetési beszámoló elkészítésének
rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium fejezet köz-
ponti és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
24/2015. (VI. 15.) HM utasítás 26. §-ában foglaltakra –
a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás 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, továbbá a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továb-
biakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, valamint a mi-
niszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intéz-
mény vezetõjét, hogy a szakutasítás végrehajtását szerve-
zete vonatkozásában tegye lehetõvé.

2. A beszámolók összeállításának elõkészítõ feladatai

3. A 2015. évi intézményi költségvetési beszámolókat,
a fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó 2015. évi

költségvetési beszámolókat, és a HM költségvetési fejezet
2015. évi költségvetési beszámolóját (a továbbiakban
együtt: beszámolók) az 5–32. pontban meghatározottak
szerint kell összeállítani.

4. A beszámolási feladatok teljesítéséért, tartalmáért,
megfelelõségéért

a) az intézményi beszámolók tekintetében, a Honvédel-
mi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálko-
dásának rendjérõl szóló 24/2015. (VI. 15.) HM utasítás
12. § (6) bekezdés f) pontjában foglaltak figyelembevéte-
lével a honvédelmi szervezet vezetõje,

b) a fejezeti kezelésû elõirányzatok beszámolói és a HM
költségvetési fejezet beszámolójának összesítése vonatko-
zásában a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiak-
ban: HM VGH) fõigazgatója
felel.

5. A HM VGH a beszámolók összeállításához elkészí-
tett tájékoztatóját – amely tartalmazza a beszámolók kitöl-
tési útmutatóit –, a beszámolók átadás-átvételére összeállí-
tott ütemtervét, és a Nemzetgazdasági Minisztérium (a to-
vábbiakban: NGM) által közzétett beszámoló ûrlapgarni-
túrát elektronikus úton biztosítja a honvédelmi szerveze-
tek részére.

6. A honvédelmi szervezetek beszámolóit a Magyar Ál-
lamkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendelkezésre
bocsátott és a HM VGH által a MAKK11 informatikai
szerveren biztosított rögzítõ és ellenõrzõ program felhasz-
nálásával kell elkészíteni.

7. A beszámolók átvételét – melyeknek részét képezi az
1. melléklet szerinti adatlap is –, felülvizsgálatát és össze-
sítését, az 5. pont szerint biztosított ütemtervnek megfele-
lõen, a HM VGH legkésõbb 2016. február 29-ig kezdi
meg.

8. Az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban:
MH EK) és a KNBSZ intézményi beszámolói létszámada-
tainak – statisztikai és munkajogi zárólétszám, átlagos sta-
tisztikai létszám – kitöltését a HM VGH-val egyeztetve
kell végrehajtani.

9. A HM VGH a honvédelmi szervezetek mûködésének
az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól
szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Korm. rendelet) 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint el-
látott honvédelmi szervezetek részére az átlagos statiszti-
kai létszámadatokat 2016. február 12-ig küldi meg.

10. A 9. pont szerinti adatokat a gazdálkodást támogató
és pénzügyi ellátó referatúrák, valamint a gazdálkodást tá-
mogató és pénzügyi referatúra (a továbbiakban együtt: re-
feratúrák) a saját szervezetük és az ellátott honvédelmi
szervezetek vonatkozásában az NGM által közzétett be-
számoló ûrlapgarnitúra 08. ûrlapja szerinti részletezettség-
ben megbontják és arról 2016. február 22-ig a HM VGH
részére adatszolgáltatást teljesítenek.
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11. A 9. pont szerinti adatokat a referatúrák a saját szer-
vezetük és az ellátott honvédelmi szervezetek vonatkozá-
sában az NGM által közzétett beszámoló ûrlapgarnitúra
05. ûrlapja 320. és 321. sorában a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozá-
si rendjérõl szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a to-
vábbiakban: Szakfeladat rendelet) 6. § (2) bekezdés sze-
rinti részletezettségben – kapacitásmutatónként – meg-
bontják és arról 2016. február 22-ig a HM VGH részére
adatszolgáltatást teljesítenek.

12. A referatúrák a saját szervezetük és az ellátott hon-
védelmi szervezetek vonatkozásában az NGM által közzé-
tett beszámoló ûrlapgarnitúra 05. ûrlapja 322. és 323. sora

vonatkozásában a Szakfeladat rendelet 6. § (1) bekezdése
szerint járnak el és arról 2016. február 22-ig a HM VGH
részére adatszolgáltatást teljesítenek.

13. A referatúrák a saját szervezetük és az ellátott hon-
védelmi szervezetek vonatkozásában az NGM által közzé-
tett beszámoló ûrlapgarnitúra 14. ûrlapja 12. és 13. sorá-

ban a Szakfeladat rendelet 3. mellékletében elõírtak sze-
rint az adott szakfeladatra jellemzõ feladatmutató, teljesít-
ménymutató értékének záró állomány adatait 2016. feb-
ruár 22-ig a HM VGH részére megküldik.

14. A referatúrák a saját szervezetük és az ellátott hon-
védelmi szervezetek vonatkozásában az NGM által közzé-
tett beszámoló ûrlapgarnitúra 17/a. ûrlapja 1. és 2. sorá-

nak megfelelõen a betegszabadsággal összefüggõ mun-
káltatói kifizetés összegérõl, és a betegszabadsággal
összefüggõ kifizetésben részesülõk számáról 2016. feb-
ruár 22-ig a HM VGH részére adatot szolgáltatnak.

15. Az NGM által közzétett beszámoló ûrlapgarnitúra
09. ûrlapját csak a KNBSZ és – a HM VGH által kezelt
(al)cím tartalékokról készített beszámolókban – a HM
VGH tölti ki.

16. A 2015. december 31-ei valuta- és devizakészletek
értékelését a HM fejezet egységes számviteli politikájáról
és számlarendjérõl szóló 4/2012 (HK 5.) HM VGHÁT
szakutasítás 2. függelékének II. fejezet 2. Az eszközökkel,
forrásokkal kapcsolatos értékelési szabályok alfejezet
1.12. pontja szerint, a HM Költségvetés Gazdálkodási In-
formációs Rendszerben (a továbbiakban: HM KGIR) lévõ
2015. december 31-ei értékelési árfolyamokon kell végre-
hajtani.

17. A fõkönyvi és analitikus nyilvántartások egyezõsé-
gének igazolása érdekében – a 18. pontban szereplõ eltéré-
sekkel – a beszámolók honvédelmi szervezetnél maradó
irattári példányához minden esetben csatolni kell:

a) a beszámoló alátámasztásául szolgáló fõkönyvi kivo-
natokat;

b) honvédelmi szervezetenkénti Egységes Rovat Azo-
nosító kivonatokat;

c) a HM KGIR által elõállított beszámoló ûrlapokat;
d) a könyvviteli mérlegtételek alapját képezõ, és leltá-

ron alapuló, fõkönyvvel egyeztetett hiteles analitikus nyil-
vántartásokat, ideértve az egyéb sajátos eszközoldali és
forrásoldali elszámolásokhoz, követelésjellegû és kötele-
zettségjellegû sajátos elszámolásokhoz, az aktív és passzív
idõbeli elhatárolásokhoz, a beruházási (felújítási) kiadá-
sokra kifizetett elõlegekhez kapcsolódó kötelezettségvál-
lalások, más fizetési kötelezettségek illetve követelések
tételes analitikáját is.

18. A HM VGH által – a központi ellátás keretében –
készített beszámolók honvédelmi szervezetnél maradó
példányához a 17. pont a) és d) alpontjában, a HM VGH-
nál maradó példányhoz a 17. pont a)–c) alpontjában felso-
rolt analitikákat kell – a fõkönyvi és analitikus egyezõség
igazolása érdekében – csatolni.

3. Az intézményi költségvetési beszámolók összeállítása

19. A HM VGH által a honvédelmi szervezetek részére
készített intézményi költségvetési beszámolók címlapján:

a) a „kapcsolattartó, felvilágosítást nyújtó” szövegrészt
„készítõ” megnevezéssel kell kiegészíteni;

b) a „Készítõ, kapcsolattartó, felvilágosítást nyújtó”
személy nevét és telefonszámát, okleveles könyvvizsgálói
vagy mérlegképes könyvelõi képesítésének regisztrációs
számát, valamint az intézményi beszámoló elkészítéséért
kijelölt felelõs személy okleveles könyvvizsgálói, vagy
mérlegképes könyvelõi képesítésének regisztrációs szá-
mát is fel kell tüntetni.

20. Az intézményi költségvetési beszámolót a Korm.
rendelet 8. § (2) bekezdésében és 17. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen kell aláírni.

21. A pénzügyi gazdasági vezetõ aláírásával igazolja,
hogy a 19. pont szerinti készítõ rendelkezésére bocsátott,
az intézményi beszámolókat alátámasztó HM KGIR-ben
rögzített és az ûrlapok kitöltéséhez szükséges egyéb ada-
tok, információk a valódiság elvének megfelelnek.

22. Az intézményi beszámolókat – a készítõ személy ki-
vételével – az aláírásra kötelezett személyek bélyegzõ-
lenyomatukkal hitelesítik. Az aláírók egyértelmû azonosí-
tása érdekében a neveket a beszámoló címlapján olvas-
hatóan – gépelve, vagy nyomtatott betûkkel – is fel kell
tüntetni.

23. Az intézményi költségvetési beszámoló egy-egy
példánya illeti meg a HM VGH-t, és a beszámolóban érin-
tett honvédelmi szervezetet, melyeket az általános ügyvi-
teli szabályok szerint nyilvántartásba kell venni.
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24. Az MH EK csapat- és központi költségvetésérõl
külön-külön intézményi költségvetési beszámolókat ké-
szít, melyek

a) címlapján a kapcsolattartó, illetve felvilágosítást
nyújtó személy nevét és telefonszámát, okleveles könyv-
vizsgálói, vagy mérlegképes könyvelõi képesítésének re-
gisztrációs számát, valamint az intézményi beszámoló el-
készítéséért kijelölt felelõs személy okleveles könyvvizs-
gálói, vagy mérlegképes könyvelõi képesítésének regiszt-
rációs számát kell feltüntetni,

b) a 20–23. pontnak megfelelõen kerülnek aláírásra, hi-
telesítésre és nyilvántartásba vételre.

25. A KNBSZ
a) egy példányban a minõsített adat védelmérõl szóló

2009. évi CLV. törvény elõírásainak megfelelõ minõsítés-
sel ellátott intézményi beszámolót készít, két példányban
pedig nem minõsített, összevont formájú intézményi be-
számolót állít össze. Az intézményi költségvetési beszá-
molók a 20–22. pontban és a 24. pont a) alpontjában meg-
határozottaknak megfelelõen kerülnek aláírásra és hitele-
sítésre,

b) az összevont formájú intézményi költségvetési be-
számolót a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költség-
vetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól
szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. Beszámolási
rendszer és adatszolgáltatás alcímében meghatározottak-
nak megfelelõen készíti el, és egy példányát átadja a
HM VGH részére, és

c) a minõsített intézményi költségvetési beszámolót
– a beszámoló készítésére szolgáló programból kinyomta-
tott ellenõrzési listával együtt – egyeztetés és felülvizsgá-
lat céljából bemutatja a HM VGH részére.

26. A 24. és 25. pontban szereplõ honvédelmi szerveze-
tek a beszámoló összeállítását megelõzõen a költségvetési
elõirányzatokat a HM VGH-val egyeztetik.

4. A fejezeti kezelésû elõirányzatok beszámolójának
összeállítása

27. A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdál-
kodásról szóló beszámolókat a HM VGH állítja össze, és
azok a 19–23. pontnak megfelelõen kerülnek aláírásra,
hitelesítésre és nyilvántartásba vételre.

5. A megszûnt honvédelmi szervezetek beszámolóinak
összeállítása

28. A megszûnt honvédelmi szervezetek intézményi be-
számolóit – az államháztartás számvitelérõl szóló 4/2013.
(I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 7. § (3) be-
kezdése és 34. §-a elõírásainak megfelelõen összeállított
beszámolók adatainak felhasználásával – a HM VGH állít-
ja össze és a jogutód szervezet vezetõje, gazdasági vezetõ-
je, valamint a készítõ írja alá.

6. A HM költségvetési fejezet beszámolójának
összeállítása

29. A HM VGH a felülvizsgált intézményi költségvetési
beszámolókat, a megszûnt honvédelmi szervezetek beszá-
molóját, valamint a fejezeti kezelésû elõirányzatokról
összeállított beszámolókat összesíti és az Áhsz. 32. §
(3) bekezdésében meghatározott határidõn belül a Kincs-
tár által mûködtetett elektronikus adatszolgáltató rend-
szerbe feltölti, valamint – a KNBSZ esetét kivéve – a be-
számolókat alátámasztó, a könyvelési rendszerbõl elõállí-
tott teljes fõkönyvi kivonatot elektronikus úton megkül-
dési a Kincstár részére.

30. A 29. pont szerint összesített beszámolókat a Korm.
rendelet 17. §-ában meghatározott személyek írják alá.

7. Záró rendelkezések

31. Ez a szakutasítás az aláírását követõ napon lép ha-
tályba.*

32. Hatályát veszti a 2014. évi éves költségvetési beszá-
moló elkészítésének rendjérõl szóló 3/2015. (HK. 3.)
HM VGHÁT szakutasítás.

Dr. Firicz László s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

* A szakutasítás aláírásának napja 2016. február 15.
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1. melléklet a 6/2016. (HK 3.) HM VGHÁT szakutasításhoz

szervezet . sz. példány

KISÉRÕJEGYZÉK
Pénzeszközök

Adatszolg. azonosító számjele Forintban
vezetett bank-
számlák záró
egyenlegei

Ft-ban

Devizabetét
számlák

egyenlege
Ft-ban

Forintpénztár
záróegyenleg

Ft-ban

Valutapénztár
záróegyenleg

Ft-ban

Záró
pénzkészlet

összesen
Ft-ban

PIR
törzsszám

GSZ szám
cím,
alcím

szak-
ágazat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9=(5+6+7+8)

Összesen:

Megjegyzés: A kísérõjegyzéket helyileg kell elõállítani a szükséges mennyiségben, méretben.

……………………….., 2016. ……………….. ……-n
…………………………………..

A kísérõjegyzék egyes rovatainak tartalma a következõ:
– a PIR törzsszám hat számjegybõl áll, mely a szervezetek KGR K11 programban történõ beazonosítására szolgál;
– a GSZ szám megegyezik a HM KGIR-ben használt gazdasági szervezet azonosító kódjával;
– a cím (alcím) négy számjegybõl áll. Az elsõ két számjegy a címmel, a harmadik-negyedik számjegy az alcímmel

egyezõ (pl. MH ÖHP és alárendelt szervezetei 0202).

Megnevezés (intézményi, fejezeti és egyéb elõirányzat) Ágazati besorolás

Honvédelmi Minisztérium igazgatása 842210

Egyéb HM szervezetek 842211

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 842211

MH ÖHP és alárendelt szervezetek 842211

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 842460

MH Egészségügyi Központ 861000

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 853200

Fejezeti kezelésû elõirányzatok 841191

Pénzeszközök

– az 5. oszlopba a kincstári forintban vezetett elõirányzat-felhasználási keret számlák, a lebonyolítási számlák, az
OTP-nél vezetett számlák, az 6. oszlopba a devizabetét számlák, a 7–8. oszlopokba a pénztárak záró egyenlegét kell beír-
ni a 2015. december 31-i állapotnak megfelelõen Ft-ban;

– a 9. oszlopba a 5–8. oszlopok összegét kell beírni Ft-ban.

A kísérõjegyzék soraiból annyit kell kitölteni, ahány intézményi költségvetési beszámoló készült. A felülvizsgálatot
végrehajtó beszámoló elkészítéséért felelõs szerv a saját kísérõjegyzékében az összes felülvizsgált beszámolót – közbe-
esõ elöljárók összesítése nélkül – köteles szerepeltetni.
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A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

8/2016. (HK 3.) HM VGHÁT
szakutasítása

a honvédelmi szervezetek
pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjérõl
szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás

módosításáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

9/2016. (HK 3.) HM VGHÁT
szakutasítása

NATO egységesítési egyezmények nemzeti
elfogadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányí-
tása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, továbbá a Magyar

Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.

2. STANAG 5518 (EDITION 2) ATDLP–5.18 (Editi-
on A) (RATIFICATION DRAFT 1) JOINT RANGE
EXTENSION APPLICATION PROTOCOL (JREAP)
LINK–16 – Rádióháló hatótávolságának növelése más át-
viteli utak alkalmazásáról szóló NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk sze-
rint:

a) témafelelõs: HVK Híradó, Informatikai és Informá-
cióvédelmi Csoportfõnökség és

b) a bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést
követõ 6 hónapon belül, a légierõ haderõnemnél.

3. STANAG 5518 (EDITION 3) ATDLP–5.18 (Editi-
on B) (RATIFICATION DRAFT 1) JOINT RANGE
EXTENSION APPLICATION PROTOCOL (JREAP)
LINK–16 – Rádióháló hatótávolságának növelése más
átviteli utak alkalmazásáról szóló NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk sze-
rint:

a) témafelelõs: HVK Híradó, Informatikai és Informá-
cióvédelmi Csoportfõnökség és

b) a bevezetés tervezett idõpontja: a NATO kihirdetést
követõ 6 hónapon belül, a légierõ haderõnemnél.

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

Dr. Firicz László s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
20/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség

katonai szervezetei 2015. évi feladatai
végrehajtásának értékelésérõl

és 2016. évi feladatairól*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
39/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

18/2016. (HK 2.) HVKF parancs
módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
42/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi

24 órás szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
19/2016. (HK 2.) HVKF parancs

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
43/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban

2016. március hónapban készenléti szolgálatot ellátó
személyek szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
44/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
18/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
45/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi

24 órás szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
19/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
46/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi

24 órás szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
19/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
49/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi

24 órás szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
19/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
50/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Védelmi és Közigazgatási Csoportban,

valamint a Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport –
Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben

készenléti szolgálatot ellátó személyek kijelölésérõl
szóló 193/2015. (HK 8.) HVKF parancs

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
51/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
18/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról*
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
52/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ

megalakításával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
59/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. február havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
18/2016. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról,

továbbá a Stratégiai Mûvelet Központ
2016. január havi készenléti szolgálat

szolgálatvezénylésérõl szóló
391/2015. (HK 1/2016.) HVKF parancs

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
60/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. március havi

24 órás szolgálat szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
61/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. március havi

készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
62/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a NATO tagállamok és partnerországok számára

meghirdetett ATP 45 értékelõ tanfolyam
szervezésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
68/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ 2016. március havi

24 órás szolgálat szolgálatvezénylésrõl szóló
60/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
69/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ 2016. március havi

24 órás szolgálat szolgálatvezénylésrõl szóló
60/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
71/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. március havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
61/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
76/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Védelmi és Közigazgatási Csoportban,

valamint a Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport –
Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben készenléti

szolgálatot ellátó személyek kijelölésérõl szóló
193/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
77/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. március havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
61/2016. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról*
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
78/2016. (HK 3.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség alakulatainál levezetésre kerülõ

fizikai állapotfelmérések ellenõrzésének,
valamint a Honvéd Vezérkar

hivatásos és szerzõdéses katona állománya
fizikai állapotfelmérésének
2016. évi végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
40/2016. (HK 3.) HVKF

intézkedése
a határõrizetû célú ideiglenes biztonsági határzár

létesítésére és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett
válsághelyzetre vonatkozó feladatok logisztikai

támogatásának megtervezésérõl, megszervezésérõl
és végrehajtásáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
67/2016. (HK 3.) HVKF

intézkedése
a határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár

létesítésével és a tömeges bevándorlás miatt
kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatok

tapasztalat-feldolgozó tevékenységének
szabályozásáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
72/2016. (HK 3.) HVKF

intézkedése
a Honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatra

vezényelt állomány tagjával kapcsolatos
állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorló

parancsnokok kijelölésérõl**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
73/2016. (HK 3.) HVKF

intézkedése
a „FEHÉR MENYÉT” HUMINT mûvelet

végrehajtásáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
70/2016. (HK 3.) HVKFH

szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények nemzeti

elfogadásáról és hatályba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a Magyar Honvédség doktrinális, szabványo-
sítási és terminológiai tevékenységérõl szóló 54/2015.
(X. 21.) HM utasítás 3. § (3) bekezdés a) pontjára, a követ-
kezõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetekre, a miniszter irányítása alá tartozó köz-
ponti hivatalokra, a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szakterüle-
tén biztosítsa a szakutasításban meghatározott rendelkezé-
sek érvényesülését.

3. A STANAG 1065 (ED 23) (RD 1)
REPLENISHMENT AT SEA – ATP/MTP-16,

EDITION F címû NATO haditengerészeti egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül magyarországi al-
kalmazásba vétel nélkül.

Témafelelõs: MH Kiképzési és Doktrinális Központ
(a továbbiakban: MH KDK).

4. A STANAG 1162 (ED 6) (RD 1)
VERTICAL REPLENISHMENT (VERTREP) OPE-

RATING AREA MARKING, CLEARANCES AND
LIGHTING – MPP-02.3.3 EDITION A címû NATO hadi-
tengerészeti egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra
kerül magyarországi alkalmazásba vétel nélkül.

Témafelelõs: MH KDK.
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5. A STANAG 1371 (ED 11) (RD1)
SECRET ALLIED MARITIME TACTICAL

INSTRUCTIONS AND PROCEDURES – ATP-55
EDITION C címû NATO haditengerészeti egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül magyarországi al-
kalmazásba vétel nélkül.

Témafelelõs: MH KDK.

6. A STANAG 1484 (ED 1) (RD1)
STANDARDIZED DECK MARKINGS FOR

THROUGH-DECK AND AIRCRAFT CARRIER
FLIGHT DECKS – MPP-02.3.5 EDITION A címû NATO
haditengerészeti egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra kerül magyarországi alkalmazásba vétel nélkül.

Témafelelõs: MH KDK.

7. A STANAG 1490 (ED 1) (RD 1)
ALLIED WORLD WIDE NAVIGATIONAL

INFORMATION SYSTEM (AWNIS) – CLASSIFIED
SUPPLEMENT – AHP-01.1 EDITION A címû NATO ha-
ditengerészeti egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra kerül magyarországi alkalmazásba vétel nélkül.

Témafelelõs: MH KDK.

8. A STANAG 1449 (ED 2) (RD1)
DIVING SYSTEMS OXYGEN CLEANING PROCE-

DURES AND STANDARDS – ADivP-6 EDITION A
címû NATO haditengerészeti egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül magyarországi alkalmazásba
vétel nélkül.

Témafelelõs: MH KDK.

9. A STANAG 2021 (ED 7)
MILITARY LOAD CLASSIFICATION OF BRIDGES,

FERRIES, RAFTS AND VEHICLES / Katonai terhelési
osztályozás hidaknál, kompoknál, tutajoknál és jármûvek-
nél címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfoga-
dásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoport-
fõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF-ség),

b) témakezelõ: MH Logisztikai Központ,
c) a bevezetés idõpontja: jövõbeni bevezetéssel, a NATO

kihirdetést követõ 12 hónapon túl és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

10. A STANAG 2555 (ED2) (RD 1)
NATO INTELLIGENCE TRAINING – AintP-11

EDITION A / NATO felderítõ kiképzés címû NATO egy-
ségesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a követ-
kezõk szerint:

a) témafelelõs: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
Felderítõ Csoportfõnökség (a továbbiakban: KNBSZ
FCSF-ség),

b) témakezelõ: KNBSZ FCSF-ség, Felderítõ Osztály,
c) a bevezetés idõpontja: jövõbeni bevezetéssel, 2018.

július és

d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

11. A STANAG 2191 (ED 3) (RD 1)
ALLIED JOINT DOCTRINE FOR INTELLIGENCE

PROCEDURES – AJP-2.1, EDITION B / A felderítõ eljá-
rások szövetséges összhaderõnemi doktrínája címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a kö-
vetkezõk szerint:

a) témafelelõs: KNBSZ FCSF-ség,
b) témakezelõ: KNBSZ FCSF-ség, Felderítõ Osztály,
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény magyar nyelvû fordítása a szá-
razföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre.

12. A STANAG 6504 (ED 1) (RD 1)
ALLIED JOINT DOCTRINE FOR SIGNALS

INTELLIGENCE (SIGINT) – AJP-2.4, EDITION A. / A
rádióelektronikai felderítés (SIGINT) szövetséges összha-
derõnemi doktrínája címû NATO egységesítési egyez-
mény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: KNBSZ,
b) témakezelõ: KNBSZ,
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

6 hónapon belül és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

13. A STANAG 6515 (ED 1) (RD 1)
COUNTERING THREAT ANONYMITY: BIOMET-

RICS IN SUPPORT OF NATO OPERATIONS AND
INTELLIGENCE – AintP-15 EDITION A / Be nem azo-
nosítható fenyegetés elleni tevékenység: a NATO mûvele-
tek és a felderítés biometrikus támogatása címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a kö-
vetkezõk szerint:

a) témafelelõs: KNBSZ FCSF-ség,
b) témakezelõ: KNBSZ FCSF-ség, Felderítõ Osztály,
c) a bevezetés idõpontja: jövõbeni bevezetéssel, a NATO

kihirdetést követõ 12 hónapon túl és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre.

14. A STANAG 2248 (ED 2)
NATO HANDBOOK OF LAND OPERATIONS

TERMINOLOGY /NATO Szárazföldi terminológia kézi-
könyv címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti el-
fogadásra és nemzeti hatályba léptetésre kerül a követke-
zõk szerint:

a) témafelelõs: MH, Összhaderõnem i Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP),

b) témakezelõ: MH ÖHP Szárazföldi Hadmûveleti és
Kiképzési Fõnökség,
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c) a bevezetés idõpontja: 2016. július 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP

parancsnoki intézkedésben történjen, az egységesítési
egyezmény teljes terjedelemben, eredeti angol nyelven
kerüljön kiadásra.

15. A STANAG 2470 (ED 2)
GUIDANCE ON THE DEVELOPMENT OF

WEAPON DANGER AREAS/ZONES / Lõtér biztonsági
távolságainak kiszámítása címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra és nemzeti hatályba lépte-
tésre kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH ÖHP,
b) témakezelõ: MH ÖHP Szárazföldi Hadmûveleti és

Kiképzési Fõnökség,
c) a bevezetés idõpontja: 2016. július 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP

parancsnoki intézkedésben történjen, az egységesítési
egyezmény teljes terjedelemben, eredeti angol nyelven
kerüljön kiadásra.

16. A STANAG 2484 (ED 3)
NATO FIRE SUPPORT DOCTRINE / NATO tûztámo-

gatási doktrína címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra és nemzeti hatályba léptetésre kerül a
következõk szerint:

a) témafelelõs: MH ÖHP,
b) témakezelõ: MH ÖHP Szárazföldi Hadmûveleti és

Kiképzési Fõnökség,
c) a bevezetés idõpontja: 2016. július 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP

parancsnoki intézkedésben történjen, az egységesítési
egyezmény teljes terjedelemben, eredeti angol nyelven ke-
rüljön kiadásra.

17. A STANAG 2934 (ED 4)
NATO LAND-BASED FIRE SUPPORT PROCE-

DURES / Tûztámogatási eljárások címû NATO egységesí-
tési egyezmény nemzeti elfogadásra és nemzeti hatályba
léptetésre kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH ÖHP,
b) témakezelõ: MH ÖHP Szárazföldi Hadmûveleti és

Kiképzési Fõnökség,
c) a bevezetés idõpontja: 2016. július 1. és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél kerüljön bevezetésre és

db) az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP
parancsnoki intézkedésben történjen, az egységesítési
egyezmény teljes terjedelemben, eredeti angol nyelven ke-
rüljön kiadásra.

18. A STANAG 3703 (ED 9)
ALLIED JOINT DOCTRINE FOR AIR-MARITIME

COORDINATION – AJP-3.3.3 EDITION A / Haditenge-
részeti repülõmûveletek koordinálása címû NATO egysé-
gesítési egyezmény – melyet a NATO egységesítési
egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba lépte-
tésérõl szóló 41/2014 (HK 8.) HVKFH szakutasítás foga-
dott el – nemzeti hatályba léptetésre kerül a következõk
szerint:

a) témafelelõs: MH ÖHP,
b) témakezelõ: MH ÖHP, Légierõ Hadmûveleti és Ki-

képzési Fõnökség,
c) a bevezetés idõpontja: 2016. május 1. és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a légierõnél ke-

rüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP

parancsnoki intézkedésben történjen, az egységesítési
egyezmény teljes terjedelemben, eredeti angol nyelven ke-
rüljön kiadásra.

19. A STANAG 7210 (ED 1)
GUIDANCE IN THE SELECTION OF STANAGS

FOR DEPLOYED AIR OPERATIONS SERVICES / Légi
utántöltés címû NATO egységesítési egyezmény – melyet
a NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásá-
ról és hatályba léptetésérõl szóló 41/2014 (HK 8.) HVKFH
szakutasítás fogadott el – nemzeti hatályba léptetésre kerül
a következõk szerint:

a) témafelelõs: MH ÖHP,
b) témakezelõ: MH ÖHP, Légierõ Hadmûveleti és Ki-

képzési Fõnökség,
c) a bevezetés idõpontja: 2016. május 1. és
d) bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a légierõnél ke-

rüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény bevezetése MH ÖHP

parancsnoki intézkedésben történjen, az egységesítési
egyezmény teljes terjedelemben, eredeti angol nyelven ke-
rüljön kiadásra.

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

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

A HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi
Csoportfõnökség csoportfõnökének

6/2016. (HK 3.) HVK HIICSF
szakutasítása

a határõrizetû célú ideiglenes biztonsági határzár
létesítésével és a tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzettel kapcsolatos feladatok híradó,

informatikai és információvédelmi
támogatásáról*

A HVK Híradó, Informatikai
és Információvédelmi Csoportfõnökség

csoportfõnökének
7/2016. (HK 3.) HVK HIICSF

szakutasítása
a Magyar Honvédség Védett Vezetési és Irányítási

Rendszerben az elektronikus adatkezelésre vonatkozó
szabályokról*

A HVK Személyzeti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

105/2016. (HK 3.) HVK SZCSF
szakutasítása

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladatban

résztvevõ állomány szolgálatteljesítésének
sajátos szabályairól szóló

11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés végrehajtásával kapcsolatos

személyügyi szakfeladatokról*

A HM humánpolitikai fõosztályvezetõjének
és a HVK Személyzeti Csoportfõnökség

csoportfõnökének
7/2016. (HK 3.) HM HPF–HVK SZCSF

szakutasítása
a külsõ online állásportál használatának

2016. évi feladatairól*
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság

tájékoztatása
a Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi

Nyilvántartó Parancsnokság
Katonai Okmánykezelõ Iroda

2016. évi igazgatási szünetének megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, valamint a honvédségi azono-
sító okmányok kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási
szabályokról szóló 26/2015. (VI. 15.) HM utasításban
(a továbbiakban: HM utasítás) 15. § (3) bekezdésében fog-
laltak maradéktalan végrehajtása érdekében, egyben fi-
gyelemmel a közszolgálati tisztviselõk munka- és pihenõ-
idejérõl, az igazgatási szünetrõl, a közszolgálati tisztvise-
lõt és a munkáltatót terhelõ egyes kötelezettségekrõl, vala-
mint a távmunkavégzésrõl szóló 30/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet 13–15. §-aiban foglalt igazgatási szünetre vonat-
kozó rendelkezésekre, a Magyar Honvédség Hadkiegészí-
tõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH HKNYP) Katonai Okmánykezelõ Iroda
2016. évi igazgatási szünetét az alábbiak szerint határo-
zom meg:

Az igazgatási szünet idõtartalmát a nyári idõszakban öt,
a téli idõszakban két egymást követõ héten állapítom meg.

Nyári idõszakban: 2016. július 18-tól 2016. augusztus
21-ig

Téli idõszakban: 2016. december 19-tõl 2017. január
1-jéig

A 2016. évi igazgatási szünet elrendelését a folyamatos
ügymenet biztosítása és ügyfélszolgáltatás biztosítása
mellett úgy határozom meg, hogy az igazgatási szünet idõ-
szakában a honvédségi igazolványok kiállítására vonatko-
zó határidõt a HM utasítás 15. § (3) bekezdésében foglal-
tak figyelembevételével kell alkalmazni.

Vanyur Tibor ezredes s. k.,
parancsnok

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság

tájékoztatása
bélyegzõk és személyi pecsétnyomók pótlásának

költségeirõl

A bélyegzõellátásról és a bélyegzõk használatáról szóló
38/2013.(VII. 12.) HM utasítás 18. § (1) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel a bélyegzõk és pecsétnyomók
elvesztése, megsemmisülése esetén az állomány tagjai a
Honvédelmi Közlönyben történõ közzétételt követõen
az alábbi megtérítési kötelezettséggel tartoznak:

Bélyegzõk elvesztése esetén:

� 40 mm önfestékezõ körbélyegzõ: 4 114 Ft

� 20 mm önfestékezõ körbélyegzõ: 3 793 Ft

70×30 mm önfestékezõ fejbélyegzõ: 3 519 Ft

� 40 mm fafogós körbélyegzõ: 2 564 Ft

� 20 mm fafogós körbélyegzõ: 2 528 Ft

70×30 mm fafogós bélyegzõ: 2 596 Ft

60×20 mm fafogós bélyegzõ: 2 557 Ft

70×20 mm fafogós bélyegzõ: 2 569 Ft

70×40 mm fafogós bélyegzõ: 2 623 Ft

80×40 mm fafogós bélyegzõ: 2 633 Ft

90×30 mm fafogós bélyegzõ: 2 619 Ft

100×20 mm fafogós bélyegzõ: 2 587 Ft

110×10 mm fafogós bélyegzõ: 2 553 Ft

Személyi pecsétnyomó elvesztése esetén: 3166 Ft

Sági Sándor alezredes s. k.,
Bélyegzõkészítõ és Ellátó Osztály

osztályvezetõ
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A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság

tájékoztatása
a honvédelmi ágazatban használt PC és papír alapú

honvédségi igazolványok pótlásának költségeirõl

A honvédségi azonosító okmányok kiadására és keze-
lésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 26/2015.
(VI. 15.) HM utasítás 10. § (3) bekezdése alapján a hon-
védségi igazolványok felróható elvesztése, eltulajdonítá-
sa, megrongálódása és megsemmisülése esetén az állo-
mány tagjai a Honvédelmi Közlönyben történõ közzété-
telt követõen az alábbi megtérítési kötelezettséggel tar-
toznak:

PC alapú szolgálati és munkáltatói igazolvány:
3185 Ft

Papír alapú ideiglenes szolgálati igazolvány:
1485 Ft

Sztojanov Nikolett százados s. k.,
Katonai Okmánykezelõ Iroda

mb. irodavezetõ

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság

tájékoztatása
honvédségi igazolványok

érvénytelenítésérõl

Igazolványszám
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S 048899

N 013102

N 022971
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K 025736

Sztojanov Nikolett százados s. k.,
Katonai Okmánykezelõ Iroda

mb. irodavezetõ
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