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Jogszabályok

226/2016. (VII. 29.)
Korm. rendelet

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekrõl szóló 2016. évi
XXX. törvény hatálya alá tartozó haditechnikai eszközök és
szolgáltatások részletes paramétereinek meghatározásáról 749

13/2016. (VII. 22.)
HM rendelet

A szolgálati fegyver Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál
történõ rendszeresítésének, viselésének rendjérõl és használa-
tának részletes szabályairól 770

14/2016. (VIII. 8.)
HM rendelet

A kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem térülõ
károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet és a baleseti járadékra való jogosult-
ság vizsgálatának, valamint a kiegészítõ támogatások meg-
állapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet módosításáról 772

Határozatok

265/2016. (VII. 20.)
KE határozat

Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 773

266/2016. (VII. 20.)
KE határozat

Határozott idõre szóló dandártábornoki kinevezésrõl 773

Miniszteri utasítások

33/2016. (VII. 15.)
HM utasítás

A Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes
Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelölésérõl 774

34/2016. (VII. 15.)
HM utasítás

Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerõ-piaci pót-
lékról 774

35/2016. (VII. 15.)
HM utasítás

A polgári felsõoktatási intézmények és szakképzõ iskolák
hallgatóival köthetõ ösztöndíjszerzõdésrõl, valamint az ösz-
töndíj folyósításának rendjérõl szóló 38/2014. (V. 30.) HM
utasítás módosításáról 778

36/2016. (VII. 15.)
HM utasítás

A ruházati illetménynorma 2016. évi összegeinek megállapí-
tásáról szóló 22/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról 782

37/2016. (VII. 15.)
HM utasítás

A Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gaz-
dálkodásáról szóló 61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás módosí-
tásáról 783
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38/2016. (VII. 21.)
HM utasítás

A Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és a honvé-
delmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes
szervezetek racionalizálásával összefüggõ feladatokról és
egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról 784

39/2016. (VII. 21.)
HM utasítás

A honvédelemért felelõs miniszter tulajdonosi joggyakorlása
és a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakorlása alá tar-
tozó közhasznú nonprofit gazdasági társaságok támogatásáról 802

40/2016. (VII. 29.)
HM utasítás

Kiemelt fontosságú rendezvénnyé történõ minõsítésrõl 805

41/2016. (VIII. 4.)
HM utasítás

Miniszteri biztos kinevezésérõl 805

42/2016. (VIII. 12.)
HM utasítás

A miniszteri szemlékrõl 806

43/2016. (VIII. 12.)
HM utasítás

A honvédelmi miniszteri objektumok védelmével, mûködésé-
vel és az ezzel összefüggõ irányítási tevékenységgel kapcso-
latos feladatokról 807

44/2016. (VIII. 12.)
HM utasítás

Az osztályba sorolás rendjérõl szóló 72/2009. (VIII. 28.) HM
utasítás módosításáról 811

45/2016. (VIII. 12.)
HM utasítás

A bujáki Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központ, vala-
mint az Erdõfénye Kastélyszálló átadás-átvételével összefüg-
gõ feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások
módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl 812

Államtitkári intézkedések

24/2016. (HK 8.)
HM VGHÁT szakutasítás

NATO egységesítési egyezmény bevezetésérõl 815

62/2016. (HK 8.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

Az MH BHD KRI 5. számú KORK (Buják), valamint az
Erdõfénye Kastélyszálló (Erdõbénye) átadás-átvételét elké-
szítõ munkacsoport létrehozásáról 816

63/2016. (HK 8.)
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 résztvevõ állomány szolgálatteljesítésének sajátos
szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együt-
tes intézkedés módosításáról 816

66/2016. (HK 8.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A személy és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófa-
védelmi beavatkozások hatékonyságának fokozásáról szóló
KEHOP-1.6.0. felhívás keretében megvalósuló, a Magyar
Honvédség Egészségügyi Központ katasztrófa-egészségügyi
képességének fejlesztése projekt elõkészítésének és végrehaj-
tásának feladatairól 816

67/2016. (HK 8.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére
és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre vonatkozó
feladatokról szóló 7/2016. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés módosításáról 838

68/2016. (HK 8.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a KÖZÖS AKARAT
feladattal, valamint a tömeges migráció okozta válsághelyzet
kezelésével és az arra történõ felkészüléssel összefüggõ mi-
nisztériumi készenléti és ügyeleti szolgálatok létesítésérõl
szóló 97/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT–HVKF együttes in-
tézkedés módosításáról 838
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69/2016. (HK 8.)
HM KÁT–HVKF

együttes intézkedés

A NATO Védelmi Akadémia 129. felsõvezetõi tanfolyama
magyarországi látogatásának elõkészítésével és lebonyolítá-
sával összefüggõ feladatok végrehajtásáról 839

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

279/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július havi 24 órás szol-
gálat szolgálatvezénylésérõl szóló 262/2016. (HK 7.) HVKF
parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Mûvelet Központ
2016. július havi 24 órás szolgálat szolgálatvezénylésérõl
szóló 272/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról 839

282/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére
és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre vonatkozó
feladatok egészségügyi biztosításának megtervezésérõl, meg-
szervezésérõl és végrehajtásáról szóló 156/2016. (HK 6.)
HVKF parancs módosításáról 839

283/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július havi 24 órás szol-
gálat szolgálatvezénylésérõl szóló 272/2016. (HK 7.) HVKF
parancs módosításáról 839

284/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 249/2016.
(HK 7.) HVKF parancs módosításáról 839

286/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Védelmi és Közigazgatási Csoportban, valamint Stratégiai
Mûvelet Vezetõ Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív
Törzsben készenléti szolgálatot ellátó személyek kijelölésérõl
szóló 193/2015. (HK 8.) HVKF parancs módosításáról 839

287/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. július hónap-
ban készenléti, valamint szolgálatot ellátó személyek kijelö-
lésérõl szóló 250/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról 839

288/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 249/2016.
(HK 7.) HVKF parancs módosításáról 840

289/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július hónapban szolgá-
latot ellátó személyekrõl szóló 272/2016. (HK 7.) HVKF pa-
rancs módosításáról, továbbá a Stratégiai Mûvelet Központ
2016. július–augusztus havi készenléti szolgálat szolgálatve-
zénylésérõl szóló 249/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosí-
tásáról 840

290/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A KÖZÖS AKARAT-I feladat ideiglenes megerõsítésével
összefüggésben jelentkezõ feladatok, valamint a Stratégiai
Mûvelet Központ aktivizálása és feladatai végrehajtásának
rendjérõl szóló 253/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosítá-
sáról 840

291/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A szervezet elemzés-értékelés 2016. évi feladatainak végre-
hajtásáról 840

293/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A 2016. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról 840

294/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 249/2016.
(HK 7.) HVKF parancs módosításáról 840

300/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 249/2016.
(HK 7.) HVKF parancs módosításáról 840
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301/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Védelmi és Közigazgatási Csoportban 2016. augusztus
hónapban készenléti, valamint szolgálatot ellátó személyek
szolgálatvezénylésérõl 840

312/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 249/2016.
(HK 7.) HVKF parancs módosításáról 840

315/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 249/2016.
(HK 7.) HVKF parancs módosításáról 840

316/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központban szolgálatot ellátó szemé-
lyek kijelölésérõl szóló 154/2016. (HK 6.) HVKF parancs
módosításáról 841

319/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 249/2016.
(HK 7.) HVKF parancs módosításáról 841

320/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A terrorveszélyhelyzetre történõ felkészüléssel kapcsolatos
feladatok tervezésérõl, valamint azok végrehajtására történõ
felkészülésrõl 841

321/2016. (HK 8.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 249/2016.
(HK 7.) HVKF parancs módosításáról 841

311/2016. (HK 8.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség 2016–2017–2018. évi kiképzési fel-
adatairól szóló 364/2015. (HK 12.) HVKF intézkedés módo-
sításáról 841

318/2016. (HK 8.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válság-
helyzetben való közremûködése esetén, valamint egyes kü-
lönleges jogrendi helyzetek kezdeményezését vagy kihirdeté-
sét követõ esetekben a Stratégiai Mûvelet Központ részleges
aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának rend-
jérõl 841

11/2016. (HK 8.)
HVKFH parancs

A Magyar Honvédség Kiképzési Doktrína 1. kiadásának
felülvizsgálatáról szóló 14/2015. (HK 6.) HVKFH parancs
módosításáról 841

12/2016. (HK 8.)
HVKFH szakutasítás

A NATO egységesítési egyezmény bevezetésérõl 842

Fõnöki rendelkezések

M/4//2016. (HK 8.)
HVK HDMCSF szakutasítás

A Magyar Honvédség Technikai Riasztási Rendszere mûkö-
dési rendjérõl és a Magyar Honvédség katonai szervezetei
riasztási utaltságáról szóló M/2/2010 HM HKF intézkedés
módosításáról 843

612/2016. (HK 8.)
HVK SZCSF szakutasítás

Személyügyi szerv vezetõjének minõsülõ szakmai elöljárók
kijelölésérõl 843

7/2016. (HK 8.)
HVK LOGCSF szakutasítás

Az AS-350B típusú helikopterek üzembentartási és karban-
tartási szabályairól 843

Szervezeti hírek

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítése 844
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
226/2016. (VII. 29.) Korm.

rendelete
a védelmi és biztonsági célú beszerzésekrõl szóló

2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó
haditechnikai eszközök és szolgáltatások részletes

paramétereinek meghatározásáról

A Kormány
a védelmi és biztonsági célú beszerzésekrõl szóló

2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felha-
talmazás alapján,

a 4. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekrõl szóló
2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó, annak 1. mel-
léklete szerinti haditechnikai eszközök és szolgáltatások
részletes paramétereit az 1. melléklet határozza meg.

2. §

Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

3. §

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 28. §-a helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„28. § (1) Az állami vagyon értékesítésére irányuló pá-
lyáztatást a kiírónak – a 29. §-ban meghatározott kivéte-
lektõl eltekintve – nyilvános eljárással kell lebonyolítani.

(2) Állami vagyon értékesítésére irányuló pályázatnak
minõsül az építési beruházásra, árubeszerzésre, illetve
szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési,
a közbeszerzésekrõl szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a to-
vábbiakban: Kbt.) 198. § (1) bekezdés 18. pontjában fog-
lalt felhatalmazás alapján kiadott kormányrendeletben
szabályozott beszerzési eljárás (a továbbiakban együtt:
közbeszerzési eljárás), valamint a védelmi és biztonsági
célú beszerzésekrõl szóló 2016. évi XXX. törvény (a to-
vábbiakban: Vbt.) hatálya alá tartozó beszerzési eljárás

(a továbbiakban: Vbt. szerinti beszerzési eljárás) is,
amelyben a megrendelendõ beruházás, áru, illetve szolgál-
tatás ellenértékét részben vagy egészben állami vagyonba
tartozó – a beruházással, árubeszerzéssel, illetve szolgálta-
tásnyújtással egyébként nem érintett – ingó vagy ingatlan
vagyonelem tulajdonjogának átruházása képezi.

(3) A közbeszerzési eljárás vagy a Vbt. szerinti beszer-
zési eljárás megindítására akkor van lehetõség, ha az érin-
tett állami vagyonelem értékesítésérõl az arra jogosult
a döntést meghozta. A közbeszerzési eljárás vagy a Vbt.
szerinti beszerzési eljárás indítására a tulajdonosi joggya-
korló vagy az a szerv jogosult, amely a 26. § (2) bekezdése
szerinti megbízással rendelkezik.

(4) A közbeszerzési eljárást, illetve a Vbt. szerinti be-
szerzési eljárást megindító hirdetményben rögzíteni kell,
hogy az ajánlattevõ ajánlatában köteles megjelölni

a) az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás-
nyújtás ellenszolgáltatásának teljes értékét, valamint

b) azt az összeget, amellyel az a) pontban szereplõ érté-
ket – az állami vagyonba tartozó vagyonelem tulajdonjo-
gának átruházása miatt – csökkenti (beszámítási érték).

(5) A közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok
a Kbt. 76. § (2) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti érté-
kelési szempont vagy a Vbt. szerinti beszerzési eljárás so-
rán benyújtott ajánlatok a Vbt. 61. § (2) bekezdés a) vagy
b) pontja szerinti értékelési szempont alapján történõ érté-
kelése során az ellenszolgáltatás meghatározása a (4) be-
kezdés a) és b) pontjában szereplõ értékek egyenlegét ala-
pul véve történik. A nyertes ajánlattevõvel kötött szerzõ-
désnek biztosítania kell, hogy az állami vagyonba tartozó
vagyonelem tulajdonjoga a nyertes ajánlattevõre csak ak-
kor száll át, ha a közbeszerzési eljárás vagy a Vbt. szerinti
beszerzési eljárás eredményeként létrejött épület, szállított
áru birtokba adása és az épület tulajdonjogának az állam
javára való jogerõs bejegyzése, valamint a szolgáltatás
szerzõdésszerû teljesítése megtörtént.”

4. §

(1) Hatályát veszti
a) a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ,

kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt
áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére
vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.)
Korm. rendelet, és

b) a hírszerzõ és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó
beszerzésekrõl szóló 188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet.

(2) A 2016. augusztus 1-jét megelõzõen a hírszerzõ és
elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekrõl
szóló 188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján indult
beszerzésekre – 2016. augusztus 1-jét követõen is –
a hírszerzõ és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó
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beszerzésekrõl szóló 188/2015. (VII. 15.) Korm. rendele-
tet kell alkalmazni.

(3) A 2016. augusztus 1-jét megelõzõen a védelem terén
alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai,
rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére,
illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos
szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet
alapján indult beszerzésekre – 2016. augusztus 1-jét köve-

tõen is – a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érin-
tõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra
szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megren-
delésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004.
(VII. 30.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelethez
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A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó, az Európai Unió közös 
katonai listájának alapulvételével meghatározott haditechnikai eszközök és szolgáltatások

1. Az idézőjelben lévő kifejezések tartalmának meghatározása az Európai Unió közös katonai listájának „A listában 
szereplő kifejezések fogalom meghatározása” című részében található.
2. A vegyi anyagok névvel, és CAS-számmal vannak felsorolva. Az azonos szerkezeti képletű vegyi anyagok – ideértve a 
hidrátokat is – engedélykötelesek, függetlenül elnevezésüktől és CAS-számuktól. A CAS-számok segítenek annak 
megállapításában, hogy az adott vegyi anyag vagy keverék engedélyköteles-e, tekintet nélkül a nómenklatúrára. A 
CAS-szám nem használható egyedi azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formáinak különböző CAS-
számuk van, és a felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különböző CAS-számuk lehet.
3. Ahol e mellékletben az angol vagy más idegen nyelven megfogalmazott termékmegnevezés, vagy márkanév 
szerepel, ott értelemszerűen a magyar nyelvű termékmeghatározás alá eső termék is a védelmi és biztonsági célú 
beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozónak értendő.

I. fejezet

(ML 1)

Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm 
(0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a következők szerint, és a kifejezetten azokhoz 
tervezett részegységek:

a) puskák, karabélyok, revolverek, pisztolyok, géppisztolyok és géppuskák:
Megjegyzés: Az a) pont nem vonatkozik a következőkre:
a) az 1938 előtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok;
b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok másolatai;
c) az 1890 előtt gyártott revolverek, pisztolyok és géppisztolyok és azok másolatai;

b) sima csövű fegyverek, a következők szerint:
1. kizárólag katonai használatra tervezett sima csövű fegyverek;
2. más sima csövű fegyverek, a következők szerint:

a) teljesen automata típushoz tartozó fegyverek;
b) félautomata és pumpás működtetésű típushoz tartozó fegyverek;
c) hüvely nélküli lőszerrel működő fegyverek;
d) a fenti a), b) és c) pontban meghatározott fegyverek hangtompítói, különleges fegyverállványok, csatlakozó 

(kapcsolódó) elemek, fegyver célzókészülékek és lángrejtők.
1. megjegyzés: E fejezet nem vonatkozik a sport és vadászati célra használt sima csövű fegyverekre, amennyiben azokat nem 
katonai célra tervezték vagy automata tüzelési módúak.
2. megjegyzés: E fejezet nem vonatkozik a kizárólag vaktöltényhez tervezett tűzfegyverekre és azokra, amelyek nem képesek 
kilőni semmilyen, a III. fejezetben meghatározott lőszert.
3. megjegyzés: E fejezet nem vonatkozik azokra a fegyverekre, amelyek nem központi gyújtású lőszert használnak és nem 
teljesen automatikus tüzelési rendszerűek.
4. megjegyzés: A d) pont nem vonatkozik az elektronikus képfeldolgozás nélküli legfeljebb négyszeres nagyítású, optikai 
fegyver célzókészülékekre, amennyiben azokat nem kimondottan katonai felhasználás céljából tervezték vagy alakítottak át.

II. fejezet

(ML 2)

20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 mm-nél 
(0,5 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges 
részegységek a következők szerint:

a) Ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavetők, páncéltörő (tankelhárító) fegyverek, sorozatvetők, katonai lángszórók, 
puskák, hátrasiklás nélküli lőfegyverek, sima csövű fegyverek és az ezekhez tartozó lángrejtő eszközök.
1. megjegyzés: Az a) pont magában foglalja a porlasztókat, adagolókat, tárolótartályokat, és más különlegesen tervezett 
részegységeket is, amelyek az a) pontban meghatározott berendezések folyékony hajtóanyag tölteteihez használatosak.
2. megjegyzés: Az a) pont nem vonatkozik a következőkre:
1. az 1938 előtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok;
2. az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok másolatai.



3. megjegyzés: Az a) pont nem vonatkozik a legfeljebb 500 m hatótávolságú, kikötött végű, robbanó anyagot vagy 
kommunikációs csatornát nem tartalmazó, kézi indítású, irányított lövedékekre.

b) Füst, gáz és pirotechnikai vetők vagy generátorok, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek vagy 
alakítottak át.
Megjegyzés: A b) pont nem vonatkozik a jelzőpisztolyra.

c) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező fegyverirányzékok és fegyverirányzék-rögzítő szerelékek:
1. kifejezetten katonai használatra tervezték; és
2. kifejezetten az a) pontban meghatározott fegyverekhez tervezték.

d) A kifejezetten az a) pontban felsorolt fegyverekhez tervezett fegyverállványok.

III. fejezet

(ML 3)

Lőszerek és gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következők szerint:
a) az I., II. vagy XII. fejezetben meghatározott fegyverek és fegyverzetek lőszerei; ideeértve a kifejezetten katonai 

célra kifejlesztett, katonai szabványok (STANAG, TU) alapján gyártott vak és gyakorló lőszereket;
b) az a) pontban meghatározott, kifejezetten lőszerekhez tervezett gyújtószerkezetek.
1. megjegyzés: A kifejezetten e célra tervezett, az e fejezetben meghatározott alkatrészek felölelik a következőket:

a) fém- vagy műanyag termékek, mint például gyújtószerkezetek, lövedékcsészék, lőszerhevederek, forgó hevederek 
és lőszerek fém alkatrészei;

b) biztosító és élesítő eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantást kiváltó eszközök;
c) egyszeri működésű, nagy teljesítményű tápegységek;
d) éghető töltényhüvelyek;
e) lőszerek, többek között kazettás aknák, bombák és végfázis-vezérlésű lövedékek.

2. megjegyzés: A kifejezetten katonai célra kifejlesztett, katonai szabványok (STANAG, TU) alapján gyártott vak és 
gyakorló lőszereket kivéve, az a) pont nem vonatkozik azon lőszerre, amely 

a) lövedék nélkül kerül leperemezésre (vaktöltény), 
b) átlyuggatott lőporkamrás gyakorló lőszer, 
c) egyéb vak és gyakorló lőszer amely nem tartalmaz éles lőszerekhez tervezett alkatrészeket,
d) speciálisan a 2. megjegyzés a), b), vagy c) pontjában meghatározott vak és gyakorló lőszerekhez tervezett 

alkatrészek.
3. megjegyzés: E fejezet nem vonatkozik azon lőszerre, amelyet kifejezetten az alábbi célra terveztek:

a) jelzés;
b) madárriasztás vagy
c) olajkút gázfáklya begyújtása.

IV. fejezet

(ML 4)

Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanóeszközök és -töltetek, valamint a hozzájuk 
tartozó eszközök és részegységek a következő felsorolás szerint, továbbá a kifejezetten azokhoz tervezett 
alkatrészek:
NB 1: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet.
NB 2: A légi járművek rakétavédelmi rendszerei vonatkozásában (AMPS) lásd az ML4. fejezet c) pontját.

a) Kifejezetten katonai célra kifejlesztett bombák, torpedók, gránátok, füst-/ködgránátok, nem irányított rakéták 
(reaktív töltetek), aknák, irányított rakéták, mélységi robbanótöltetek, rombolóeszközök, rombolókészletek, 
pirotechnikai eszközök, töltetek és szimulátorok (berendezések, amelyek a felsorolt eszközök jellemzőit szimulálják).

Megjegyzés: Az a) pont magában foglal:
a) füst-/ködgránátokat, gyújtóbombákat, gyújtóbombákat és robbanóeszközöket;
b) rakétahajtómű fúvókákat és visszatérő szerkezetek orrkúpjait.

b) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező berendezések:
1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték és
2. kifejezetten az alábbiak bármelyikével összefüggő „tevékenység” céljára tervezték:

a) az a) pontban meghatározott eszközök valamelyike vagy
b) rögtönzött robbanószerkezetek (lED-k).

Műszaki megjegyzés:
A b) pont 2. alpont b) alpontjának alkalmazásában a „tevékenység” a következőkre vonatkozik: kezelés, indítás, telepítés, 

irányítás, leszerelés, robbantás, működtetés, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátás, csapdává alakítás, zavarás, keresés,
felfedés, leállítás vagy megsemmisítés.

1. megjegyzés: A b) pont magában foglalja:
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a) a mobil gázcseppfolyósító berendezést, amely naponta legalább 1.000 kilogramm gáznak a folyékony alakban 
történő előállítására alkalmas;

b) az úszóképes villamosvezetéket, amely mágneses aknák felszedésére alkalmas.
2. megjegyzés: A b) pont nem vonatkozik azokra a kézi készülékekre, amelyeket kizárólag fém tárgyak kimutatására 

terveztek és nem képesek megkülönböztetni az aknákat más fém tárgyaktól.
c) Légijárművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS).
Megjegyzés: A c) pont nem vonatkozik az alábbiak mindegyikével rendelkező AMPS-ekre:
a) az alábbi rakétajelző érzékelők bármelyike:
1. 100 és 400 nm közötti érzékelési csúcsteljesítménnyel rendelkező passzív érzékelők vagy
2. aktív pulzált doppler rakétajelző érzékelők;
b) ellentevékenységet generáló kiszóró rendszerek;
c) látható és infravörös jelet egyaránt kibocsátó világítótöltetek a földlevegő rakéták eltérítésére és
d) „polgári légi járműre” felszerelt AMPS, amely az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkezik:
1. Az AMPS csak olyan konkrét „polgári légi járművön” működtethető, amelybe az adott konkrét AMPS-t beszerelték, és 

amely rendelkezik az alábbiak valamelyikével:
a) polgári típusú minősítéssel vagy
b) azzal egyenrangú, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által elismert okmánnyal;
2. az AMPS a „szoftverhez” való jogosultatlan hozzáférés megakadályozására szolgáló védelmet alkalmaz és
3. az AMPS rendelkezik olyan aktív mechanizmussal, amely megakadályozza a rendszer működését, ha azt eltávolították 

abból a „polgári légi járműből”, amelyikbe eredetileg beszerelték.

V. fejezet

(ML 5)

Kifejezetten katonai célra terveztt tűzvezető és kapcsolódó készültségi és riasztóeszközök, továbbá a 
kapcsolódó rendszerek, teszt-, illesztő- és ellentevékenység berendezései és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek és szerelvények a következők szerint:

a) fegyverirányzékok, bombavető számítógépek, lövegbemérő irányzó berendezések és fegyverzetirányító 
rendszerek;

b) célfelderítő, -megjelölő, távolságmérő, megfigyelő vagy rávezető rendszerek, felderítés, adatfúzió, felismerés 
vagy azonosítás berendezései és szenzor integrációs berendezések;

c) az a) és b) pontban meghatározott eszközök elleni ellentevékenység eszközei;
Megjegyzés: A c) pont alkalmazásában az ellentevékenység eszközei közé tartoznak a felderítő berendezések is.
d) az a), b) vagy c) pontban meghatározott eszközök kipróbálásához vagy illesztéséhez használatos berendezések, 

amelyeket kifejezetten e célra terveztek.

VI. fejezet

(ML 6)

Szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint:

NB: Az irányítás és navigáció eszközei, lásd a XI. fejezetet.
a) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy arra átalakított szárazföldi járművek és részegységeik. 

Műszaki megjegyzés:
Az a) pont alkalmazásában a szárazföldi járművek kifejezés magában foglalja a pótkocsikat is.

b) Egyéb szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint:
1. Összkerék-meghajtású, terepjáró képességgel rendelkező járművek, amelyeket a III. szint (lásd NIJ 0108.01, 

1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet 
biztosító anyagokkal vagy részegységekkel gyártottak vagy láttak el.

2. Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező részegységek:
a) kifejezetten a b) pont 1. alpontjában meghatározott járművekhez tervezték és
b) a III. szint (lásd NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti szabványt) szerinti vagy annál 

jobb ballisztikai védelmi képességet biztosít.
NB: Lásd még a XIII. fejezet a) pontját.
1. megjegyzés: Az a) pont magában foglalja az alábbiakat:

a) harckocsik és más katonai fegyverzettel ellátott járművek, valamint fegyverek rögzítésre szolgáló előkészítéssel, 
vagy aknatelepítő, vagy az IV. fejezetben meghatározott lőszerek indítására szolgáló eszközökkel ellátott katonai járművek;

b) páncélozott járművek;
c) kétéltű és mély gázlóképességgel rendelkező járművek;
d) műszaki mentő járművek, lőszer vagy fegyverrendszerek, vontatásra vagy szállításra használt járművek, 

valamint a rakomány kezelésére szolgáló berendezések, eszközök.
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e) ultrakönnyű taktikai járművek
f) motorkerékpárok
g) áramfejlesztők (áramforrás aggregátorok)

2. megjegyzés: Az a) pontban meghatározott szárazföldi jármű kifejezetten katonai használatra történő átalakítása 
együtt jár olyan szerkezeti, elektromos vagy mechanikai változtatással, amely magában foglal egy vagy több kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett részegységet. Ilyen részegységek az alábbiak:

a) pneumatikus kerékköpeny, amelyet kifejezetten lövedékálló tulajdonsággal terveztek, illetve lövedék találat 
vagy egyéb mechanikai sérülés esetén képes a jármű tovább haladását korlátozottan biztosítani (runflat);

b) az alapvető fontosságú részek, így különösen üzemanyagtartály vagy járműkabin páncélozott védelme illetve 
tűzvédelme;

c) különleges megerősítések fegyverzet felszereléséhez vagy rögzítéséhez;
d) világítás, elsötétítés esetére.

3. megjegyzés: E fejezet nem vonatkozik az olyan polgári gépkocsikra vagy teherautókra, amelyeket pénz- vagy 
értékszállításra terveztek vagy alakítottak át, és páncélzattal vagy ballisztikai védelemmel láttak el.

VII. fejezet

(ML 7)

Vegyi vagy biológiai mérgező harcanyagok, „tömegoszlató harcanyagok”, radioaktív anyagok, kapcsolódó 
berendezések, összetevők és anyagok a következők szerint:

a) „Háborús felhasználáshoz igazított” biológiai vagy radioaktív harcanyagok, amelyek képesek emberekben vagy 
állatokban sérülést okozni, berendezésekben, növényi kultúrákban vagy a környezetben kárt tenni.

b) Vegyi harcanyagok (CW), ideértve:
1. idegrendszerre ható vegyi harcanyagok:

a) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, ideértve a cikloalkilt) alkil (metil, etil, n-propil vagy 
izopropil) - fluorfoszfonátok, így különösen:

aa) Szarin (GB): O-izopropil-metil-fluorfoszfonát (CAS 107-44-8) és
ab) Szomán (GD): O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát (CAS 96-64-0);
b) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil 

vagy izopropil) amino-ciánfoszfátok, így különösen:
Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilamino-cianfoszfát (CAS 77-81-6);
c) O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt),
S-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) 

foszfonotiolátok és megfelelő alkilált és protonált sók, így különösen:
VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metiltiolfoszfonát (CAS 50782-69-9);

2. hólyaghúzó vegyi harcanyagok:
a) kénmustárok, így különösen:
1. 2-klóretil-klórmetilszulfid (CAS 2625-76-5);
2. bisz(2-klóretil)szulfid (CAS 505-60-2);
3. bisz(2-klóretiltio)metán (CAS 63869-13-6);
4. 1,2-bisz(2-klóretiltio)etán (CAS 3563-36-8);
5. 1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán (CAS 63905-10-2);
6. 1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután (CAS 142868-93-7);
7. 1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán (CAS 142868-94-8);
8. bisz(2-klóretil-tiometil)éter (CAS 63918-90-1);
9. bisz(2-klóretil-tioetil)éter (CAS 63918-89-8);
b) hólyaghúzó harci gázok (luizitok), így különösen:
1. 2-klórvinil-arzindiklorid (CAS 541-25-3);
2. trisz(2-klórvinil)arzin (CAS 40334-70-1);
3. bisz(2-klórvinil)arzinklorid (CAS 40334-69-8);
c) nitrogénmustárok, így különösen:
1. HN1: bisz(2-klóretil)etilamin (CAS 538-07-8);
2. HN2: bisz(2-klóretil)metilamin (CAS 51-75-2);
3. HN3: trisz(2-klóretil)amin (CAS 555-77-1);

3. cselekvőképességet akadályozó vegyi harcanyagok, így különösen:
3-kvinuklidinil-benzilát (BZ) (CAS 6581 -06-2);
4. lombtalanító (defoliáns) vegyi harcanyagok, úgymint:

a) butil 2-klóro-4-fluorofenoxiacetát (LNF);
b) 2,4,5-triklórfenoxi ecetsav (CAS 93-76-5) keverve 2,4-diklórfenoxi ecetsavval (CAS 94-75-7) [Agent Orange 

(CAS 39277-47-9)];
c) CW bináris prekurzorok és kulcs prekurzorok a következők szerint:

1. alkil [metil, etil, n-propil vagy izopropil foszfonil-difluorid, így különösen
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DF: metil-foszfonil-difluorid (CAS 676-99-3)];
2. o.-alkil (amelyben a H egyenlő vagy kevesebb mint C10, ideértve a cikloalkilt)
O-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n- propil vagy izopropil) foszfonitok és 

megfelelő alkilált és protonált sók, így különösen:
QL: O-etil O-2-diizopropilamino-etil-metilfoszfonit (CAS 57856-11-8);
3. klórszarin: O-izopropil-metilklórfoszfonát (CAS 1445-76-7);
4. klórszomán: O-pinakolil-etilklórfoszfonát (CAS 7040-57-5).

d) „Tömegoszlató anyagok”, aktív összetevőkből álló vegyi anyagok és azok kombinációi, ideértve:
1. a-bromofenilacetonitril, (a-bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8);
2. [(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS 2698-41 -1);
3. 2-klór-1 -feniletanon, fenacil-klorid (w-klóracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);
4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);
5. 10-klór-5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);
6. N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9).
1. megjegyzés: A d) pont nem vonatkozik azokra a tömegoszlató harcanyagokra, amelyek kiszerelése egyedi 

és személyes önvédelemre szolgál.
2. megjegyzés: A d) pont nem vonatkozik az élelmiszertermelési és gyógyászati célokra azonosított és 

csomagolt aktív összetevőkből álló vegyi anyagokra és azok kombinációira.
e) A következőkben felsoroltak bármelyikének és kimondottan azokhoz tervezett részegységek szétterítésére 

tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezések:
1. az a), b) vagy d) pontban meghatározott anyagok vagy
2. a c) pontban felsorolt prekurzorokból készült vegyi harcanyagok.

f) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított védelmi és mentesítőberendezések, részegységek és 
vegyi keverékek a következők szerint:

1. az a), b) vagy d) pontban felsorolt anyagok elleni védelem céljára tervezett vagy átalakított berendezések 
és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

2. az a) vagy b) pontban felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények vegyi mentesítésére tervezett vagy 
átalakított berendezések és azok részegységei;

3. kifejezetten az a) vagy b) pontban felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények mentesítésére 
kifejlesztett vagy előállított vegyi keverékek.

Megjegyzés: Az f) pont 1. alpontja magában foglalja a következőket:
a) a kifejezetten nukleáris, biológiai és vegyi szűrésre tervezett, vagy átalakított légkondicionáló 

berendezések;
b) védőruházat.
NB: A polgári gázálarcokról, védő- és fertőtlenítő felszerelésekről további részletek a kettős felhasználású 

termékek és technológiák európai uniós jegyzékének 1A004. pontjában is találhatóak.
g) Az a), b) vagy d) pontban meghatározott harcanyagok felderítésére vagy azonosítására tervezett vagy átalakított, 

kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezések továbbá kifejezetten az azokhoz tervezett 
részegységek.

Megjegyzés: A g) pont nem vonatkozik a személyi sugárzásmérő doziméterekre.
NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák európai uniós jegyzékének 1A004. pontját.
h) A kifejezetten a b) pontban meghatározott vegyi harcanyagok érzékelésére vagy azonosítására tervezett vagy 

feldolgozott „biopolimerek” és az ezek előállításához használt specifikus sejtkultúrák.
i) Vegyi harcanyagok semlegesítésére vagy lebontására szolgáló „biokatalizátorok” és azok biológiai rendszerei a 

következők szerint:
1. kifejezetten az b) pontban meghatározott vegyi harcanyagok semlegesítésére és lebontására tervezett 

„biokatalizátorok”, amelyek a biológiai rendszerek irányított laboratóriumi szelekciója, vagy genetikai manipulációja 
eredményeként jönnek létre;

2. biológiai rendszerek, amelyek tartalmazzák az i) pont 1. alpontjában meghatározott „biokatalizátorok” 
előállításához szükséges specifikus genetikai információt az alábbiak szerint:

a) „expressziós vektorok”;
b) vírusok;
c) sejtkultúrák.

1. megjegyzés: Az ML7. fejezet b) és d) pontjai nem vonatkoznak a következőkre:
a) cianogén-klorid (CAS 506-77-4); lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák európai uniós 

jegyzékének 1C450.a.5. pontját.
b) hidrogén-cianid (CAS 74-90-8);
c) klór (CAS 7782-50-5);
d) karbonil-klorid (foszgén) (CAS 75-44-5); lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák európai uniós 

jegyzékének 1C450.a.4. pontját.
e) difoszgén (triklórmetil-klórformiát) (CAS 503-38-8);
f) 2004 óta nem használatos;
g) xilil bromod, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81 -4);
h) benzil-bromid (CAS 100-39-0);
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i) benzil-jodid (CAS 620-05-3);
j) brómaceton (CAS 598-31-2);
k) cianogén-bromid (CAS 506-68-3);
l) bróm metil-etil-keton (CAS 816-40-0);
m) klóraceton (CAS 78-95-5);
n) eti1-jódacetát (CAS 623-48-3);
o) jódaceton (CAS 3019-04-3);
p) klórpikrin (CAS 76-06-2). Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák európai uniós jegyzékének 

1C450.a.7. pontját.
2. megjegyzés: A h) pontban és az i) pont 2. alpontjában meghatározott sejtkultúrák és biológiai rendszerek 

kizárólagosak és ezek az alpontok nem vonatkoznak a polgári célt szolgáló sejtekre vagy biológiai rendszerekre,
amelyeket különösen a mezőgazdaságban, gyógyszeriparban, egészségügyben, állatgyógyászatban, 
környezetvédelemben, hulladékfeldolgozásban vagy élelmiszeriparban alkalmaznak.

VIII. fejezet

(ML 8)

„Energiahordozó anyagok” és kapcsolódó összetevők, a következők szerint:
1. NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák európai uniós jegyzékének 1C011. pontját.
2. NB: Töltetekért és eszközökért lásd az IV. fejezetet, valamint a kettős felhasználású termékek és technológiák európai 
uniós jegyzékének 1A008. pontját. Technikai megjegyzés:
1. A fejezet alkalmazásában a keverék két vagy több anyag összetételét jelenti, amelyek közül legalább az egyik e 
fejezet valamely pontjában szerepel.
2. Ez a lista a fejezetben szereplő minden anyagra vonatkozik, még akkor is, ha nem a feltüntetett alkalmazásra szolgál 
(pl. a TAGN főképpen robbanóanyagként használatos, de üzemanyagként vagy oxidálószerként is ismert).

a) „Robbanóanyagok” és azok keverékei:
1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan vagy 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxid) (CAS 97096-78-1);
2. BNCP [cisz-bisz (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (diamino-dinitrobenzofuroxan vagy 5,7-diamino-4,6-initrobenzofurazán-1-oxid) (CAS 117907-74-1);
4. CL-20 (HNIW vagy hexanitrohexaazaisowurtzitane) (CAS 135285-90-4); CL-20 klatrátjai (lásd még VIII. 

fejezet g)„Prekurzorok” 3. és 4. alpontjait);
5. CP [2-(5-cianotetrazolát) penta amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilén, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (diaminotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);
9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (S.S’-diamino-2,2’,4,4’,6,6,’-hexanitrobifenil vagy dipicramid)(CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU vagy dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8);
12. furazánok a következők szerint:

a) DAAOF (diaminoazoxifurazán);
b) DAAzF (diaminoazofurazán) (CAS 78644-90-3);
13. HMX és változatai az alábbiak szerint:
a) HMX (ciklotetrametilén-tetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-

tetraza-cikloktán, oktogén) (CAS 2691-41-0);
b) HMX difluoroaminált analógjai;
c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, tetranitroszemiglikouril vagy keto-biciklikus 

HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (hexanitrosztilbén) (CAS 20062-22-0);
16. Imidazolok, a következők szerint:

a) BNNII [oktahidro-2,5-bisz(nitroimino)imidazo (4,5-d)imidazol];
b) DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0);
c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);
d) NTDNIA [N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol];
e) PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol);

17. NTNMH [1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilén hidrazin];
18. NTO (ONTA vagy 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);
19. Polinitrokubánok több mint négy nitrocsoporttal;
20. PYX [2,6-Bisz(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin] (CAS 38082-89-2);
21. RDX és változatai:

a) RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5- trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-
ciklohexén, hexogén) (CAS 121-82-4);

b) Keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciklohexanon) (CAS 115029-35-1);
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22. TAGN (triamino-guanidin-nitrát) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamino-trinitrobenzol) (CAS 3058-38-6) [lásd még a VIII. fejezet g) pont  7. alpontját];
24. TEDDZ [3,3,7,7-tetrabisz(difluoroamin) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin];
25. Tetrazolok a következők szerint:

a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);
b) NTNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol];

26. Tetril (trinitrofenil-metilnitramin) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (lásd még a  VIII. fejezet g) pont 6. 

alpontját);
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) [lásd még a VIII. fejezet g) pont 2. alpontját];
29. TNGU (SORGUYL vagy tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazin) (CAS 229176-04-9);
31. Triazinok a következők szerint:

a) DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);
b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4);

32. Triazolok a következők szerint:
a) 5-azido-2-nitrotriazol;
b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);
c) ADNT (1 -amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);
d) BDNTA [(bisz-dinitrotriazol)amin];
e) DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);
f) DNBT (dinitrobisztriazol) (CAS 70890-46-9);
g) 2010 óta nem használatos;
h) NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol];
i) PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol);
j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. az a) pontban fel nem sorolt robbanóanyagok, amelyek a következő jellemzők bármelyikével rendelkeznek:
a) maximális sűrűségnél a 8700 m/s értéket meghaladó detonációs sebesség, vagy
b) a 34 Gpa (340 kbar) értéket meghaladó detonációs nyomás;

34. az a) pontban alatt fel nem sorolt szerves robbanóanyagok, amelyek a következő jellemzők mindegyikével 
rendelkeznek:

a) a detonációs nyomás eléri vagy meghaladja a 25 Gpa (250 kbar) értéket, valamint
b) 523 °K (250 °C) vagy magasabb hőmérsékletnél 5 percnyi vagy hosszabb időtartamig stabilak maradnak;

b) „Hajtóanyagok”:
1. az ENSZ „UN 1.” osztályába tartozó bármely szilárd hajtóanyag”, amelynek elméleti specifikus impulzusa –

szabványos feltételek között – több mint 250 másodperc a nem fémezett vagy több mint 270 másodperc az 
alumíniumozott kompozíciók esetében;

2. az ENSZ „UN 1.3.” osztályába tartozó bármely szilárd „hajtóanyag”, amelynek elméleti specifikus impulzusa 
(szabványos feltételek között) több mint 230 másodperc a nem halogénezett, 250 másodperc a nem fémes, és 266 
másodperc a fémes kompozíciók esetében;

3. „hajtóanyagok”, amelyek erőállandója nagyobb, mint 1200 kJ/kg;
4. „hajtóanyagok”, amelyek 38 mm/s stabil egyenes vonalú égési sebességet képesek fenntartani szabványos 

feltételek között – késleltetett egyes szál formájában mérve – 68,9 bar (6,89 MPa) nyomáson és 294 K (21 °C) 
hőmérsékleten;

5. elasztomerrel módosított, öntött, kétbázisú „hajtóanyag” (EMCDB), amelynek nyújthatósága maximális 
nyomáson, 233 K (-40 °C) hőmérsékleten az 5%-ot meghaladja;

6. bármely egyéb „hajtóanyag”, amely a VIII. fejezet a) pontjában meghatározott összetevőt tartalmaz;
7. e mellékletben máshol nem említett, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett „hajtóanyagok”;

c) „Pirotechnikai eszközök”, üzemanyagok és kapcsolódó összetevőik a következők szerint és azok keverékei:
1. kifejezetten katonai célra kifejlesztett repülőgép-üzemanyagok;
2. Alane (alumínium hidrid) (CAS 7784-21-6);
3. karboránok; dekarboránok (CAS 17702-41-9); pentaboránok (CAS 19624-22-7 és 18433-84-6) és azok 

származékai;
4. hidrazin és származékai, [lásd még az ML8. fejezet d) pont – oxidáló hidrazin származékok – 8. és 9. alpontját]:

a) hidrazin (CAS 302-01-2) 70% és magasabb koncentrációban;
b) monometil hidrazin (CAS 60-34-4);
c) szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 540-73-8);
d) nem-szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 57-14-7);

5. fémes üzemanyagok részecske formában, amelyek lehetnek gömbszerűek, atomizáltak, szferoidok, pikkelyesek 
vagy őröltek, melyek legalább 99%-ot tartalmaznak az alábbi anyagok bármelyikéből:

a) a következő fémek és azok keverékei:
1. berillium (CAS 7440-41 -7) 60 μm-nél kisebb részecskemérettel;
2. vaspor (CAS 7439-89-6) 3 μm vagy kisebb részecskemérettel vasoxidból hidrogénnel végzett redukciós 

gyártással előállítva;
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b) az alábbi összetevőket tartalmazó keverékek:
1. cirkónium (CAS 7440-67-7), magnézium (CAS 7439-95-4) vagy ezek ötvözetei 60 μm-nél kisebb 

részecskemérettel vagy
2. bór (CAS 7440-42-8) vagy bór-karbid (CAS 12069-32-8) üzemanyagok 85%-os vagy magasabb 

tisztasággal és 60 μm-nél kisebb részecskemérettel;
6. kifejezetten lángszórókban vagy gyújtóbombákban történő felhasználáshoz összeállított, szénhidrogén 

üzemanyagoknál alkalmazott „sűrítőket”, így különösen fém sztearátokat vagy palmátokat [pl. oktál (CAS 637-12-7)], 
valamint M1, M2, és M3 sűrítőket tartalmazó katonai anyagok;

7. perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral vagy más nagy hatóerejű üzemanyag adalékokkal;
8. gömbösített alumíniumpor (CAS 7429-90-5) 60 μm vagy kisebb részecskemérettel, legalább 99%-os 

alumíniumtartalmú anyagból;
9. titánium szubhidrid (TiHn), amelynek sztöchiometriai egyenértéke n = 0,65-1,68.

1. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pont 1. alpontjában felsorolt repülőgép-üzemanyagok végtermékek, nem összetevők.
2. megjegyzés: A c) pont 4. alpont a) alpontja a kifejezetten korrózió csökkentésére szolgáló hidrazinkeverékekre nem 
vonatkozik.
3. megjegyzés: A c) pont 5. alpontját a robbanóanyagokra és üzemanyagokra alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a 
fémeket vagy ötvözeteket alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták-e.
4. megjegyzés: A c) pont 5. alpont b) pont 2. alpontja a bór-10-zel dúsított bórra és bórkarbidra (20%-nál magasabb bór-
10 tartalommal) nem vonatkozik.
5. megjegyzés: A c) pont 5. alpont b) pontja csak a részecske formában lévő fémes üzemanyagokra vonatkozik abban az 
esetben, ha azokat más anyagokkal összekeverik olyan katonai célú keverékek előállítása érdekében, mint például a 
folyékony, sűrű szuszpenziójú hajtóanyagok, a szilárd hajtóanyagok és a pirotechnikai keverékek.

d) A következő oxidánsok és azok keverékei:
1. ADN (ammóniumdinitramid vagy SR 12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (ammónium perklorát) (CAS 7790-98-9);
3. fluorgáznak a következőkben felsoroltak valamelyikével alkotott elegyei:

a) egyéb halogének;
b) oxigén vagy
c) nitrogén;

1. megjegyzés: A d) pont 3. alpontja nem vonatkozik a klór-trifluoridra (CAS 7790-91-2).
2. megjegyzés: A d) pont 3. alpontja nem vonatkozik a gázállapotú nitrogén- trifluoridra (CAS 7783-54-2).
4. DNAD (1,3-dinitro-i ,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (hidroxil-ammóniμm-nitrát) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (hidroxil-ammóniμm-perklorát) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (hidrazinium nitroformát) (CAS 20773-28-8);
8. hidrazin nitrát (CAS 37836-27-4);
9. hidrazin perklorát (CAS 27978-54-7);
10. folyékony oxidálószerek, gátolt vörösfüstös salétromsavból (IRFNA) (CAS 8007-58-7) összeállítva, vagy azt 

tartalmazva.
Megjegyzés: A d) pont 10. alpontja a nem gátolt vörösfüstös salétromsavra nem vonatkozik.

e) Kötőanyagok, lágyítók, monomerek és polimerek a következők szerint:
1. AMMO (azidometilmetiloxetán és annak polimerjei) (CAS 90683-29-7) [lásd még a VIII. fejezet g) pont 1. 

alpontját];
2. BAMO (biszazidometiloxetán és annak polimerjei) (CAS 17607-20-4) [lásd még a VIII. fejezet g) pont 1. 

alpontját];
3. BDNPA [bisz (2,2-dinitropropil)acetál] (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF [bisz (2,2-dinitropropil)formál] (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (butanetrioltrinitrát) (CAS 6659-60-5) [lásd még a g) pont 8. alpontját];
6. kifejezetten katonai felhasználásra kifejlesztett és a következők közül bármelyiket tartalmazó energetikai 

monomerek, lágyítók vagy polimerek:
a) nitrocsoportok;
b) azidocsoportok;
c) nitrát-csoportok;
d) nitraza-csoportok vagy
e) difluoroamino-csoportok;

7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetán) és annak polimerjei;
8. FEFO [bisz-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formál] (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentán-1,5-diol formál) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptán 1,7-diol formál);
11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) és annak származékai;
12. HTPB (hidroxil végződésű polibutadién) egy hidroxil viszonyszámmal, amely egyenlő vagy nagyobb, mint 2,2 

és egyenlő vagy kisebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál kisebb hidroxil értékkel, amelynek viszkozitása kevesebb, mint 47 
poise 30 C hőmérsékleten (CAS 69102-90-5);
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13. kevesebb mint 10 000 molekula súlyú, alkohol-funkciós csoportot tartalmazó poli(epiklórhidrin) a következők 
szerint:

a) poli(epiklórhidrindiol);
b) poli(epiklórhidrintriol);
14. NENA-k (nitratoetilnitramin elegyek) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 és 85954-06-9);
15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrát vagy poli(nitratometil oxirán)] (CAS 27814-48-8);
16. Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetán) vagy poli-NMMO [poli(3- Nitratometil-3-metiloxetán)] (CAS 84051-

81-0);
17. Polinitro-orto-karbonátok;
18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((difluoroamino))etoxi) propán vagy trisz vinoxi propán melléktermék] (CAS 53159-

39-0).
f) „Adalékanyagok” a következők szerint:

1. lúgos réz-szalicilát (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA [bis-(2-hidroxietil) glikolamid] (CAS 17409-41 -5);
3. BNO (butadién-nitril-oxid) (CAS 9003-18-3);
4. ferrocén származékok a következők szerint:

a) butacén (CAS 125856-62-4);
b) katocén (2,2-bis-etilferrocenil propán) (CAS 37206-42-1);
c) ferrocén-karboxilsavak, ideleértve az alábbiakat:
ferrocén-karboxilsav (CAS 1271-42-7)
1,1’-ferrocén-dikarboxilsav (CAS 1293-87-4);
d) n-butil-ferrocén (CAS 31904-29-7);
e) más polimer ferrocén származékok mellékterméke;

5. ólom-béta-reszorcilát (CAS 20936-32-7);
6. ólom-citrát (CAS 14450-60-3);
7. béta-reszorcilátok vagy szalicilátok ólom-réz kelátjai (CAS 68411-07-4);
8. ólom-malát (CAS 19136-34-6);
9. ólom-szalicilát (CAS 15748-73-9);
10. ólom-sztanát (CAS 12036-31-6);
11. MAPO [tris-1 -(2-methyl)aziridinil foszfin oxid] (CAS 57-39-6) BOBBA8 [bisz(2-methyl aziridinil) 2-(2-

hidroxipropanoxi) propilamino foszfin oxid]; és más MAPO származékok;
12. metil BAPO [bisz(2-metil aziridinil) metilamino foszfin-oxid] (CAS 85068-72-0);
13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);
14. 3-nitraza-1,5-pentán diizocianát (CAS 7406-61-9);
15. fémorganikus csatlakozó anyagok a következők szerint:

a) neopentil[diallil]oxi, tri[dioktil]foszfát-titanát (CAS 103850-22-2) szintén ismert mint titánium IV, 2,2 [bisz 2-
propenolát-metil, butanolát, trisz (dioktil) foszfát] (CAS 110438-25-0); vagy LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b) Titánium IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz[dioktil] pirofoszfát vagy KR3538;
c) Titánium IV, [(2-propenolát-1)metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz(dioktil)foszfát;

16. policián-difluor-aminoetilénoxid;
17. polifunkcionális aziridin-amidok: izoftalikus, trimezikus (BITA vagy butilén imin-trimezamid), izocianursavas 

vagy trimetiládos gerincstruktúrával és 2-metil vagy 2-etil helyettesítőkkel az aziridin gyűrűben;
18. propilén-imin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8);

19. nagyfinomságú vasoxid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) 250 m2/g-ot meghaladó fajlagos felülettel és 3,0 nm vagy 
annál kisebb átlagos részecskemérettel;

20. TEPAN (tetraetilén-pentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetilénezett poliaminok és azok sói;
21. TEPANOL (tetraetilén-pentaaminakrilonitril-glicidol) (CAS 68412-46-4); glicidollal cianoetilénezett poliaminok 

és azok sói;
22. TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8).

g) „Prekurzorok” a következők szerint:
NB: A g) pontban a hivatkozások az ezen anyagokból készült, meghatározott „Energiahordozó anyagok”-ra 

vonatkoznak:
1. BCMO (diklórmetiloxetanon) (CAS 142173-26-0) [lásd még az e) pont 1. és 2. alpontját];
2. dinitroazetidin-t-butil só (CAS 125735-38-8) [lásd még az a) pont 28. alpontját];
3. HBIW (hexabenzil-hexa-aza-izowurtzitane) (CAS 124782-15-6) [lásd még az a) pont 4. alpontját];
4. TAIW (tetraacetil-dibenzil-hexa-aza-izowurtzitane) [lásd még az a) pont 4. alpontját] (CAS 182763-60-6);
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklo-oktán) (CAS 41378-98-7) [lásd még az a) pont 13. alpontját];
6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) [lásd még az a) pont 27. alpontját];
7. 1,3,5-triklórbenzol (CAS 108-70-3) [lásd még az a) pont 23. alpontját];
8. 1,2,4-trihidroxibután (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) [lásd még az e) pont 5. alpontját].
5. megjegyzés: 2009 óta nem használják.
6. megjegyzés: E fejezet nem vonatkozik az alábbi anyagokra, kivéve, ha elegyet alkotnak, vagy keverve vannak a 

fejezet a) pontjában meghatározott energiahordozó anyagokkal, vagy c) pontjában meghatározott fémporokkal:
a) ammóniμm-pikrát (CAS 131-74-8);
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b) fekete lőpor;
c) hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);
d) difluor-amin (CAS 10405-27-3);
e) nitrokeményítő (CAS 9056-38-6);
f) káliumnitrát (CAS 7757-79-1);
g) tetranitronaftalin;
h) trinitroanizol;
i) trinitronaftalin;
j) trinitroxilén;
k) N-pirrolidinon; 1 -metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4);
l) dioktil-malát (CAS 142-16-5);
m) etil-hexil-akrilát (CAS 103-11 -7);
n) tri-etil-alumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 75-24-1), és a lítium, nátrium, 

magnézium, cink vagy bór egyéb öngyulladó-fém alkiljai vagy ariljai;
o) nitrocellulóz (CAS 9004-70-0);
p) nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);
q) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7);
r) etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);
s) penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11 -5);
t) ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos ólomstifnát (CAS 12403-82-6), 

valamint primer robbanóanyagok és élesítő elegyek, amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaznak;
u) trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111 -22-8);
v) 2,4,6-trinitro-reszorcinol (stifnát sav) (CAS 82-71-3);
w) dietil-difenil karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil karbamid (CAS 611 -92-7); metil-etil-difenil karbamid 

(centralitok);
x) N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 603-54-3);
y) etil- N,N-difenil karbamid (metil nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 13114-72-2);
z) etil-N,N-difenil karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid) (CAS 64544-71-4);
aa) 2-nitro-difenil-amin (2-NDPA) (CAS 119-75-5);
bb) 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
cc) 2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5);
dd) nitroguanidin (CAS 556-88-7) [lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 

C011. d) alpontját].

IX. fejezet

(ML 9)

Felszíni vagy víz alatti hadihajók, különleges tengerészeti berendezések, tartozékok, alkatrészek és egyéb 
vízfelszíni járművek a következők szerint:
NB: Irányítási és navigációs berendezések tekintetében lásd a XI. fejezetet.

a) vízi járművek és alkatrészek a következők szerint:
1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított, felszíni vagy víz alatti vízi járművek, 

függetlenül a jelenlegi műszaki állapottól vagy működési feltételektől, és attól, hogy rendelkeznek-e
fegyverzethordozó rendszerekkel vagy páncélzattal, valamint az ilyen vízi járművek úszótestei vagy azok részei, és 
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei;

2. az a) pont 1. alpontjában meghatározottaktól eltérő felszíni vízi járművek, amelyek a következők 
bármelyikével rendelkeznek, a járműre rögzítve vagy abba beépítve:

a) az I. fejezetben meghatározott, 12,7 mm vagy annál nagyobb kaliberű automata fegyverek, vagy az 
I.,  IV., XII. vagy XIX. fejezetben meghatározott fegyverek, vagy ezeknek a fegyvereknek a „rögzítési” vagy felfüggesztési 
pontjai;

Műszaki megjegyzés:
A „rögzítési pontok” a fegyverek rögzítésére szolgáló eszközökre vagy a tartók rögzítéséhez szükséges 

szerkezeti megerősítésekre vonatkoznak.
b) az V. fejezetben meghatározott tűzvezető rendszerek;
c) rendelkeznek a következők mindegyikével:

1. „vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem”; és
2. semlegesítési célokra tervezett „előmosó vagy leöblítő rendszer”; vagy Technikai megjegyzés

1. A „vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem” egy zárt rendszerű helyiség, amelyet 
túlnyomás, szigetelt szellőztetőrendszer, korlátozott számú, CBRN-szűrőkkel ellátott szellőzőnyílás és légzárókkal 
felszerelt, korlátozott személyzeti hozzáférési pontjellemez.

2. Az „előmosó vagy leöblítő rendszer” tengervizet permetező rendszer, amely képes a hajó külső
felületének és fedélzetének egyidejű lemosására.
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d) a IV. fejezet b) pontjában, az V. fejezet c) pontjában vagy a XI. fejezet a) pontjában meghatározott, 
aktív, fegyver elleni eszközök, amelyek a következők bármelyikével rendelkeznek:

1. „CRBN-védelem”;
2. kifejezetten radar keresztmetszet csökkentésére tervezett hajótest és parancshídház;
3. hőkibocsátást csökkentő eszközök, így különösen a kipufogó- és füstgázok hűtőrendszere, kivéve a 

kifejezetten a hajtómű hatékonyságának általános növelésére vagy a környezeti hatások csökkentésére tervezett 
eszközöket; vagy

4. a vízi jármű egésze mágnesességének csökkentésére tervezett demagnetizáló rendszer;
b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett motorok és hajtóműrendszerek, és azok kifejezetten katonai 

felhasználásra tervezett alkatrészei, a következők szerint:
1. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező

dízelmotorok:
a) legalább 1,12 MW (1500 LE) teljesítmény és
b) legalább 700/perc fordulatszám;

2. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező
elektromos motorok:

a) több mint 0,75 MW (1000 LE) teljesítmény;
b) gyors forgásirány-váltási képesség;
c) folyadékhűtés és
d) teljesen zárt kivitel;

3. a következő jellemzők mindegyikével rendelkező antimágneses dízelmotorok:
a) 37,3 kW (50 LE) vagy nagyobb teljesítmény és
b) a teljes tömeg 75%-át meghaladó nem mágneses összetevők;

4. *levegőfüggetlen* (AIP), kifejezetten tengeralattjárókra kifejlesztett hajtóműrendszerek;
Műszaki megjegyzés:
*Levegőfüggetlen hajtóműrendszer* (Air Independent Propulsion, AIP) révén a lemerült tengeralattjáró 

atmoszferikus oxigén nélkül hosszabb ideig képes hajtóműrendszerének működtetésére, mint amire akkumulátorral 
lenne képes. A IX. fejezet b) pont 4. alpontja alkalmazásában az AIP nem foglalja magában a nukleáris energiát.

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett víz alatti érzékelő eszközök, azok vezérlőberendezései és kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett alkatrészei;

d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett tengeralattjáró elleni és torpedó elfogó hálók;
e) 2003 óta nem használatos;
f) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajótest áthatolók és csatlakozók, amelyek képesek a hajótesten 

kívüli berendezésekkel a kölcsönös együttműködésre, és azok kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei;
Megjegyzés: A IX. fejezet f) pontja a hajók azon egy eres, több eres, koaxiális, vagy rádiófrekvenciás típusú 

csatlakozóit és hajótest áthatolóit foglalja magában, amelyek képesek megakadályozni a vízszivárgást és fenntartani 
100 méternél nagyobb merülési mélységben a szükséges jellemzőket; továbbá a mélységtől függetlenül kifejezetten 
„lézernyaláb” átvitelére tervezett száloptikai csatlakozókat és optikai áthatolókat. A IX. fejezet f) pontja nem vonatkozik 
a normál hajtótengely és a hidrodinamikai irányító rudazat hajótest áthatolóira.

g) alacsony zajszintű csapágyak a következő alkatrészek bármelyikével felszerelve, és azok a kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett berendezések, amelyek ilyen csapágyakat foglalnak magukba:

1. gáz-, vagy mágneses felfüggesztés;
2. aktív jelelnyomás-vezérlés, vagy
3. vibráció elnyomás-vezérlés.

X. fejezet

(ML 10)

„Repülőgép”, „levegőnél könnyebb légi jármű”, személyzet nélküli légi jármű, repülőgéphajtómű – motor – és 
„repülőgép”-részegység, hozzátartozó berendezések és részegységek, amelyeket kifejezetten katonai 
felhasználásra terveztek vagy alakítottak át, a következők szerint:
NB: Az irányítás és navigáció eszközei, lásd az XI. fejezetet.

a) „harci repülőgép” és a kifejezetten hozzá tervezett részegységek;
b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított egyéb „repülőgép”, „levegőnél könnyebb légi 

jármű”, többek között a katonai felderítő, támadó, katonai kiképző, szállító és személyi állományt vagy katonai eszközt 
adott körzetbe kijuttató, logisztikai támogató repülőgép, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek;

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy módosított személyzet nélküli légi járművek és kapcsolódó 
berendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, a következők szerint:

1. személyzet nélküli légi járművek (UAV), többek között távirányítással vezetett légi járművek (RPV), autonóm 
programozható légi járművek, és a „levegőnél könnyebb légi járművek”;

2. a kapcsolódó indító szerkezetek és földi kiszolgáló eszközök;
3. a vezérléshez és irányításhoz szükséges kapcsolódó berendezések;
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d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repülőgép-hajtóművek, és a kifejezetten azokhoz 
tervezett részegységek;

e) fedélzeti berendezések, beleértve a légi üzemanyag utántöltés eszközeit, amelyeket kifejezetten az a) vagy 
b) pontban meghatározott „repülőgéphez” való használatra, vagy a d) pontban meghatározott légi-hajtóművekhez 
terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

f) nyomás alatt működő üzemanyag-feltöltők, nyomás alatti üzemanyag-utántöltő berendezések, kifejezetten szűk 
területeken végrehajtandó műveletekhez tervezett berendezések és földi kiszolgáló eszközök, amelyeket kifejezetten 
az a) vagy b) pontban meghatározott „repülőgéphez” való használatra, vagy a d) pontban meghatározott repülőgép-
hajtóművekhez terveztek;

g) túlnyomásos légzőkészülék és részlegesen túlnyomás alatt álló ruhák „repülőgépen” való használatra, 
antigravitációs ruhák, katonai védő sisakok és védő álarcok, „repülőgépen”, vagy rakétáknál használatos folyékony 
oxigén-átalakítók, katapultok és töltet által működésbe hozható eszközök vészhelyzetben a személyzet „repülőgépből” 
történő kimentésére;

h) ejtőernyők, siklóernyők és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, a 
következők szerint:

1. e mellékletben máshol nem említett ejtőernyők;
2. siklóernyők;
3. kifejezetten nagy magasságból történő ejtőernyős ugrásokhoz tervezett felszerelés, így különösen ruhák, 

különleges sisakok, légzőkészülékek, navigációs berendezések;
i) az ejtőernyővel ledobott terhek automatikus irányítórendszerei, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy 

átalakított berendezések késleltetett nyitású ugrásokhoz bármilyen magasságban, ideértve az oxigént biztosító 
berendezést is.

1. megjegyzés: A b) pont nem vonatkozik a kimondottan katonai célra tervezett „repülőgépekre” vagy a 
„repülőgépek” azon változataira, amelyek:

a) nem katonai kialakításúak és nincsenek felszerelve kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított 
berendezéssel vagy tartozékkal; és

b) valamely tagállam vagy a wassenaari megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi hatósága által polgári 
használatra lajstromozásra kerültek.

2. megjegyzés: A d) pont nem vonatkozik az alábbiakra:
a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repülőgéphajtóművek, amelyek valamely tagállam 

vagy a wassenaari megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi hatósága „polgári repülőgépen való használatra” 
lajstromozott, vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

b) dugattyús repülőgépmotorok vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, kivéve azokat, amelyeket 
pilóta nélküli légi járművekhez terveztek.

3. megjegyzés: A b) és d) pont csak azokra a kifejezetten nem katonai „repülőgépekre”, vagy repülőgép-
hajtóművekhez tervezett azon katonai jellegű részegységekre és katonai jellegű kapcsolódó berendezésekre 
vonatkozik, amelyek a katonai felhasználásra történő átalakításhoz szükségesek.

XI. fejezet

(ML 11)

E mellékletben másutt meg nem határozott elektronikai berendezések, vezetés-irányítási rendszerek és 
kapcsolódó szolgáltatások, valamint kifejezetten ezekhez tervezett részegységek a következők szerint

a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett elektronikai berendezések;
Megjegyzés: Az a) pont magában foglalja a következőket:
a) elektronikai ellentevékenység és elektronikai ellentevékenység elleni berendezéseket –így különösen oda 

nem tartozó, vagy hibás jeleknek a radar, vagy rádió kommunikációs vevőkbe történő bejuttatására tervezett 
berendezéseket, vagy amelyek képesek másképpen megakadályozni az ellenséges elektronikus vevőket a hatásos 
vételben, működésben, ideértve azok ellentevékenységi berendezéseit is –, ideértve a zavarást szolgáló és zavarás 
elleni berendezéseket is;

b) széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek;
c) elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket elektromágneses spektrum ellenőrzésére és 

megfigyelésére, katonai hírszerzési vagy biztonsági célokra, vagy az ilyen hírszerzési és megfigyelési ellentevékenység 
elhárítására terveztek;

d) víz alatti ellentevékenység eszközei, többek között akusztikai és mágneses zavaróeszközök és csapdák, a 
szonár vevőkbe zavaró, vagy hamis jeleket továbbító berendezések;

e) adatfeldolgozó berendezés biztonsági eszköze, adattitkosító berendezés, rejtjelezési eljárásokkal ellátott 
biztonsági távközlési és jelátviteli berendezések;

f) azonosító, engedélyező és kulcsbetöltő berendezés, valamint a kulcs kezelésére, készítésére és elosztására 
szolgáló berendezés;

g) irányítási és navigációs berendezések;
h) digitális troposcatter-rádió kommunikációs adatátviteli berendezések;
i) kifejezetten az elektronikus jel-hírszerzés céljából kifejlesztett digitális demodulátorok;
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j) „automata parancsnoki és vezetési rendszerek”;
k) Vezetési, Irányítási (Command and Control - C2), Vezetési, Irányítási, Hírközlési (Command, Control and 

Communications - C3), Vezetési, Irányítási, Hírközlési és Hírszerzési (Command, Control, Communications and 
Intelligence - C3I), Vezetési, Irányítási, Hírközlési, Számítástechnikai és Hírszerzési (Command, Control, 
Communications, Computer and Intelligence - C4I) képességek, rendszerek, rendszerelemek, berendezések, eszközök 
és kapcsolódó szolgáltatások.

NB: a katonai alkalmazású „szoftverrádióval” (SDR) kapcsolatos „szoftver” tekintetében lásd az ML21. pontot.
b) a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) zavaró berendezései.

XII. fejezet

(ML 12)

Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az azokhoz tervezett 
különleges részegységek a következők szerint:

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására tervezett kinetikai 
energiájú fegyverrendszerek; kifejezetten e célból tervezett vizsgáló és értékelő berendezések és vizsgálati modellek, 
ideértve a diagnosztikai műszereket és célokat, a kinetikai energiájú lövedékek és rendszerek dinamikus vizsgálatára.

NB: Űrméret alatti lőszerek és kizárólag vegyi hajtóanyagot alkalmazó fegyverrendszerek és azok lőszerei 
tekintetében lásd az I-IV. fejezetet.

1. megjegyzés: A XII. fejezet az alábbiakat foglalja magában, amennyiben kifejezetten kinetikai energiájú 
fegyverrendszer céljára tervezték:

a) indító-meghajtó rendszerek, amelyek alkalmasak egyszeri, vagy gyorstüzelésű üzemmódban 0,1 grammot 
meghaladó tömeg 1,6 km/s-ot meghaladó sebességre történő felgyorsítására;

b) primer áramforrások, villamos páncélzat, energiatároló, hő-gazdálkodási, kondicionáló, kapcsoló vagy 
üzemanyag-kezelő berendezések; valamint elektromos csatlakozók az energiaellátás és a löveg, valamint a lövegtorony 
és egyéb meghajtások számára;

c) a cél felderítését, nyomon követését, a tűzvezetést és az eredmény felmérését szolgáló rendszerek;
d) irányított lövedék önvezérlési, irányítási, vagy eltérítő hajtási – oldalirányú gyorsulást biztosító – rendszerei.

2. megjegyzés: A XII. fejezet vonatkozik mindazon fegyverrendszerekre, amelyek az alábbi hajtásmódok 
bármelyikével működnek:

a) elektromágneses;
b) elektrotermikus;
c) plazma;
d) könnyűgáz könnyű gáz löveghez; vagy
e) vegyi hajtóanyag ha azt a fentiek bármelyikével kombinálják.

XIII. fejezet

(ML 13)

Páncélozott vagy védőberendezések, szerkezetek és részegységek a következők szerint:
a) az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkező páncéllemezek:

1. katonai szabvány vagy előírás szerint gyártva vagy
2. katonai felhasználásra alkalmas;

b) kifejezetten katonai rendszerek ballisztikai védelmére tervezett fémes vagy nemfémes szerkezetek, vagy azok 
kombinációi, és kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;

c) katonai követelmények és szabványok, vagy hasonló nemzeti szabványok alapján gyártott sisakok és különleges 
kialakítású alkatrészeik, így különösen sisakborítás, bélés és komfort-töltés);

d) testvédő páncélzat és védőruházat katonai szabvány, előírás vagy annak megfelelő követelmény szerint gyártva, 
és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek.

1. megjegyzés: A b) pont magában foglalja a kifejezetten reaktív páncélzathoz vagy katonai óvóhelyek 
létrehozására tervezett anyagokat.

2. megjegyzés: A c) pont nem vonatkozik a hagyományos acélsisakra, kivéve, ha az módosításra került vagy úgy 
tervezték, hogy ellátható legyen, vagy ellátták bármilyen típusú kiegészítő tartozékkal.

3. megjegyzés: A c) és d) pont nem vonatkozik azon sisakokra, testvédő páncélzatokra és az azokhoz tartozó 
szerelvényekre, amelyeket azok viselője személyes védelmére tart magánál.

4. megjegyzés: Az e fejezetben meghatározottak körébe kizárólag a kifejezetten bombák hatástalanítását 
végzők számára tervezett, kifejezetten katonai használatú védősisakok tartoznak.

1. NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák európai uniós jegyzékének 1A005. pontját.
2. NB: A testvédő páncélzatok és sisakok gyártásához használt szálas és rostos anyagok tekintetében lásd a kettős 

felhasználású termékek és technológiák európai uniós jegyzékének 1C010. pontját.
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XIV. fejezet

(ML 14)

„Kifejezetten katonai gyakorló eszközök” vagy hadgyakorlat forgatókönyvének szimulációjára szolgáló 
berendezések, szimulátor berendezések az I. vagy a II. fejezetben meghatározott bármilyen tűzfegyver és 
fegyverzet használatának begyakorlására, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és kiegészítő
eszközök:

Műszaki megjegyzés:
*Kifejezetten katonai gyakorló eszközök*: a katonai célú támadásgyakorló eszközök, a repülésoktató eszközök, a lokátor 
cél gyakorlóeszközök, a lokátor célpont generátorok, a fegyver irányzó oktató berendezések, a tengeralattjáró elhárító 
harci eszközök gyakorló eszközei, a repülés szimulátorok, ideértve a pilóták, űrhajósok kiképzésére szolgáló 
emberméretű centrifugákat, a lokátor oktató berendezések, a műszeres repülés gyakorlását szolgáló oktató 
berendezés, a navigációs oktató berendezések, a rakétaindítást gyakoroltató berendezések, a célberendezések, a pilóta 
nélküli (cél) „repülőgépek”, a fegyverzetgyakorló berendezések, a pilóta nélküli „repülőgép” gyakorló berendezés, a 
mobil gyakorló egységek és a szárazföldi katonai hadműveletek gyakorlására szolgáló berendezések.
1. megjegyzés: E fejezet magában foglalja a gyakorló eszközök képalkotó és interaktív környezeti rendszereit, 
amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra tervezték vagy alakították át.
2. megjegyzés: E fejezet nem vonatkozik a kifejezetten vadász és sportfegyverek használatának gyakorlására szolgáló 
berendezésekre.

XV. fejezet

(ML 15)

Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett képalkotó vagy ezeket zavaró berendezések, valamint a 
kifejezetten ezekhez tervezett részegységek és kiegészítő eszközök a következők szerint:

a) rögzítő és képfeldolgozó berendezések;
b) kamerák, fényképészeti és filmfeldolgozó berendezések;
c) képerősítő berendezések;
d) infravörös vagy termikus képalkotó berendezések;
e) képalkotó lokátorszenzor berendezések;
f) az a)-e) pontban meghatározott berendezésekhez tartozó zavaró és zavaráselhárító berendezések.
Megjegyzés: Az f) pont magában foglalja azon berendezéseket, amelyeket a katonai képalkotó rendszerek 

működésének vagy hatékonyságának a csökkentésére, vagy az ilyen csökkentő hatásoknak a minimalizálására 
terveztek.

1. megjegyzés: E fejezetben a „kifejezetten ezekhez tervezett részegységek” kifejezés kifejezetten katonai 
felhasználásra való tervezés esetében az alábbiakat foglalja magában:

a) infravörös képátalakító csövek távcsövekhez, célzókészülékekhez;
b) képerősítő csövek távcsövekhez, célzókészülékekhez (nem elsőgenerációsak);
c) mikrocsatorna panelek;
d) alacsony fényszinten is működő tv képfelvevő csövek;
e) felderítő rendszerek, ideértve az elektronikus összeköttetés és kiolvasás rendszereit;
f) piroelektromos tv kamera csövek;
g) képalkotó berendezések hűtőrendszerei;
h) fotokróm vagy elektro-optikai rendszerű, villamos kioldású redőnyzárak legfeljebb 100 mikrosec redőnyzárási 

sebességgel, kivéve azon redőnyzárakat, amelyek nagysebességű kamerák fontos alkatrészei;
i) száloptikai képátalakítók;
j) kompound félvezető fotókatódok.

2. megjegyzés: E fejezet nem vonatkozik az „első generációs képerősítő csövekre”, vagy a kifejezetten az „első
generációs képerősítő csövek” alkalmazásával tervezett berendezésekre.

NB: Az „első generációs képerősítő csöveket” alkalmazó fegyver célzókészülékek besorolása tekintetében lásd az I. 
és II. fejezetet, valamint az V. fejezet a) pontját.

NB: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák európai uniós jegyzékének 6A002.a.2. és 6A002.b. 
pontját.
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XVI. fejezet

(ML 16)

Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyeket kifejezetten az I-IV., VI., IX., X., XII. vagy XIX. 
fejezetben meghatározott eszközökhöz terveztek:

Megjegyzés: e fejezet az anyagösszetétel, geometriai méret vagy alkalmazás alapján azonosítható félkész 
gyártmányokra vonatkozik.

XVII. fejezet

(ML 17)
Különféle berendezések, anyagok és *könyvtárak*, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek a 
következők szerint:

a) önálló alámerülő és víz alatti úszókészülék a következők szerint:
1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett zárt vagy félig zárt rendszerű, ismételt belégzésű készülék, azaz 

kifejezetten nem mágneses kivitelben megtervezve;
2. a nyitott rendszerű készülék kifejezetten katonai felhasználásra történő átalakításához tervezett 

részegységek;
3. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett termékek az önálló alámerülő és víz alatti úszókészülékekhez;

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerkezeti felszerelés;
c) jelelfojtáshoz, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerelvények, bevonatok és eljárások;
d) kifejezetten a harci zónában történő használatra tervezett tábori műszaki eszközök;
e) „robotok”, „robot”-vezérlések és „végeffektorok”, amelyek a következő jellemzők valamelyikével bírnak:

1. kifejezetten katonai felhasználásra tervezték;
2. magában foglal hidraulikavezetékek védelmére szolgáló eszközöket a ballisztikai repeszek által kívülről 

okozott szakadás ellen, így különösen öntömítő vezetékek beépítése révén, és 839 K (566 °C) hőmérsékletnél 
magasabb lobbanáspontú hidraulikafolyadék használatára tervezték; vagy

3. kifejezetten elektromágneses impulzus (EMP) környezetben való működésre tervezték vagy minősítették; 
Műszaki megjegyzés:

Az elektromágneses impulzus nem vonatkozik a közelben található berendezés elektromágneses sugárzása 
vagy villámlás okozta szándékolatlan interferenciára.

f) az e mellékletben meghatározott berendezésekkel, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett *könyvtárak* 
(parametrikus műszaki adatbázisok);

g) nukleáris energia előállítására szolgáló berendezések vagy meghajtó berendezések, amelyek magukban foglalják 
a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett „atomreaktorokat”, valamint az azokhoz kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett vagy *átalakított* részegységeket;

h) jel elfojtása érdekében, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, bevonattal ellátott vagy kezelt berendezés 
és anyag, amelyet e melléklet máshol nem sorol fel;

i) kifejezetten katonai „atomreaktorok” részére tervezett szimulátorok;
j) kifejezetten katonai berendezések kiszolgálására tervezett vagy *átalakított* mobil javító műhelyek;
k) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy *átalakított* harctéri generátorok;
l) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy *átalakított* konténerek;
m) komphajók, amelyeket e melléklet máshol nem sorol fel, valamint kifejezetten katonai felhasználásra tervezett 

hidak és pontonok;
n) kifejezetten az I., VI., IX. vagy X. fejezetben meghatározott termékek fejlesztéséhez tervezett kísérleti modellek;
o) kimondottan katonai felhasználásra tervezett lézer védelmi berendezés, így különösen szem- és 

érzékelővédelem;
p) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy *átalakított*, az e mellékletben máshol említettektől eltérő

„üzemanyagcellák”.
Technikai megjegyzés:
1. E fejezet alkalmazásában műszaki *könyvtár* (parametrikus adatbázis): a katonai természetű műszaki információk 

gyűjteménye, amely növelheti a katonai berendezések vagy rendszerek teljesítményét.
2. E fejezet alkalmazásában *átalakított*: bármely strukturális, elektromos, mechanikai vagy egyéb változás, amely 

valamely nem katonai eszközt kifejezetten katonai felhasználásra tervezett eszköz képességeivel lát el.
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XVIII. fejezet

(ML 18)

Az alábbi gyártóberendezések és azok tartozékai:
a) kifejezetten e mellékletben meghatározott termékek *gyártásához* tervezett vagy átalakított 

gyártóberendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;
b) kifejezetten e mellékletben meghatározott termékek tanúsításához, minősítéséhez és vizsgálatához tervezett 

környezetállósági vizsgáló létesítmények és az azokhoz tervezett berendezések.
Műszaki megjegyzés:
E fejezet alkalmazásában *gyártás*: a tervezés, vizsgálat, előállítás, tesztelés és ellenőrzés.
Megjegyzés: Az a) és b) pont a következő berendezéseket foglalja magában:
a) folyamatos nitrálók;
b) centrifugális vizsgálókészülék vagy berendezés, amely az alábbi paraméterek bármelyikével rendelkezik:

1. egy vagy több hajtómotorjának együttes névleges teljesítménye legalább 298 kW (400 LE);
2. hasznos terhelhetősége legalább 113 kg vagy
3. legalább 91 kg hasznos terhelésre ható 8 g vagy nagyobb centrifugális gyorsulást állít elő;

c) dehidratáló prések;
d) kifejezetten katonai robbanó- vagy hajtóanyagok sajtolására tervezett vagy átalakított csavaros extruderek;
e) vágógépek az extrudált rakéta-hajtóanyag méretre vágásához;
f) legalább 1,85 m átmérőjű, nagy nyomást kibíró (sweetie) tartályok (tumblerek), amelyek tárolókapacitása 

nagyobb, mint 227 kg;
g) szilárd hajtóanyagok folyamatos keverésének eszközei;
h) fluidhajtóanyag-őrlők katonai robbanóanyagok összetevőinek zúzására vagy őrlésére;
i) a VIII. fejezet c) pont 8. alpontja alapján engedélyezés alá vont fémpor gömbösítésének és egységes 

szemcseméretének egyidejű elérését biztosító berendezések;
j) a VIII. fejezet c) pont 3. alpontjában felsorolt anyagok átalakítására szolgáló konvekciós áramú konverterek.

XIX. fejezet

(ML 19)

Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések, vagy ellentevékenység 
eszközei, és kísérleti modellek a következők szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett elemek részegységek:

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására tervezett „lézer”-
rendszerek;

b) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas 
részecskesugárzó rendszerek;

c) a célpont megsemmisítésére vagy célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas nagy 
teljesítményű rádiófrekvenciás (RF) rendszerek;

d) kifejezetten az a)-c) pontban meghatározott rendszerek felderítésére vagy azonosítására, vagy az ellenük való 
védelemre tervezett berendezések;

e) az e fejezetben meghatározott rendszerek, berendezések és részegységek fizikai kísérleti modelljei;
f) „lézer”-rendszerek, amelyeket kifejezetten a védőeszközök nélküli látószerv - azaz a szabad szem vagy a látást 

javító eszközzel ellátott szem - maradandó vakságának előidézésére terveztek.
1. megjegyzés: Az e fejezetben meghatározott, irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek közé tartoznak azok 

a rendszerek, amelyek képessége az alábbi engedélyköteles eszközök alkalmazásától függ:
a) elégséges teljesítményű „lézerek” olyan megsemmisítő hatás létrehozására, amely hasonló a hagyományos 

lőszer pusztítási hatásához;
b) részecskegyorsítók, amelyek pusztító hatású energiával feltöltött vagy semleges részecskesugarat lőnek ki;
c) nagy lüktető teljesítményű vagy nagy átlagos teljesítményű rádiófrekvenciás sugáradók, amelyek kellően 

intenzív mezőt hoznak létre ahhoz, hogy a távoli célpontban lévő elektronikus áramkört üzemképtelenné tegyék.
2. megjegyzés: Az e fejezet szerint engedélykötelesek az alábbi, kifejezetten irányított energiát kibocsátó 

rendszerek:
a) primer energiaforrások, energiatároló, kapcsoló, teljesítmény szabályozó vagy üzemanyag-kezelő

berendezések;
b) célkereső vagy követő rendszerek;
c) a célpont károsodását, megsemmisítését vagy a célpont támadási célja elérése megakadályozásának 

megtörténtét felmérő rendszerek;
d) sugárnyaláb-kezelő, továbbító vagy célmegjelölő berendezés;
e) gyors sugárnyaláb mozgatására képes berendezés, több célpont elleni gyors műveletekre;
f) adaptív optikák és fáziskonjugátorok;
g) áram injektorok negatív hidrogén-ion sugár előállítására;
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h) „űrminősítésű” gyorsító alkatrészek;
i) negatívionsugár-összpontosító berendezés;
j) nagy energiájú ionsugár ellenőrzésére és mozgatására szolgáló berendezés;
k) „űrminősítésű” fémfóliák a negatív hidrogén izotóp sugarak semlegesítésére.

XX. fejezet

(ML 20)

Kriogén és „szupravezető” berendezések a következők szerint, valamint kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek és kiegészítő eszközök:

a) kifejezetten katonai földi, vízi, repülőgép fedélzeti vagy űrjárművekbe való beépítésre tervezett berendezések, 
amelyek képesek a jármű mozgása közben 103 K (-170 °C) alatti hőmérsékletet előállítani vagy fenntartani;

Megjegyzés: Az a) pont magában foglalja azon mobil rendszereket, amelyek nemfémes vagy nem villamos vezető
anyagokból - például a műanyagok, vagy az epoxigyantával impregnált anyagok - előállított kiegészítő eszközökből 
vagy részegységekből épülnek fel.

b) olyan szupravezető villamos berendezés – forgógépek és átalakítók –, amelyeket kifejezetten katonai földi, vízi, 
repülőgép fedélzeti, vagy űrjárművekbe való beépítésre terveztek, és amelyek a jármű mozgása közben is 
működtethetők.

Megjegyzés: A b) pont nem vonatkozik az olyan egyenáramú hibrid homopoláris generátorokra, amelyek 
egypólusú normál fémarmatúrával rendelkeznek, és olyan mágneses mezőben forognak, amelyet szupravezető
tekercsek hoznak létre, amennyiben a generátorban ezen tekercsek az egyedüli szupravezető elemek.

XXI. fejezet

(ML 21)

„Szoftver”, a következők szerint:
a) kifejezetten az e mellékletben meghatározott berendezések, anyagok vagy „szoftver” „kifejlesztésére”, 

„gyártására” vagy „felhasználására” tervezett vagy átalakított „szoftver”;
b) az a) pontban meghatározottaktól eltérő egyéb speciális „szoftver” az alábbiak szerint:

1. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy értékelése 
céljára tervezett vagy ilyen célra átalakított „szoftver”;

2. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai műveletek modellezése vagy szimulálása céljára tervezett vagy 
ilyen célra átalakított „szoftver”;

3. hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek hatásának meghatározására szolgáló „szoftver”;
4. Vezetési, Irányítási (Command and Control - C2), Vezetési, Irányítási, Hírközlési (Command, Control and 

Communications - C3), Vezetési, Irányítási, Hírközlési és Hírszerzési (Command, Control, Communications and 
Intelligence - C3I), Vezetési, Irányítási, Hírközlési, Számítástechnikai és Hírszerzési (Command, Control, 
Communications, Computer and Intelligence - C4I) rendszer alkalmazások, vagy azok részelemei;

c) az a) vagy b) pontban nem meghatározott szoftver, amelyet kifejezetten arra terveztek vagy alakítottak át, hogy 
az e mellékletben nem szereplő berendezések számára lehetővé tegye az e mellékletben meghatározott berendezések
katonai rendeltetésének betöltését.

XXII. fejezet

(ML 22)

„Technológia” a következők szerint:
a) „technológia”, amely a b) pontban meghatározottaktól eltér és az e mellékletben szereplő termékek 

„fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „használatához” „szükséges”;
b) „Technológia” a következők szerint:

1. „technológia”, amely az e mellékletben meghatározott termékek teljes gyártási eljárásának tervezéséhez, 
a részegységek összeszereléséhez és azok működtetéséhez, üzemeltetéséhez és javításához „szükséges” még akkor is, 
ha a gyártási eljárás részegységei nincsenek meghatározva;

2. „technológia”, amely kézifegyverek „fejlesztéséhez” és „gyártásához” „szükséges” még akkor is, ha azt 
antik kézifegyverek másolatainak gyártására használják;

3. „technológia”, amely a VII. fejezet a)-g) pontjaiban meghatározott mérgező anyagok, kapcsolódó 
berendezések vagy elemek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „használatához” „szükséges”;

4. „technológia”, amely a VII. fejezet h) pontjában meghatározott biopolimerek vagy specifikus sejtkultúrák 
„fejlesztéséhez”, „előállításához” vagy „használatához” szükséges;
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5. „technológia”, amely kizárólag a VII. fejezet i) pont 1. alpontjában meghatározott „biokatalizátoroknak” a 
katonai hordozóanyagokkal vagy katonai anyagokkal történő elegyítéséhez „szükséges”.

1. megjegyzés: Az e mellékletben szereplő termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „használatához” 
„szükséges” „technológia” akkor is engedélyköteles marad, ha azt az e mellékletben nem szereplő termékekre kell 
alkalmazni.

2. megjegyzés: E fejezet nem vonatkozik a következőkre:
a) azon „technológiák”, amelyek a szükséges minimumot képezik a nem engedélyköteles tételek vagy 

az engedélyezett kivitelű tételek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, működtetés folyamatos fenntartásához, 
ellenőrzéséhez és javításához;

b) azon „technológiák”, amelyek „közhasznú”, „tudományos alapkutatás” vagy a szabadalmi 
engedélyekhez szükséges minimum információk;

c) a polgári közlekedési eszközök folyamatos meghajtásához szükséges mágneses indukcióhoz 
kapcsolódó „technológiák”.

XXIII. fejezet

(HUML 23)

Kifejezetten katonai célú felszerelések
Kizárólag katonai előírások szerint kialakított alapanyagból, katonai szabvány, felsorolás vagy annak megfelelő
követelmény szerint gyártott termékek:

a) jelen mellékletben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai alkalmazásra kifejlesztett hadi-, egyenruházati 
alapanyagok, hadi, egyenruházati termékek, cikkek, az ezekhez tartozó ékítmények, felszerelések, lábbelik, 
málhazsákok és hordeszközök;

b) katonai és a személyi álcázó felszerelések, takaróeszközök;
c) katonai alkalmazásra kifejlesztett túlélést biztosító eszközök, egyéni védőeszközök, védőfunkciójú eszközök és 

felszerelések.

XXIV. fejezet

(HUML 24)

Kifejezetten katonai célú szolgáltatások, valamint tábori ellátást biztosító, kifejezetten katonai célokra 
használt eszközök:

a) a katonai szervezetek, kontingensek és felszereléseik hazai és nemzetközi katonai feladat 
végrehajtására történő mozgatása, kitelepítése, váltása, át-, illetve hazatelepítése, utánpótlás és ellátás 
biztosítása érdekében katonai vagy polgári eszközökkel végzett szállítás-szolgáltatások;

b) kifejezetten katonai célokra tervezett és alkalmazott, az e melléklet I-VII., a IX-XXIII., valamint a XXV. fejezetében 
felsorolt termékek rendszeresítésével, rendszerben tartásával, üzemeltetésével, üzemben tartásával, illetve rendszerből 
történő kivonásával és kezelésével közvetlenül összefüggő szolgáltatások;

c) kifejezetten veszélyes vagy speciális jellege miatt oda sorolandó eszközök és anyagok
ca) ideértve az I-IV., VI-VIII., X-XIII., XV. és XIX. fejezetekben szereplő termékeket,
cb) megsemmisítésére, hatástalanítására, illetve az ezzel összefüggő tevékenységre irányuló szolgáltatás;

d) műveleti, hadműveleti területen vásárolt, tábori ellátást biztosító szolgáltatások;
e) elasztikus üzemanyagtartály és a tábori üzemanyag ellátáshoz szükséges egyéb eszközök, anyagok (üzemanyag 

szaktechnikai eszköz);
f) tábori mozgókonyha (élelmezési szaktechnikai eszköz);
g) tábori hűtő- és vízszállító utánfutó (élelmezési szaktechnikai eszköz);
h) komplettírozott élelmiszercsomag (élelmezési szakanyag);
i) élelmezési ellátást biztosító, kifejezetten katonai célra kifejlesztett terepjáró gépjárművek és szakfelépítmények 

(élelmezési szaktechnikai eszköz).
j) kifejezetten katonai célra tervezett és készített kiképzés-technikai szakanyagok, létesítmények, bázisok, 

szimulátorok rendszeresítésével, rendszerben tartásával, üzemeltetésével, üzemben tartásával, illetve rendszerből 
történő kivonásával és kezelésével közvetlenül összefüggő szolgáltatások,

k) a katonai feladatok végrehajtását közvetlenül biztosító anyagmozgatási képesség fenntartása érdekében a 
rakodógépek üzemeltetésével, üzemben tartásával közvetlenül összefüggő szolgáltatások.
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XXV. fejezet

(HUML 25)

Rendvédelmi, rendészeti kényszerítő eszközök, bűnfelderítő eszközök, illetve azok alkalmazásához szükséges 
anyagok:

1. Különféle rendőrbotok, ütőeszközök
a) gumibotok
b) bevetési botok,
c) összetolható rendőrbotok,
d) többcélú rendőrbotok (tonfák),
e) kardok.

2. Mozgásszabadságot korlátozó eszközök
a) műanyag bilincsek,
b) patentbilincsek,
c) zsanéros bilincsek,
d) testbilincsek,
e) vezetőszáras bilincsek,
f) elfogó villák,
g) elfogó hálók,
h) útzárak,
i) kordonok,
j) gabalyító eszközök.

3. Elektromos sokkolók
4. Pirotechnikai eszközök és anyagok

a) hanggránátok,
b) fénygránátok,
c) hang- és fénygránátok.

5. Tömegoszlatásra szolgáló speciális gépjárművek
a) vízágyúk,
b) tömegoszlató ráccsal vagy barikád romboló toló lappal felszerelt gépjárművek.

6. Védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotot előidéző, természetes vagy mesterséges hatóanyagú, 
könnyfakasztó, szemet, nyálkahártyát irritáló eszközök és anyagok.

7. A vízágyúk alkalmazásához szükséges kémiai anyagok.
8. Speciális rendeltetésű biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló berendezések, tartozékaik.
9. Nyomrögzítő berendezések és anyagok.
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A honvédelmi miniszter
13/2016. (VII. 22.) HM

rendelete
a szolgálati fegyver Katonai Nemzetbiztonsági

Szolgálatnál történõ rendszeresítésének,
viselésének rendjérõl és használatának

részletes szabályairól

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés b) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatás-
körérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya
a) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továb-

biakban: KNBSZ) és
b) a KNBSZ hivatásos állományú tagjára (a továbbiak-

ban: hivatásos állomány tagja)
terjed ki.

2. §

Ha a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 36. § (1) bekez-
dése szerint a lõfegyverhasználat feltétele fennáll, a hiva-
tásos állomány tagja bármely dolgot fegyverként használ-
hat. A lõfegyver használatára vonatkozó szabályokat eb-
ben az esetben is értelemszerûen alkalmazni kell.

3. §

(1) A Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: MH)
szolgálati használatra már rendszeresített lõfegyver, vala-
mint a hozzájuk tartozó lõszer (a továbbiakban együtt: lõ-
fegyver) a KNBSZ rendszerébe külön eljárás nélkül felvé-
telre kerül.

(2) Alkalmazásbavételi határozattal kerül a KNBSZ
rendszerébe

a) az MH-nál már rendszeresített, harcászati-technikai
paramétereket érintõen alapvetõen módosított lõfegyver,

b) a rendvédelmi szervek által már rendszeresített lõ-
fegyver,

c) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete tagállamának
vagy az Európai Unió tagállamának fegyveres szerveinél
rendszeresített lõfegyver.

(3) Az alkalmazásbavételi határozatot a KNBSZ fõigaz-
gatójának javaslatára a honvédelemért felelõs miniszter
adja ki.

4. §

(1) A szolgálati lõfegyver
a) hivatásos állomány tagja részére történõ kiadását

a szervezeti egységének vezetõje,
b) fõigazgató-helyettesek, továbbá szervezeti egységek

vezetõi részére történõ kiadását a fõigazgató
engedélyezi.

(2) Az engedély nem adható ki, illetve a kiadott enge-
délyt az engedélyezõ haladéktalanul visszavonja, ha

a) az érintettel szemben büntetõeljárás indult,
b) az érintett illetmény nélküli szabadságon van,
c) az érintett lõfegyverrel, illetve lõszerrel bármely mó-

don visszaélt,
d) erre indokolt javaslatot tesz a KNBSZ belsõ biztonsá-

gi és bûnmegelõzési feladatokat ellátó szervezeti egységé-
nek vezetõje,

e) az 5. §-ban meghatározott tárolási feltételek nem biz-
tosítottak, illetve megváltoztak, vagy

f) az érintettet szolgálati viszonyából felfüggesztették
vagy szolgálati viszonya bármilyen okból szünetel.

5. §

(1) A hivatásos állomány tagja szolgálati helyén szolgá-
lati lõfegyverét a kizárólagos használatában lévõ lemez-
szekrényében, ürített állapotban tárolja.

(2) A hivatásos állomány tagja félautomata szolgálati
lõfegyvere lakásban történõ tárolásának engedélyezésére
a 4. §-t kell alkalmazni.

(3) A hivatásos állomány tagja a (2) bekezdés szerinti
engedély alapján lemezszekrényben vagy rögzített lemez-
kazettában, ürített állapotban tárolhatja szolgálati lõfegy-
verét, ha biztosított, hogy ahhoz a hivatásos állomány tag-
ján kívül más személy nem fér hozzá.

6. §

A hivatásos állomány tagja a szolgálati lõfegyvert betá-
razva, a véletlen elsülés ellen biztosítva, rejtve, magánál
vagy magán hordhatja.

7. §

(1) A figyelmeztetõ lövés leadásának irányát úgy kell
megválasztani, hogy a lövedék életet, testi épséget ne ve-
szélyeztessen, és lehetõleg ne okozzon anyagi kárt.

(2) Ha a támadás közvetett, az eszköze tárgy vagy állat,
akkor a tárgyra vagy állatra kell elsõdlegesen a lövést
leadni.

(3) A tárgyra, állatra irányuló lövés leadásakor kerülni
kell az élet, testi épség veszélyeztetését.
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8. §

(1) A lõfegyverhasználat során megsérült személy orvo-
si ellátásáról gondoskodni kell. Az orvos vagy a mentõ-
szolgálat értesítése az erre utasítást adó, ennek hiányában
a lõfegyvert használó kötelessége.

(2) A hivatásos állomány tagja a lõfegyverhasználat
helyszínét csak abban az esetben hagyhatja el, ha távozását
nemzetbiztonsági érdek vagy testi épségének megóvása
indokolja.

(3) A helyszíni szemle lefolytatására az elöljáró intézke-
dik, függetlenül attól, hogy történt-e személyi sérülés,
vagy keletkezett-e kár.

(4) Az elöljáró a helyszíni szemle megállapításaira is fi-
gyelemmel, a szolgálati út betartásával jelentést tesz a lõ-
fegyverhasználatról.

9. §

(1) A lõfegyverhasználatról jelentést készít
a) a lõfegyvert használó,
b) a lõfegyver használatára utasítást adó, és
c) a KNBSZ személyi állományának azon tagja, akinek

hitelt érdemlõ tudomása van az esemény körülményeirõl.
(2) A lõfegyverhasználatról szóló jelentésben rögzíteni

kell
a) a lõfegyverhasználat körülményeit, különösen annak

helyét, idejét, a lõfegyvert használó személyét, a lõfegy-
verhasználatra utasítást adó személyét, szolgálati feladat
végrehajtása esetén annak megnevezését,

b) a lõfegyverhasználat okát,
c) a lõfegyverhasználatot megelõzõ intézkedéseket,

vagy azok elmaradása esetén annak okát,
d) az alkalmazott lõfegyver típusát, gyári számát, a le-

adott lövések számát és becsapódásuk helyét,
e) az okozott, illetve keletkezett sérüléseket, az elsõse-

gélynyújtás, orvosi ellátás tényét,
f) az okozott, illetve keletkezett károkat, a károsult sze-

mélyét, a lõfegyvert használó, illetve a károsult által a kár
enyhítésére tett intézkedéseket, és

g) a helyszínre, a tanúkra, a bûnjelekre és az egyéb kö-
rülményekre vonatkozó adatokat.

10. §

A lõfegyverhasználatról a KNBSZ központi ügyeleti
szolgálata az általános rendõrségi feladatok ellátására lét-
rehozott szerv tevékenység-irányítási központját haladék-
talanul tájékoztatja.

11. §

(1) A fõigazgató haladéktalanul megkezdi a lõfegyver-
használat jogszerûségének kivizsgálását (a továbbiakban:
vizsgálat). A vizsgálatot, ha az arra jogosult az Nbtv. 37. §
(1) bekezdése szerinti panasszal nem élt, harminc napon
belül, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 134. §-a szerinti elõzetes
vizsgálat szabályai alapján kell lefolytatni.

(2) A vizsgálatban nem vehet részt a lõfegyvert hasz-
náló személy közeli hozzátartozója, illetve az a sze-
mély, akitõl az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható,
továbbá az a személy, akinek jelentéstételi kötelezettsé-
ge van.

(3) Ha a fõigazgatóval szemben jelentéstételi kötelezett-
ség, vagy egyéb kizáró ok áll fenn, a vizsgálatot a honvéd-
elemért felelõs miniszter az általa vezetett minisztérium-
ban kijelölt szervezeti egység útján folytatja le.

(4) A vizsgálat során a helyszíni szemle és a jelentések
adatait is figyelembe véve meg kell hallgatni azon szemé-
lyeket, akiknek tudomása van az esemény körülményei-
rõl. Minden esetben meg kell hallgatni a lõfegyvert hasz-
náló személyt, az erre utasítást adót, az intézkedés alá
vontat, a sérültet és azt, akinek a lõfegyverhasználat kárt
okozott.

(5) Ha a lõfegyverhasználatnak nem minõsülõ lövés sé-
rülést vagy kárt okozott, a lõfegyverhasználatra vonatkozó
rendelkezések szerint kell a vizsgálatot lefolytatni.

12. §

(1) A vizsgálat befejezésérõl szóló döntés tartalmazza
a lõfegyverhasználat jogszerûségének minõsítését, jogel-
lenesség esetén a felelõsségre vonási eljárás megindításá-
ra vonatkozó döntést, valamint a jogorvoslatra vonatkozó
tájékoztatást. Az indokolás a döntést megalapozó tények
rögzítésén túl tartalmazza a sérülést, az okozott kárt, an-
nak nagyságát, mértékét és az érintettek személyes adata-
it is.

(2) A döntésrõl írásban tájékoztatni kell a lõfegyvert
használó és az erre utasítást adó személyt.

13. §

Az Nbtv. 37. § (1) bekezdése szerinti panasz benyújtása
esetén a lõfegyverhasználat jogszerûségének a vizsgálatát
az Nbtv. 37. §-a szerinti panaszeljárás keretei között
a 11. § megfelelõ alkalmazásával kell lefolytatni.
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14. §

A szolgálati lõfegyver elvesztését, eltulajdonítását a hi-
vatásos állomány érintett tagjának a tudomására jutáskor
haladéktalanul jelentenie kell szolgálati elöljárójának és
a KNBSZ belsõ biztonsági és bûnmegelõzési feladatokat
ellátó szervezeti egységének.

15. §

A 4. § és az 5. § (2) bekezdése szerinti engedély vissza-
vonásakor a hivatásos állomány tagja haladéktalanul átad-
ja szolgálati lõfegyverét a szolgálati elöljárójának.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
14/2016. (VIII. 8.) HM

rendelete
a kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem
térülõ károk leírásának és törlésének szabályairól

szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
és a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának,
valamint a kiegészítõ támogatások megállapításának

és folyósításának szabályairól szóló
11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés h) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 25. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatáro-
zott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem
térülõ károk leírásának és törlésének szabályairól szóló

10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. §

A kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem té-
rülõ károk leírásának és törlésének szabályairól szóló
10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 40. § (1) bekezdésében
az „A katonai oktatási intézmény parancsnoka, vezetõje”
szövegrész helyébe az „A katonai oktatási intézmény pa-
rancsnoka, vezetõje és a honvédelemért felelõs miniszter
fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény
igazgatója” szöveg lép.

2. A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának,
valamint a kiegészítõ támogatások megállapításának

és folyósításának szabályairól szóló
11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

2. §

A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, va-
lamint a kiegészítõ támogatások megállapításának és fo-
lyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM
rendelet a következõ 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § A 2. és 3. §-t azon személyek esetében is alkal-
mazni kell, akiknek szolgálati kötelmekkel összefüggõ
baleseti sérülés vagy szolgálati eredetû betegség következ-
tében fennálló egészségkárosodásuk alapján került a szol-
gálati viszonyuk megszüntetésre és részükre a HM pénz-
ügyi feladatokat ellátó központi szerve baleseti járadékot
állapított meg.”

3. Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

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

A köztársasági elnök
265/2016. (VII. 20.) KE

határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának

megszüntetésérõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (2) bekezdés b) pontja, 59. § (2) bekezdés a) pontja
és 60. §-a alapján – a honvédelmi miniszter elõterjesztésé-
re, a hivatásos szolgálati viszony közös megegyezéssel
történõ megszüntetésérõl szóló megállapodásra tekintettel –
dr. Tokovicz József dandártábornok hivatásos szolgálati
viszonyát 2016. július 15-ei hatállyal megszüntetem.

Budapest, 2016. július 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. július 12.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04137-2/2016.

A köztársasági elnök
266/2016. (VII. 20.) 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. § (1) bekezdés a) pontja és 57. § (1) bekezdése alapján
– a honvédelmi miniszter elõterjesztésére – Kálló László
ezredest 2016. augusztus 1. napjától 2019. augusztus 31.
napjáig terjedõ idõtartamra dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2016. július 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. július 12.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04138-2/2016.
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UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
33/2016. (VII. 15.) HM

utasítása
a Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó

Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak
kijelölésérõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja alapján, valamint a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény 36. § (2) bekezdés d) pontjában, a honvéde-
lemrõl 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) bekez-
désében, továbbá a kormányközi vegyesbizottságok tagja-
inak és tisztségviselõinek kijelölésérõl szóló 2118/2008.
(VIII. 27.) Korm. határozatban, a Magyar Köztársaság
Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között
a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emléké-
nek megörökítésérõl, valamint sírjaik jogi helyzetérõl szó-
ló Megállapodás, valamint az ezzel kapcsolatos pénzügyi
finanszírozásról készített Jegyzõkönyv jóváhagyásáról
szóló 2158/1996. (VI. 25.) Korm. határozatban foglaltakra
figyelemmel a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A Magyar–Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Ve-
gyes Bizottság Magyar Tagozatának (a továbbiakban: Ma-
gyar Tagozat) elnökéül Vargha Tamást, a Honvédelmi Mi-
nisztérium (a továbbiakban: HM) parlamenti államtitkárát
jelölöm ki.

(2) A Magyar Tagozat elnökhelyettesi feladatainak ellá-
tására Lázár-Takács Katalint, a HM Társadalmi Kapcsolatok
Hivatal (a továbbiakban: HM TKH) fõigazgatóját jelölöm ki.

(3) A Magyar Tagozat tagjai a honvédelmi tárca képvi-
seletében:

a) dr. Balogh András József ezredes, a HM Jogi Fõosz-
tály fõosztályvezetõje,

b) Horváth Lajos, a HM TKH, Háborús Kegyeleti Igaz-
gatóság igazgatója,

c) Völgyi Zoltán alezredes, a HM Nemzetközi Együtt-
mûködési Fõosztály vezetõ kiemelt fõtisztje,

d) dr. Turai Zoltán, a HM Védelempolitikai Fõosztály
ügyintézõje és

e) dr. Ravasz István alezredes, a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum kiemelt fõtisztje.

(4) A Magyar Tagozat tagjai a társtárcák képviseleté-
ben:

a) Bucsi-Török Krisztina, a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium Oroszország Fõosztály fõosztályvezetõ-helyet-
tese és

b) Prutkay János, a Belügyminisztérium Önkormányzati
Gazdasági Fõosztály, Vagyongazdálkodási és Település-
üzemletetési Osztály ügyintézõje.

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti a Magyar–Orosz Kormányközi Hadisír-
gondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak ki-
jelölésérõl szóló 27/2015. (VI. 15.) HM utasítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
34/2016. (VII. 15.) HM

utasítása
az egyes beosztásokban megállapítható

munkaerõ-piaci pótlékról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés f) pontja alap-
ján 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
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a 2016. december 31-ig terjedõ idõszakra munkaerõ-piaci
pótlékra jogosult az állomány azon tagja, aki

a) a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ
Repülõbázis AN-26 Üzembentartó Századának vagy a
Magyar Honvédség Légijármû Javítóüzem állományában
teljesít szolgálatot,

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

c) repülõmûszaki szolgálati beosztást tölt be.
(2) Az (1) bekezdés alapján megállapítandó munkaerõ-

piaci pótlék havi összegét – a betöltött szolgálati beosztás
rendszeresített rendfokozatának alapulvételével – az 1. mel-
lékletben foglalt táblázat A–L oszlopa határozza meg.

(3) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény (a továbbiakban: Hjt.) 55. §-a szerinti esetben a (2) be-
kezdés alkalmazása során a megbízással betöltött szolgá-
lati beosztást kell figyelembe venni.

2. §

Az 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 állományában teljesít szolgálatot,

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

c) az AN-26 repülõgéptípushoz kötõdõ szállítórepülõ-
gép fegyvernemi, szakági alcsoportba tartozó szolgálati
beosztást lát el.

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 egyidejû-

leg több érvényes szakszolgálati engedéllyel is rendelke-
zik, részére csak egy, a parancsnok által a betöltött szolgá-
lati beosztáshoz rendelt fedélzeti beosztáshoz kapcsolódó
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. §

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

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

a) a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ
Repülõbázis állományában teljesít szolgálatot,

b) repülõmûszaki szolgálati beosztást tölt be, és
c) a JAS-39 repülõgéptípusra vonatkozó érvényes szak-

szolgálati engedéllyel vagy fegyveres tanfolyami végzett-
séggel vagy FENIX rendszer – raktárszoftver – üzemelte-
tõi vizsgával rendelkezik a 2. mellékletben foglalt táblázat
A oszlopában meghatározott kategóriák valamelyikében.

(2) Az (1) bekezdés alapján megállapítandó munka-
erõ-piaci pótléknak a 2. mellékletben foglalt táblázat
A oszlopa szerinti kategóriák alapján járó havi összegét
– a betöltött szolgálati beosztás rendszeresített rendfoko-
zatának alapulvételével – a 2. mellékletben foglalt táblázat
B–M oszlopa határozza meg.

(3) Ha a pótlékra jogosult személy egyidejûleg több ér-
vényes szakszolgálati engedéllyel, végzettséggel vagy
vizsgával is rendelkezik, részére csak egy, a magasabb
összegû munkaerõ-piaci pótlékra jogosító engedély, végzett-
ség vagy vizsga alapján állapítható meg a pótlék összege.

(4) A Hjt. 55. §-a szerinti esetben a (2) bekezdés alkal-
mazása során a megbízással betöltött szolgálati beosztást
kell figyelembe venni.

5. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdése alapján, az utasításban elõ-
írt feltételeknek való megfelelés idõtartamára, de legfel-
jebb a 2016. december 31-ig terjedõ idõszakra munka-
erõ-piaci pótlékra jogosult az állomány azon tagja, aki

a) a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ
Repülõbázis állományában teljesít szolgálatot,

b) a JAS-39 repülõgéptípusra vonatkozó érvényes szak-
szolgálati engedéllyel rendelkezik, és

c) a JAS-39 repülõgéptípushoz kötõdõ harcászati repü-
lõgép fegyvernemi, szakági alcsoportba tartozó szolgálati
beosztást tölt be.

(2) Az (1) bekezdés alapján megállapítandó munkaerõ-
piaci pótlék havi összege 251 225 Ft.

(3) A Hjt. 55. §-a szerinti esetben az (1) bekezdés alkal-
mazása során a megbízással betöltött szolgálati beosztást
kell figyelembe venni.

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

7. §

Az utasítást a 2. § szerinti állomány tekintetében – ide
nem értve a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezsõ
Repülõbázis AN-26 Szállítórepülõ Századának állományába

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 775



tartozó, az AN-26 repülõgéptípusra vonatkozó érvényes
szakszolgálati engedéllyel rendelkezõ és AN-26 repülõgép-
típuson fedélzeti beosztást betöltõ személyeket – 2015. no-
vember 1-jétõl kell alkalmazni. A visszamenõlegesen ese-
dékessé váló munkaerõ-piaci pótlékot legkésõbb az utasítás
hatálybalépését követõ 10. munkanapig kell megállapítani,
és az utasítás hatálybalépését követõ hónapra járó illet-
ménnyel együtt kell a jogosultnak kifizetni.

8. §

(1) Azon személyek esetében, akik a 2015. július 1. és
az utasítás hatálybalépése közötti idõszakban megfeleltek

a) a 4. § szerinti feltételeknek, az utasítást 2015. július
1-jétõl,

b) az 5. § szerinti feltételeknek, és az 5. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti szolgálati beosztásuk rendszeresített
rendfokozata legalább hadnagy, de legfeljebb ezredes, az
utasítást 2015. július 1-jétõl,

c) az 5. § szerinti feltételeknek, és az 5. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti szolgálati beosztásuk rendszeresített
rendfokozata tábornoki rendfokozati csoportba tartozik,
az utasítást 2016. január 1-jétõl
kell alkalmazni azzal, hogy részükre azon, a jogosultsági
feltételeknek megfelelõ idõtartamra kell munkaerõ-piaci
pótlékot megállapítani, melyre vonatkozóan munkaerõ-piaci
pótlék nem került részükre egyedi miniszteri határozat
alapján megállapításra.

(2) Az (1) bekezdés alapján visszamenõlegesen esedé-
kessé váló munkaerõ-piaci pótlékot legkésõbb az utasítás
hatálybalépését követõ 10. munkanapig kell megállapíta-
ni, és az így megállapított pótlékot legkésõbb az utasítás
hatálybalépését követõ hónapra járó illetménnyel együtt
kell kifizetni.

9. §

Az utasítás 4. §-a vagy 5. §-a alapján pótlékban része-
sülõ állomány azon tagja esetében, aki az utasítás ha-
tálybalépését megelõzõ napon egyedi miniszteri határo-
zat alapján munkaerõ-piaci pótlékra volt jogosult, a pótlé-
kot megállapító egyedi miniszteri határozat jelen utasítás
erejénél fogva az utasítás hatálybalépésének napjával
visszavontnak minõsül.

10. §

Hatályát veszti az egyes beosztásokban megállapítható
munkaerõ-piaci pótlékról szóló 4/2016. (II. 10.) HM uta-
sítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 34/2016. (VII. 15.) HM utasításhoz

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis AN-26 Üzembentartó Századának
vagy az MH Légijármû Javítóüzem állományában repülõmûszaki szolgálati 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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2. melléklet a 34/2016. (VII. 15.) HM utasításhoz

A JAS-39 repülõgéptípus repüléskiszolgálását végzõ egyes repülõmûszaki szolgálati beosztást betöltõk
munkaerõ-piaci pótlékának összege

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

1.

Kategória

A munkaerõ-piaci pótlék havi összege a betöltött szolgálati beosztás rendszeresített rendfokozata
alapján (Ft)
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Magassági felszerelés
ellenõrzésére jogosító
– FSE level „O” – engedéllyel
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A honvédelmi miniszter
35/2016. (VII. 15.) HM

utasítása
a polgári felsõoktatási intézmények és szakképzõ

iskolák hallgatóival köthetõ ösztöndíjszerzõdésrõl,
valamint az ösztöndíj folyósításának rendjérõl szóló

38/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A polgári felsõoktatási intézmények és szakképzõ
iskolák hallgatóival köthetõ ösztöndíjszerzõdésrõl, vala-
mint az ösztöndíj folyósításának rendjérõl szóló 38/2014.
(V. 30.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. §-a a követ-
kezõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha a pályázatok elbírálását követõen a szakmai fe-
lelõsök által igényeltnél kevesebb ösztöndíjszerzõdés ke-
rül megkötésre, illetve részükrõl új igény merül fel, a HVK
SZCSF a (2) bekezdés szerinti idõtartamon kívül is kiírhat
pályázati felhívást.”



(2) Az Ut. 3. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a bizottság dön-

tésének közlését követõen induló szemeszter vagy félév
elsõ napjától kezdõdõen lehet ösztöndíjszerzõdést kötni.”

2. §

Az Ut. 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„(1) A hallgató az ösztöndíjszerzõdésben meghatározott
szemeszter vagy félév kezdõnapjától szerzõdéses állo-
mányba vételének idõpontjáig ösztöndíjra jogosult. Az
ösztöndíj a szakképzõ iskolában tanulók esetében alapösz-
töndíjból és tanulmányi pótlékból áll.

(2) A felsõoktatási intézményben tanulók esetében az
ösztöndíj havi összege a költségvetési törvényben megha-
tározott honvédelmi illetményalap (a továbbiakban: illet-
ményalap) 195–300%-a, melynek mértékérõl a HVK
SZCSF csoportfõnöke – a tanulmányok által elérhetõ
szakma iránti munkaerõ-piaci keresletre figyelemmel – az
ösztöndíjszerzõdésben dönt.

(3) A szakképzõ iskolában tanulók esetében:
a) az alapösztöndíj havi összege az illetményalap

59%-a,
b) a tanulmányi pótlék havi összege az elõzõ félévi ta-

nulmányi átlageredmény alapján
ba) 4,01–4,50 tanulmányi átlageredmény esetén az illet-

ményalap 24%-a,
bb) 4,51 és azt meghaladó tanulmányi átlageredmény

esetén az illetményalap 48%-a.”

3. §

Az Ut. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Amennyiben a hallgató önhibájából az ösztöndíj-
szerzõdésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a
4. § (1) bekezdés h) pontja szerint nem létesít szerzõdéses
jogviszonyt az MH-val, illetve miniszteri rendeletben
meghatározott módon megszûnik a szerzõdéses jogviszo-
nya az MH-val a szerzõdésben vállalt idõ leteltét megelõ-
zõen, az ösztöndíjszerzõdés alapján részére folyósított
ösztöndíjak teljes összegét köteles megtéríteni.”

4. §

Az Ut. a következõ 9. §-sal egészül ki:
„9. § (1) Az utasításnak a polgári felsõoktatási intézmé-

nyek és szakképzõ iskolák hallgatóival köthetõ ösztöndíj-
szerzõdésrõl, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjé-
rõl szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról szóló

35/2016. (VII. 15.) HM utasítás (a továbbiakban: Módut.)
2. §-ávál megállapított 5. § (1)–(3) bekezdését, valamint
a Módut. 6. § c) pontjával módosított 4. § (7) bekezdését a
2016/2017. tanév elsõ szemeszterétõl vagy félévétõl
és a Módut. elõtt megkötött ösztöndíjszerzõdésekre is al-
kalmazni kell.

(2) A Módut. hatálybalépése elõtt megkötött tanulmá-
nyi szerzõdések módosítását a Módut. hatálybalépését kö-
vetõ 30 napon belül – a 4. § (7) bekezdésben foglaltakra fi-
gyelemmel – kell kezdeményezni az (1) bekezdésben meg-
határozottak szerint.”

5. §

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

6. §

Az Ut.
a) 3. § (5) bekezdésében az „és a HM Védelemgazdasági

Hivatal fõigazgatója” szövegrész helyébe az „ , a HM Vé-
delemgazdasági Hivatal fõigazgatója, valamint az érintett
szakmai felelõs honvédségi szervezetek vezetõi” szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében az „a hivatásos és szerzõdéses
katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi
tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkal-
masság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság,
a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idõ
engedélyezésének szabályairól szóló HM rendeletben”
szövegrész helyébe az „a katonai szolgálatra való egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizs-
gálati eljárásról szóló HM rendeletben” szöveg,

c) 4. § (7) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész he-
lyébe a „jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó
eszköz” szöveg
lép.

7. §

Hatályát veszti az Ut.
a) 3. § (2) bekezdésében a „tanévenként” szövegrész,
b) 4. § (1) bekezdés f) pontja.

8. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 35/2016. (VII. 15.) HM utasításhoz

„1. melléklet a 38/2014. (V. 30.) HM utasításhoz

Ösztöndíjszerzõdés
(kötelezõ tartalmi kellékei)

amely létrejött egyrészrõl a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) képviseletében eljáró
……………………………… (név, rendfokozat) Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK SZCSF) csoportfõnök, másrészrõl a pályázatot elnyert …………………………………………………… (név)
(………………………………… szül. idõ, ………………………………………………………………… anyja neve,
……………………… személyazonosító igazolvány szám, …………………………………………………… lakóhely)
alapképzésben vagy mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevõ hallgató, szakképzõ iskola nappali tagozatán ta-
nuló* (a továbbiakban: ösztöndíjas hallgató) között tanulmányai még hátralévõ idõtartamára a Magyar Honvédséggel
történõ szerzõdéses szolgálati viszony létesítésének idõpontjáig az alábbi feltételekkel:

1. Az ösztöndíjas hallgató jogai, kötelezettségei:

1.1. a) Az ösztöndíjas hallgató
……………………………………………………………… (képzõ intézmény megnevezése) alapképzés vagy mes-

terképzés osztatlan képzés vagy szakképzõ iskola nappali tagozatán tanuló* nappali munkarendben
……………………………… szakán …… év ……………… hó …… napjáig tanulmányi és vizsgakötelezettségének a
legjobb tudása szerint eleget tesz. Kijelenti, hogy a végzettség/diploma* várható megszerzése az oktatási intézmény tájé-
koztatója alapján …… év ……………… hó …… napjáig esedékes.

b) Az ösztöndíjas hallgató tanulmányi eredményeirõl az egyes szemeszter/félév* lezárását követõ 15 napon belül
megküldi a lezárt leckekönyv/bizonyítvány* másolatát a HVK SZCSF részére.

c) Az ösztöndíjas hallgató köteles beiratkozni/folytatni* a soron következõ szemeszterre/félévre* és 15 napon belül
megküldeni a tanulmányi osztály/iskola* által kiállított, errõl szóló iratot a HVK SZCSF részére.

Vállalja, hogy tanulmányai befejezéséig, szerzõdéses állományba vétele érdekében az egészségügyi, fizikai, pszichi-
kai alkalmassági, továbbá a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.) meghatáro-
zott, a szolgálati viszony létesítéséhez fûzõdõ egyéb feltételeket teljesíti és a követelményeknek megfelel.

d) Az ösztöndíjas hallgató a végzettség/diploma* megszerzését követõ elsõ alkalommal végrehajtásra kerülõ alapki-
képzésen részt vesz, és szerzõdéses jogviszonyt létesít az MH-val. Vállalja, hogy a részére felajánlott elsõ szolgálati be-
osztást elfogadja, szerzõdéses jogviszonyát legalább az ösztöndíj folyósításának idõtartamával megegyezõ ideig fenn-
tartja.

e) Amennyiben az ösztöndíjas hallgató
ea) az 1.1. a) pontban foglalt tanulmányait neki felróható okból nem fejezi be,
eb) a jelen szerzõdést egyoldalúan felmondja,
ec) az 1.1. f) pontban foglaltak kivételével a Hjt.-ben meghatározott, a szolgálati viszony létesítéséhez fûzõdõ egyéb

feltételeknek és követelményeknek neki felróható módon a szolgálati viszony létesítésekor nem felel meg, vagy
ed) az ösztöndíj folyósításának idõtartamával megegyezõ szolgálati idõt neki felróható okból nem teljesíti,
a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét köteles megtéríteni.
f) Amennyiben az ösztöndíjas hallgató egészségügyi okból, fizikailag vagy pszichikailag a szerzõdéses szolgálatra

önhibáján kívül alkalmatlanná vált, visszafizetési kötelezettsége nem keletkezik.
g) Az ösztöndíjas hallgató a szerzõdést bármikor felmondhatja.
1.2. Az ösztöndíjas hallgató köteles haladéktalanul tájékoztatni a HVK SZCSF-et tanulmányai megszakításáról, ha-

lasztásáról. Az ösztöndíjas hallgató jelen szerzõdés aláírásával egyidejûleg tudomásul veszi és elfogadja, hogy ez eset-
ben ösztöndíjszerzõdése megszüntetésre kerül és az addig részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét köteles megtéríteni.

1.3. Az ösztöndíj visszakövetelésére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 116. § (2) bekezdése kivételével a 115–117. §-ai az irányadók.
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2. A HM jogai, kötelezettségei:

2.1. A HM az ösztöndíjas hallgatónak a szerzõdéses szolgálati jogviszony létesítésének napjáig, az alábbiakban meg-
határozottak szerint ösztöndíjat folyósít.

2.1.1. A felsõoktatási intézményben tanulók esetében az ösztöndíj havi összege a költségvetési törvényben meghatá-
rozott honvédelmi illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) ………%-a.

2.1.2. A szakképzõ iskolában tanulók esetében az alapösztöndíj havi összege az illetményalap 59%-a.
2.1.3. A szakképzõ iskolában tanuló tanulmányi pótlékjának havi összege az elõzõ félévi tanulmányi átlageredmény

alapján
aa) 4,01–4,50 tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 24%-a,
ab) 4,51 és azt meghaladó tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 48%-a.
2.2. Az ösztöndíj az ösztöndíjszerzõdés megkötésének idõpontját követõ hónaptól kezdõdõen, havonta elõre, legké-

sõbb a tárgyhó 10. napjáig a szerzõdéses állományba vétel idõpontjáig – a tanulmányi szünidõket is beleértve – kerül fo-
lyósításra.

3. Jogviták rendezése:

A felek a jelen szerzõdésbõl eredõ jogvitájuk tekintetében a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

4. Adatkezelés:

A HM az ösztöndíjas hallgatóról megismert személyes adatokat – a büntetlen elõéletre vonatkozó követelmény meg-
állapítása céljából – a szerzõdéses jogviszony létesítésének idõpontjáig jogosult kezelni, melyhez az ösztöndíjas hallgató
jelen szerzõdés aláírásával hozzájárul.

5. A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, a nem-
zeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a polgári felsõ-
oktatási intézmények és szakképzõ iskolák hallgatóival köthetõ ösztöndíjszerzõdésrõl, valamint az ösztöndíj folyósítá-
sának rendjérõl szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás szabályai irányadóak.

6. Jelen szerzõdés két eredeti példányban készült, amelyet a felek annak elolvasása és megértése után mint akaratukkal
mindenben megegyezõt aláírnak.

Budapest, …… év ……………… hó …… nap

P. H.

………………………………………………… …………………………………………………
Honvédelmi Minisztérium képviseletében ösztöndíjas hallgató

HVK SZCSF csoportfõnök

Készült: 2 példányban
Egy példány: … lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapja: 1. pld.: Irattár

2. pld.: Ösztöndíjas hallgató

A *-gal jelölt helyen a megfelelõ rész aláhúzandó.”
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A honvédelmi miniszter
36/2016. (VII. 15.) HM

utasítása
a ruházati illetménynorma 2016. évi összegeinek

megállapításáról szóló
22/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a kö-
vetkezõ

utasítást

adom ki:

1. §

A ruházati illetménynorma 2016. évi összegeinek meg-
állapításáról szóló 22/2016. (V. 20.) HM utasítás a követ-
kezõ 12/A–12/E. §-sal egészül ki:

„12/A. § A honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott
állami vezetõnek nem minõsülõ kormányzati szolgálati
jogviszonyban álló – kivéve a kabinetfõnök – (a továb-
biakban: kormánytisztviselõ) a 2016. évre vonatkozóan
94 000 Ft összegû ruházati költségtérítésre jogosult, ame-
lyet a kulturált munkahelyi megjelenést elõsegítõ felsõru-
házati cikkek és lábbeli megvásárlására használhat fel.

12/B. § (1) A kormánytisztviselõ – ha ezen utasítás elté-
rõen nem rendelkezik – teljes összegû ruházati költségtérí-
tésre jogosult.

(2) A 12/C. §-ban foglalt módszer szerint megállapított
idõarányos ruházati költségtérítésre jogosult az a kor-
mánytisztviselõ,

a) akinek a jogviszonya a tárgyév közben kezdõdik,
b) akinek a határozott idejû jogviszonya a határozott idõ

lejártával a tárgyév közben szûnik meg,
c) akinek a jogviszonya a tárgyév közben
ca) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi

CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 59. § (1) bekez-
dése,

cb) a Kttv. 60. § (1) bekezdés c) vagy i) pontja alapján
vagy a Kttv. 60. § (2) bekezdés a)–c) vagy e) pontja alap-
ján,

cc) a Kttv. 63. § (2) bekezdés a), b), e) vagy g)–h) pontja
alapján vagy

cd) a prémiumévek programról és a különleges foglal-
koztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. §
(1) bekezdés b) pontja alapján

szûnik meg, vagy
d) aki a tárgyéven belül harminc napnál hosszabb idõt

tölt fizetés nélküli szabadságon, kivéve ha azt a (4) bekez-
désben felsorolt okok miatt vette igénybe.

(3) Ha a Kttv. 60. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthe-
lyezést követõen a kormánytisztviselõ továbbra is ezen
utasítás hatálya alá tartozik, esetében az idõarányosítás
nem alkalmazható.

(4) A ruházati költségtérítés kifizetésének idõpontjában
gyermekgondozás, valamint tartósan beteg gyermek gon-
dozása, felügyelete, valamint közeli hozzátartozó otthoni
ápolása miatt fizetés nélküli szabadságon tartózkodó,
a tárgyévben ruházati költségtérítésben nem részesült, tel-
jes munkaidõben foglalkoztatott kormánytisztviselõ ruhá-
zati költségtérítése

a) teljes összegû, ha a munkába lépése a tárgyév elsõ fél-
évére esik, vagy

b) a teljes összeg felének megfelelõ összegû, ha munká-
ba lépése a tárgyév második félévére esik.

(5) A részmunkaidõben foglalkoztatott kormánytisztvi-
selõ – ideértve a prémiumévek programról és a különleges
foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. tör-
vény szerint foglalkoztatottakat is – részére járó ruházati
költségtérítés megállapítására az (1)–(4) bekezdést azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ott meghatározott
mértékû ruházati költségtérítésnek a teljes munkaidõ és a
kinevezés szerinti részmunkaidõ arányának megfelelõ ré-
sze, de legalább 30%-a jár.

(6) Nem jogosult ruházati költségtérítésre az a kor-
mánytisztviselõ, aki egész évben fizetés nélküli szabadsá-
gát tölti.

12/C. § A kormánytisztviselõ idõarányosan járó ruháza-
ti költségtérítés összegének megállapításánál a tárgyév
minden egyes olyan hónapja a ruházati költségtérítés teljes
összegének egytizenketted részére jogosít, amelynek leg-
alább egy napján

a) a kormánytisztviselõ jogviszonya fennáll, és
b) a kormánytisztviselõ nincs a 12/B. § (2) bekezdés

d) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságon.
12/D. § (1) A kormánytisztviselõ részére – ha ez a ruházati

költségtérítés összegének megállapításakor megállapítható –
az idõarányosan járó ruházati költségtérítés összegének meg-
felelõ ruházati költségtérítést kell kifizetni.

(2) Ha a kormánytisztviselõ jogviszonya a 12/B. § (2) be-
kezdés c) pontja szerinti esetekben tárgyév közben szûnik
meg, vagy ha a 12/B. § (2) bekezdés d) pontja szerinti kö-
rülmény bekövetkezése miatt idõarányosítás válik szüksé-
gessé, a kifizetett ruházati költségtérítés és az idõarányo-
san járó ruházati költségtérítés különbözetét a kormány-
tisztviselõtõl vissza kell követelni.

12/E. § (1) A kormánytisztviselõi ruházati költségtérítés
kifizetését a honvédelmi szervezet személyügyi szervezeti
egysége által szakmailag ellenõrzött jegyzék alapján 2016.
július 31-ig – a 2016. június 30. után jogviszonyt létesítõ
kormánytisztviselõ részére a jogviszony létesítését követõ
30 napon belül – kell teljesíteni.

(2) Az elszámolási kötelezettséget a tárgyévre szóló,
Magyarországon a munkáltató – áthelyezés esetén ideért-
ve a korábbi munkáltatót is – nevére és címére kiállított
számlával legkésõbb 2016. november 30-ig – a 2016.
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augusztus 31. után jogviszonyt létesítõk esetében 2016.
december 31-ig – annál a munkáltatónál kell teljesíteni,
amelynél fennálló jogviszonyára tekintettel a kormány-
tisztviselõ a ruházati költségtérítésben részesül.

(3) Ha a kormánytisztviselõ a meghatározott határidõig
a ruházati költségtérítéssel nem, vagy csak részben számol
el, a részére keletkezõ adó- és járulékteher összegét a kö-
vetkezõ havi illetményébõl le kell vonni, amelynek végre-
hajtásáról a honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli
szerve intézkedik.

(4) A ruházati költségtérítés kifizetésének idõpontjában
külföldi szolgálatot teljesítõ vagy külföldi képzésen részt
vevõ kormánytisztviselõnek az elszámolási kötelezettségét
2016. december 31-ig kell teljesítenie.”

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
37/2016. (VII. 15.) HM

utasítása
a Magyar Honvédség külföldi képviseletei

költségvetési gazdálkodásáról szóló
61/2012. (VIII. 31.)

HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés i) pontja alap-
ján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A Magyar Honvédség külföldi képviseletei költség-
vetési gazdálkodásáról szóló 61/2012. (VIII. 31.) HM uta-
sítás (a továbbiakban: Ut.) 3. § (6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(6) Az MH ARB költségvetési tervjavaslatában képvi-
seletenként és az ÖNB-re címrendkódokkal elkülönítve
kell a Képviseletek mûködtetésének, váltásának és bõvíté-
sének, továbbá az ÖNB külföldi ellátásának, váltásának

logisztikai jellegû kiadásait szerepeltetni. Az ÖNB külföl-
di ellátásának, váltásának logisztikai jellegû kiadásait a
„Nemzeti támogatás feladat” címrendkódon kell megter-
vezni. Itt kell megtervezni továbbá a HM HIM állományá-
ból tartós külföldi szolgálatot teljesítõ kutatók külföldi el-
látásának, váltásának logisztikai jellegû kiadásait is.”

(2) Az Ut. 3. § (9) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(9) A Képviseletek és az ÖNB éves költségvetési terv-
javaslatának összeállítását a HM VGH és az MH ARB a
Képviseletek és a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoport-
fõnökség (a továbbiakban: HVK SZCSF) együttmûködé-
sével hajtja végre, mely különösen a tárgyévben tervezett
– engedélyezõ elöljáró által elõzetesen jóváhagyott – ki-
küldetésekre és azok költségvonzatára, az Utasításban
megállapított reprezentációs keretek jogosultjaira és a rep-
rezentációs keretek tervezett felhasználására, valamint a
Képviseletek tárgyévi mûködtetésének logisztikai szük-
ségleteire terjed ki.”

(3) Az Ut. 3. § (10) bekezdés c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A jóváhagyást követõ 15 napon belül a HM VGH fõ-
igazgatója az engedélyezett kiadási és bevételi elõirányza-
tokról írásban értesíti:)

„c) az MH ARB költségvetése vonatkozásában az MH
ARB parancsnokát, aki az értesítést követõ 15 napon belül
a (6) bekezdés szerinti keretekrõl – a vonatkozó mértékig –
tájékoztatja a Képviseletek vezetõit és a HVK SZCSF cso-
portfõnökét.”

2. §

Az Ut. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A Képviseletek, az ÖNB, a HM VGH és az MH
ARB részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok fe-
lett

a) a Képviseletek tekintetében a Képviseletek vezetõi,
b) az ÖNB tekintetében a HVK SZCSF csoportfõnöke,
c) a HM VGH tekintetében a HM VGH fõigazgatója és
d) az MH ARB tekintetében az MH ARB parancsnoka
saját hatáskörében a vonatkozó szabályozók keretei kö-

zött kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel ren-
delkeznek.”

3. §

Az Ut.
a) 6. §-ában az „a „Nemzeti támogatás feladat” ” szö-

vegrész helyébe az „az MH ARB” és
b) 7. § (2) bekezdésében az „A Nemzeti támogatás fel-

adatra” szövegrész helyébe az „Az MH ARB részére”
szöveg lép.
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4. §

Hatályát veszti az Ut. 4. § (2) bekezdésében az „a kül-
földi fizetõeszközben felmerülõ fizetési kötelezettség ese-
tében” szövegrész.

5. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
38/2016. (VII. 21.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és

a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó egyes szervezetek racionalizálásával
összefüggõ feladatokról és egyes honvédelmi

miniszteri utasítások módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja és a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján – fi-
gyelemmel a központi hivatalok és a költségvetési szervi
formában mûködõ minisztériumi háttérintézmények felül-
vizsgálatával kapcsolatos intézkedésekrõl szóló
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban meghatározot-
takra – a következõ

utasítást

adom ki:

1. A Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai
és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe

tartozó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggõ
feladatok

1. §

Ezen utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi
hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továb-

biakban: MH) hadrendje szerinti szervezetekre (a továb-
biakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. §

(1) A HM Védelmi Hivatal (a továbbiakban: HM VH),
a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH), a HM
Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatal (a továbbiakban:
HM NRH) és a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal (a to-
vábbiakban: HM TKH) az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. §
(3) bekezdése alapján, a Honvédelmi Minisztériumba tör-
ténõ beolvadással megszüntetésre kerül.

(2) A HM Beszerzési Hivatal (a továbbiakban: HM BH)
az Áht. 11. § (3) bekezdése alapján, a HM Védelemgazda-
sági Hivatalba (a továbbiakban: HM VGH) történõ beol-
vadással megszüntetésre kerül.

(3) A HM VGH szervezete átalakításra, annak feladat-
rendszerébõl a 3. § b) pontja és a Honvédelmi Minisztéri-
um átalakításával összefüggõ egyes feladatokról szóló
5/2016. (II. 10.) HM utasítás (a továbbiakban: 5/2016. HM
utasítás) 3/C. § (4) bekezdése szerinti feladatok átadásra
kerülnek, továbbá feladatrendszere kiegészül a szerveze-
tébe beolvadó HM BH feladatrendszerével.

(4) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiak-
ban: HM HIM) feladatrendszerébe kerülnek az I. világhá-
borús és a GULAG-hoz kapcsolódó veszteség-feldolgo-
zást és adatbázis-építést és a 3. § c) pont hatálya alá nem
tartozó hadisírok, a hõsi emlékmûvek és a hõsi emlékhe-
lyek megõrzését szolgáló kutatási tevékenységek.

3. §

A Honvéd Vezérkar fõnökének (a továbbiakban:
HVKF) közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozó

a) MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dan-
dár (a továbbiakban: MH BHD) feladatrendszere a HM és
a HM VGH módosult feladatrendszeréhez kapcsolódó tá-
mogatási feladatok ellátása érdekében módosul,

b) MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK)
feladatrendszerébe kerül a HM VGH Kutatás-fejlesztési,
Minõségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság
feladatrendszerébõl a NATO biztonsági beruházási fel-
adatokat nem érintõ és a HM VGH Vezetés és Gazdálko-
dás Támogató Igazgatóság Soroksári úti Gazdálkodás Tá-
mogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra feladatrendszere, és

c) MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancs-
nokság (a továbbiakban: MH HFKP) szervezetébõl és fel-
adatrendszerébõl az 5/2016. HM utasítás 3/C. § (5) bekez-
dése szerinti feladatok átadásra kerülnek, továbbá feladat-
rendszere kiegészül a háborús kegyeleti tevékenység MH
szintû katonai támogatását érintõ tervezési, szervezési és
koordinációs feladatokkal.
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4. §

(1) A megszüntetésre kerülõ HM VH, HM HH, HM
NRH, HM TKH és HM BH részére meghatározott lét-
számkeret és az átszervezést követõ napon létrehozásra
kerülõ HM szervek és a HM VGH új szervezeti eleme te-
kintetében azok feladatainak ellátásához szükséges sze-
mélyi állomány a központi hivatalok és a költségvetési
szervi formában mûködõ minisztériumi háttérintézmé-
nyek felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekrõl szóló
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 10. pontjában meghatározott arányszám
eléréséhez szükséges csökkentett létszámmal kerül meg-
tervezésre.

(2) A HM HIM-nek a 2. § (4) bekezdése, az MH LK-nak
a 3. § szerinti új szervezeti elemei tekintetében azok végre-
hajtásához szükséges szolgálati beosztások és munkakö-
rök rendszeresítésére kerül sor.

(3) Az MH BHD létszámkeretét úgy kell megtervezni és
kialakítani, hogy a HM és a HM VGH módosult feladat-
rendszeréhez kapcsolódó támogatási feladatok ellátásához
szükséges létszám 2016. szeptember 1-jétõl is biztosításra
kerüljön.

(4) A munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM uta-
sítás (a továbbiakban: 13/2014. HM utasítás) 14. § (1) be-
kezdésében meghatározott feladatok végrehajtása érdeké-
ben

a) ezen utasításban meghatározottak alapján a feladatok
átvételében érintett MH hadrendje szerinti szervezeteket
érintõen a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Haderõ-
tervezési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HTCSF)
csoportfõnöke összeállítja az MH hadrendje szerinti szer-
vezetek új szervezeti rend szerinti mûködését érintõ lét-
számszükségletét, és azt ezen utasítás hatálybalépését kö-
vetõ második munkanapig jóváhagyásra felterjeszti
a HVKF részére, és

b) a Korm. határozat szerinti jogutódlással összefüggés-
ben a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a további-
akban: HM TKF) fõosztályvezetõje a HM HH, a HM VH,
a HM NRH, a HM TKH, a HM BH és a HM VGH fõigaz-
gatójával együttmûködve összeállítja a HM és a HM VGH
új szervezeti rend szerinti mûködését érintõ létszámszük-
ségletét, és azt az a) pont szerint jóváhagyottakkal kiegé-
szítve ezen utasítás hatálybalépését követõ negyedik mun-
kanapig jóváhagyásra felterjeszti a HM közigazgatási ál-
lamtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) részére.

(5) Ezen utasításban meghatározott feladatok végrehaj-
tásához szükséges és a (4) bekezdés szerint jóváhagyott új
beosztások és munkakörök rendszeresíthetõsége érdeké-
ben a HVK HTCSF csoportfõnöke a HVK Személyzeti
Csoportfõnökséggel együttmûködve az MH hadrendje
szerinti szervezetek tartósan üres munkakörei, beosztásai
törlésére vonatkozó javaslatát ezen utasítás hatálybalépé-
sét követõ hatodik munkanapig terjeszti fel a HVKF részé-
re. A HVKF ezen utasítás hatálybalépését követõ tizedik

munkanapig intézkedik az MH hadrendje szerinti szerve-
zetek tartósan üres beosztásainak törlésére.

5. §

(1) A szervezési tevékenység, idõszak
a) kezdete: ezen utasítás hatálybalépését követõ nap,
b) befejezése: 2016. december 30.
(2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend

szerinti mûködés kezdõ napja 2016. szeptember 1.
(3) Az átalakítás következtében esetlegesen kiválók fel-

mentése kezdetének vagy az átszervezéssel összefüggés-
ben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett állo-
mány rendelkezési állományba helyezésének legkorábbi
idõpontja 2016. szeptember 1., legkésõbbi idõpontja
a szervezési idõszak õket érintõ utolsó napja.

6. §

A HM HH, a HM VH, a HM NRH, a HM TKH és a HM
BH megszüntetõ okiratának, valamint a HM VGH, az MH
HFKP és az MH LK az alapító okirat-módosításának (a to-
vábbiakban együtt: okiratok) elõkészítése során a honvé-
delmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és sza-
bályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: 80/2011. HM utasítás) 6/A. §-a alapján
az érintett szervezetek az okiratokra vonatkozó javaslatok
kidolgozását és azoknak a HM TKF részére történõ meg-
küldését ezen utasítás hatálybalépését követõ negyedik
munkanapig végzik el, azt követõen az okiratok vélemé-
nyeztetése, pontosítása és jóváhagyásra történõ felterjesz-
tése 2016. július 20-ig történik meg.

2. Az 5/2016. (II. 10.) HM utasítás módosítása

7. §

Az 5/2016. HM utasítás a következõ 2b. alcímmel egé-
szül ki:

„2b. A háttérintézmények átalakításával összefüggõ fel-
adatok

3/C. § (1) A HM PÁT irányítása alatt önálló szervezeti
egységként létrehozásra kerül

a) a HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Fõosz-
tály (a továbbiakban: HM TKKF), amely jogutódként el-
látja a hadisírok, a hõsi emlékmûvek és a hõsi emlékhelyek
megõrzését szolgáló tevékenységek, az I. világháborús
veszteség-feldolgozással és adatbázis-építéssel összefüg-
gõ feladatok kivételével a megszüntetésre kerülõ HM
TKH feladatrendszerét, és
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b) a HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Fõosztály,
amely jogutódként ellátja a megszüntetésre kerülõ HM
NRH feladatrendszerét.

(2) A HM KÁT Titkárság feladatrendszerébe kerül
a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH) Szak-
irányítási Igazgatóság adatvédelemmel és információsza-
badsággal összefüggõ feladatrendszere.

(3) A HM JIHÁT irányítása alatt önálló szervezeti egy-
ségként létrehozásra kerül

a) a HM Állami Légügyi Fõosztály (a továbbiakban:
HM ÁLF), amely jogutódként ellátja a megszüntetésre ke-
rülõ HM HH katonai légügyi feladatait,

b) a HM Hatósági Fõosztály, amely jogutódként ellátja
a megszüntetésre kerülõ HM HH-nak az a) pont és a (2) be-
kezdés hatálya alá nem tartozó feladatrendszerét és

c) a HM Védelmi Igazgatási Fõosztály (a továbbiakban:
HM VIF), amely jogutódként ellátja a kormányhivatalok-
hoz átadásra kerülõ feladatok kivételével a megszüntetésre
kerülõ HM Védelmi Hivatal feladatrendszerét. A HM VIF
ellátja a Kormányzati Védett Vezetési Rendszer speciális
objektumainak mûködtetésével összefüggõ döntés-elõké-
szítést, végrehajtás-koordinálást, követelménytámasztást,
mûszaki fejlesztést és információvédelmet, valamint
a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek védelmével
összefüggõ feladatokat, ide értve az általános koordinálá-
si, ágazati javaslattevõ, nyilvántartó és ellenõrzést koordi-
náló feladatokat is. A HM VIF végzi a megyei védelmi bi-
zottságoknak a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény hatálya alá tartozó titkárai és titkárhelyette-
sei által ellátandó feladatokkal összefüggõ szakmai irányí-
tást érintõ feladatokat.

(4) A HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosz-
tály feladatrendszerébe kerül a HM Védelemgazdasági Hi-
vatal európai uniós programok támogatásával összefüggõ
feladatrendszere.

(5) A HM Védelempolitikai Fõosztály feladatrendsze-
rébe kerül az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ
Parancsnokság fegyverzetellenõrzéssel összefüggõ fela-
datrendszere, ideértve a bizalom- és biztonságerõsítõ in-
tézkedéseket is.

(6) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatok el-
látására a központi hivatalok és a költségvetési szervi for-
mában mûködõ minisztériumi háttérintézmények felül-
vizsgálatával kapcsolatos intézkedésekrõl szóló
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 10. pontjában meghatározottak szerint
megtervezett, a (4) és az (5) bekezdésben meghatározott
feladatok ellátására az azok végrehajtásához szükséges
szolgálati beosztások és munkakörök rendszeresítésével
kerül sor.

3/D. § (1) A HM KÁT Titkárság feladatrendszere
a megszüntetésre kerülõ és a Korm. határozat 1. melléklet
10. pont h) alpontjában meghatározottak szerint kiegészül
a Közlekedésbiztonsági Szervezet állami célú légiközle-

kedésben bekövetkezett légiközlekedési események szak-
mai vizsgálatával összefüggõ feladatokkal.

(2) A HM ÁLF feladatrendszere a Korm. határozat
1. melléklet 10. pont h) alpontjában meghatározottak sze-
rint kiegészül a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatal katonai légügyi hatósági feladat- és hatásköreivel
összefüggõ feladatokkal.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott feladatok
ellátására a Korm. határozat 10. pontjában meghatározot-
tak szerint megtervezett, az azok végrehajtásához szüksé-
ges szolgálati beosztások és munkakörök rendszeresítésé-
vel kerül sor.”

8. §

(1) Az 5/2016. HM utasítás 5. § (1) bekezdés a) pontja
a következõ ad) alponttal egészül ki:

(A szervezési tevékenység, idõszak
kezdete)
„ad) a 3/C. §-ban és és a 3/D. § (1) és (2) bekezdésében

meghatározott feladatokat érintõen a Honvédelmi Minisz-
térium központi hivatalai és a honvédelmi miniszter köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek raciona-
lizálásával összefüggõ feladatokról és egyes honvédelmi
miniszteri utasítások módosításáról szóló 38/2016.
(VII. 21.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut2.) hatálybalé-
pését követõ nap.”

(2) Az 5/2016. HM utasítás 5. § (1) bekezdés b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szervezési tevékenység, idõszak)
„b) befejezése:
ba) a bb) és bc) alpontban foglalt kivétellel 2016. szep-

tember 30.,
bb) a 3/C. §-ban meghatározott feladatokat érintõen

2016. december 31.,
bc) a 3/D. §-ban meghatározott feladatokat érintõen

2017. március 31.”

9. §

Az 5/2016. HM utasítás 7. §-a a következõ (3)–(5) be-
kezdéssel egészül ki:

„(3) Az utasítás 3/C. §-ában és a 3/D. § (1) és (2) bekez-
désében meghatározott feladatokat érintõen – a Korm. ha-
tározat 1. melléklet 10. pont h) alpontjában meghatározott
feladatokat is figyelembe véve – a HM TKF a HM KÁT
feladatszabása alapján a HM munkaköri jegyzékének mó-
dosítására vonatkozó javaslatot a 13/2014. HM utasítás
12. §-a alapján az Ut2. hatálybalépését követõ negyedik
munkanapig készíti elõ.

(4) A HM TKF gondoskodik arról, hogy a HM munka-
köri jegyzék helyesbítõ ívének egyeztetése, véglegesítése,
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jóváhagyásra történõ felterjesztése, jóváhagyása és a jóvá-
hagyott helyesbítõi ív kiadása a (3) bekezdésben hivatko-
zott feladatokat érintõen 2016. július 29-ig megtörténjen.

(5) Az utasítás 3/C. és 3/D. §-ában meghatározott fel-
adatokat érintõen a HM munkaköri jegyzék helyesbítõi íve
hatálybalépésének idõpontja megegyezik az 5. § (2) be-
kezdése szerinti HM új szervezeti rendnek megfelelõ mû-
ködés kezdõ napjával.”

10. §

Az 5/2016. HM utasítás 8. §-a a következõ (8) és (9) be-
kezdéssel egészül ki:

„(8) Az utasítás 3/C. és 3/D. §-ában meghatározott fel-
adatok, valamint az azokhoz 2016. szeptember 1-jét köve-
tõen kapcsolódó szervezési feladatok végrehajtását a Hon-
védelmi Minisztérium átalakításával összefüggõ egyes
feladatok végrehajtásáról szóló 13/2016. (HK 3.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés szabályozza, amelynek
módosítását a HM TKF fõosztályvezetõje az Ut2. hatály-
balépését követõ tizedik napig készíti elõ.

(9) Az utasítás 3/C. §-ában és a 3/D. § (1) és (2) bekez-
désében meghatározott feladatokat érintõen szükségessé
váló

a) a Korm. határozat 3. pontjában meghatározott jogsza-
bály-módosítások tervezeteit az Ut2. hatálybalépését kö-
vetõ második munkanapig,

b) közjogi szervezetszabályozó eszköz-módosítások
tervezeteit a c) pontban meghatározottak kivételével
2016. augusztus 2-ig és

c) a 3/D. §-ban meghatározott feladatokat érintõen
a közjogi szervezetszabályozó eszköz-módosítások terve-
zeteit 2016. október 30-ig

az azok kidolgozásáért felelõs honvédségi szervezetek
készítik elõ és küldik meg a HM JF részére.”

11. §

Az 5/2016. HM utasítás
a) 2. § (5) bekezdésében a „HM Közigazgatási Államtit-

kári Titkárság” szövegrész helyébe a „HM Közigazgatási
Államtitkári Titkárság (a továbbiakban: HM KÁT Titkár-
ság)”,

b) 3/B. § (3) bekezdésében a „képesség szakmai irányí-
tásával” szövegrész helyébe a „képességfejlesztéssel”,

c) 3/B. § (4) bekezdésében a „szakterületének támogatá-
sával” szövegrész helyébe a „szakterületének logisztikai
támogatásával”,

d) 3/B. § (5) bekezdésében a „képesség szakmai irányí-
tásával” szövegrész helyébe a „képességfejlesztéssel”,

e) 4. § (1) bekezdésében az „579” szövegrész helyébe
a „770”,

f) 4. § (2) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe
az „50”,

g) 4. § (2) bekezdésében a „68” szövegrész helyébe
a „86”,

h) 4. § (2) bekezdésében az „53” szövegrész helyébe
a „63”,

i) 4. § (2) bekezdésében a „69” szövegrész helyébe
a „81”,

j) 4. § (2) bekezdésében a „80” szövegrész helyébe
a „191”,

k) 5. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „3/A. és
3/B. §-a” szövegrész helyébe a „3/A–3/D. §-a”,

l) 5. § (2) bekezdés b) pontjában az „és a 3/A. és
a 3/B. §-ban meghatározott feladatokat érintõen 2016. júli-
us 1.” szövegrész helyébe az „ , a 3/A. és a 3/B. §-ban meg-
határozott feladatokat érintõen 2016. július 1., a 3/C. §-ban
meghatározott feladatokat érintõen 2016. szeptember 1.,
és a 3/D. §-ban meghatározott feladatokat érintõen 2017.
január 1.”,

m) 7. § (1) bekezdésében az „a munkaköri jegyzékekrõl,
az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló
13/2014. (II. 14.) HM utasítás” szövegrész helyébe
az „a munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és
a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM uta-
sítás (a továbbiakban: 13/2014. HM utasítás)” és

n) 8. § (1) bekezdésében a „2016. október 1-jén” szö-
vegrész helyébe a „2017. április 1-jén”
szöveg lép.

3. A 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosítása

12. §

A 80/2011. HM utasítás 2. § (2) és (3) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A honvédelmi szervezeteket – a HM, a KNBSZ és
a HM Tábori Lelkészi Szolgálat (a továbbiakban: HM
TLSZ) kivételével – a miniszter alapítja.

(3) A KNBSZ és a HM TLSZ alapító okiratát a minisz-
ter adja ki.”

13. §

A 80/2011. HM utasítás
a) 12. § (1a) bekezdésében az „a HM és a miniszter irá-

nyítása alá tartozó központi hivatalok kivételével” szöveg-
rész helyébe az „a HM kivételével” és

b) 12. § (4a) bekezdésében az „MH Logisztikai Köz-
pont, az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH
LK)” szövegrész helyébe az „MH Logisztikai Központ
(a továbbiakban: MH LK)”
szöveg lép.
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14. §

Hatályát veszti a 80/2011. HM utasítás
a) 1. § (1) bekezdésében a „irányítása alatt álló központi

hivatalokra, a miniszter”,
b) 5. § (2) bekezdés a) pontjában az „és az Egyéb HM

szervezetek költségvetési alcímbõl a HM Védelmi Hiva-
talt (a továbbiakban: HM VH) és a HM Hatósági Hivatalt
(a továbbiakban: HM HH)”,

c) 11/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „a HM Társadal-
mi Kapcsolatok Hivatalt (a továbbiakban: HM TKH),
a HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatalt (a továb-
biakban: HM NRH)” és

d) 11/A. § (2) bekezdés c) pontjában az „a HM TKH,
a HM NRH”
szövegrész.

4. Az éves és havi munkatervek összeállításával
és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon

követésével összefüggõ feladatokról szóló
2/2014. (I. 21.) HM utasítás módosítása

15. §

Az éves és havi munkatervek összeállításával és a terve-
zett feladatok megvalósulásának nyomon követésével
összefüggõ feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás
(a továbbiakban: 2/2014. HM utasítás)

a) 1. §-ában az „ , a honvédelmi miniszter irányítása alá
tartozó központi hivatalokra és” szövegrész helyébe
az „és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetekre”,

b) 3. § (1) bekezdésében az „a Honvédelmi Minisztéri-
um Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 59/2013.
(IX. 27.) HM utasítás” szövegrész helyébe az „a Honvé-
delmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás”,

c) 4. § (2) bekezdésében az „A honvédelmi miniszter irá-
nyítása alá tartozó központi hivatalok, valamint a HM szer-
vezetek” szövegrész helyébe az „A HM szervezetek”,

d) 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „A köz-
ponti hivatalok, a HM szervezetek” szövegrész helyébe
az „A HM szervezetek”,

e) 7. § (3) bekezdés f) pontjában az „a központi hivatal,
HM szervezet” szövegrész helyébe az „a HM szervezet”,

f) 7. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „szerveze-
tek, a központi hivatalok, valamint,” szövegrész helyébe
a „szervezetek, valamint”,

g) 10. §-ban az „a központi hivatal, a HM szervezet”
szövegrész helyébe az „a HM szervezet” és

h) 17. § (1) bekezdésében a „HM társadalmi kapcsolato-
kért felelõs helyettes államtitkár” szövegrész helyébe
a „parlamenti államtitkár és a HM jogi és igazgatási ügye-
kért felelõs helyettes államtitkár”
szöveg lép.

16. §

Hatályát veszti a 2/2014. HM utasítás 9. § (1) bekezdése.

5. A 13/2014. (II. 14.) HM utasítás módosítása

17. §

A 13/2014. HM utasítás 1. § (1) bekezdés c) pontjában
a „miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg lép.

18. §

Hatályát veszti a 13/2014. (II. 14.) HM utasítás 1. §
(1) bekezdés b) pontja.

6. A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos
szabályokról szóló

28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosítása

19. §

A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos
szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: 28/2015. HM utasítás)

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában a „miniszter” szöveg-
rész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter (a továb-
biakban: miniszter)” és

b) 5. §-ában a „vagy alezredes rendfokozatú” szöveg-
rész helyébe a „vagy alezredes vagy a vezetõ szervek szer-
vezeti elemeinél õrnagy rendfokozatú” és

c) 5. §-ában a „törzszászlós, õrnagy” szövegrész helyé-
be a „törzszászlós, a vezetõ szervnek nem minõsülõ szer-
veknél õrnagy”
szöveg lép.

20. §

(1) A 28/2015. HM utasítás 2. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.

(2) A 28/2015. HM utasítás 3. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

21. §

Hatályát veszti a 28/2015. HM utasítás
a) 1. § (1) bekezdés b) pontja,
b) 4. § b) pontjában az „a miniszter irányítása alá tartozó

központi hivataloknál és” szövegrész,
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c) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. és 6. sora és
d) 2. melléklet B) és F) pontja.

7. A honvédelmi felkészítést érintõ szervezetátalakításról,
a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerûsítésével
összefüggõ feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri

utasítások módosításáról szóló
29/2016. (V. 31.) HM utasítás módosítása

22. §

A honvédelmi felkészítést érintõ szervezetátalakításról,
a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerûsítésével
összefüggõ feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri
utasítások módosításáról szóló 29/2016. (V. 31.) HM uta-
sítás 3. § (3) bekezdésében a „szakterület támogatásával”
szövegrész helyébe a „szakterület logisztikai támogatásá-
val” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

23. §

(1) Ez az utasítás a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel
a közzétételét követõ napon lép hatályba, és 2017. április
1-jén hatályát veszti.

(2) A 12. §, a 13. § a) pontja, a 14. §, a 15. § a),
c)–g) pontja, a 16–22. § és a 24. § 2016. szeptember 1-jén
lép hatályba.

(3) Ezen utasításban meghatározott feladatok végrehaj-
tását HM KÁT–HVKF együttes intézkedés szabályozza,
amelynek tervezetét a HM TKF fõosztályvezetõje ezen
utasítás hatálybalépését követõ tizedik napig készíti elõ.

(4) A (3) bekezdés szerinti HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés tartalmazza

a) ezen utasítás szerinti feladatátadások következtében
a megszüntetésre kerülõ szervezetek gazdálkodási felada-

tainak lezárásával, a munkáltatói jogkörök jogutódlásával,
az átadás-átvételkor folyamatban lévõ ügycsoportokkal és
az azokhoz kapcsolódó jogutódlással kapcsolatos szabályokat,

b) a HM VGH feladatrendszerébõl átadásra kerülõ felada-
tok vonatkozásában az átadás-átvételkor folyamatban lévõ
ügycsoportokkal, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyoni
elemek, valamint a feladatrendszerhez kapcsolódó adatok és
adathordozók átadásával kapcsolatos szabályokat és

c) ezen utasítás hatálya alá tartozó honvédségi szerveze-
teknek ezen utasítás rendelkezéseihez kapcsolódó további
szakfeladatait.

(5) A HVKF ezen utasítás hatálybalépését követõ hónap
tizedik napjáig intézkedik a hadrenden kívüli szervezetek
jegyzékének módosítására.

(6) A háborús kegyeleti tevékenység katonai támogatási
feladatait az MH HFKP koordinálásával az MH Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságon
az azok ellátására rendszeresített állomány 2016. szeptem-
ber 1-jétõl a háborús kegyeleti tevékenységrõl rendelkezõ
miniszteri utasításban meghatározottak szerint látja el.

24. §

Hatályát veszti
a) a Honvédelmi Minisztérium, valamint az egyes hon-

védségi szervezetek társadalmi kapcsolatok és háborús ke-
gyeleti tevékenységgel összefüggõ szervezet átalakításá-
nak feladatairól szóló 64/2015. (XI. 12.) HM utasítás,

b) a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2014. (II. 27.)
HM utasítás és

c) a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 7.)
HM utasítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 38/2016. (VII. 21.) HM utasításhoz

1. A 28/2015. HM utasítás 2. melléklet C) pontjához tartozó táblázat D:18. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(D

1. VI. Besorolási osztály

2. Általános elõmeneteli rend)

(18.)

„általános fõigazgató-helyettes;
beszerzési fõigazgató-helyettes;
költségvetési- és pénzügyi fõigazgató-helyettes;
infrastrukturális fõigazgató-helyettes;
igazgató (fõigh.);
osztályvezetõ (igh.)

”



2. melléklet a 38/2016. (VII. 21.) HM utasításhoz

1. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat B:15. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(15.)

„központparancsnok;
MH LK:
fõmérnök fõtiszt (pkh.);
fõtiszt (alovh.);
részlegvezetõ

”

2. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat C:15. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(15.)
„pénzügyi referens fõtiszt (vez.h.);
vezetõ pénzügyi referens fõtiszt

”

3. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat B:17. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(17.)

„MH ÖHP:
fõnök;
MH KKH:
katonai képviselõ EU helyettes;
katonai képviselõ NATO helyettes;
MH LK:
parancsnokhelyettes;
igazgató;
MH HFKP:
vezetõ tanácsadó fõnök

”

4. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat B:18. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(18.)

„MH ÖHP:
logisztikai erõk fõnöke (pkh.) (K);
törzsfõnökhelyettes (K);
MH LK:
parancsnok (K);
MH HFKP:
hadkiegészítési, felkészítési és kiképzési parancsnokhelyettes (K);
társadalmi kapcsolatokat koordináló parancsnokhelyettes (K);
vezetõ tanácsadó fõnök (K)

”
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5. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó II. táblázat B:9. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(9.)

„beosztott zászlós;
tervezõ zászlós;
MH KKH:
ellátó zászlós;
ügykezelõ zászlós;
MH HFKP:
kidolgozó zászlós;
ügykezelõ zászlós

”

6. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó II. táblázat C:9. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(9.)

„beosztott zászlós;
kommunikációs zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
tervezõ zászlós;
ügykezelõ zászlós;
MH KKH:

rejtjelzõ (ügykezelõ) zászlós

”

7. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó II. táblázat C:10. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(10.)

„beosztott zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
parancsnok és parancsnokhelyettesek segítõje:
segítõ zászlós;
MH ÖHP:
protokoll zászlós;
ügykezelõ zászlós;
MH LK:

ügykezelõ zászlós

”

8. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó II. táblázat B:14. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend))

(14.)
„beosztott tiszt;
mérnök tiszt

”
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9. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó II. táblázat C:14. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(14.)

„beosztott tiszt;
belsõ ellenõr tiszt;
hadmûveleti tiszt;
informatikai tiszt;
jogász tiszt;
kommunikációs tiszt;
környezetvédelmi tiszt;
mérnök tiszt;
munkavédelmi tiszt;
pénzügyi referens tiszt;
személyügyi tiszt;
tervezõ tiszt;

tûzvédelmi tiszt

”

10. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó II. táblázat C:15. mezõje helyébe a követke-
zõ mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(15.)

„belsõ ellenõr fõtiszt;
jogász fõtiszt;
környezetvédelmi fõtiszt;
munkavédelmi fõtiszt;
pénzügyi referens fõtiszt;
tûzvédelmi fõtiszt;
katonai igazgatási terület:
beosztott fõtiszt;
MH ÖHP:
protokoll fõtiszt;
térképész fõtiszt;
titokvédelmi fõtiszt;
ügyviteli fõtiszt;
MH LK:
fõmérnök fõtiszt;
kommunikációs fõtiszt;
protokoll fõtiszt

”

11. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó II. táblázat C:16. mezõje helyébe a követke-
zõ mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(16.)
„kiemelt tûzvédelmi fõtiszt;
kiemelt munkavédelmi fõtiszt;
kiemelt környezetvédelmi fõtiszt

”
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12. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AB) alpontjához tartozó 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.);
MH KRK:
központparancsnok-helyettes

”

13. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:10. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(10.)

„általános és logisztika szakmacsoport:
részlegvezetõ zászlós;
zászlóalj:
vezénylõ zászlós;
MH GAVIK:
Labor Mentesítõ Részleg:
részlegvezetõ zászlós;
MH ARB:
csoportparancsnok zászlós;
Biztonságtechnikai Felülvizsgáló Részleg:
részlegvezetõ zászlós

”

14. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat C:10. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(10.)
„szólamvezetõ zászlós;
általános és logisztika szakmacsoport:
részlegvezetõ zászlós

”
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15. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:14. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

243 1. Általános elõmeneteli rend)

(14.)

„alközpontparancsnok;
alosztályparancsnok;
állomásparancsnok;
beosztott tiszt (alov.h.);
beosztott tiszt (fõnökh.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
csoportparancsnok;
felügyeletparancsnok;
központparancsnok;
részlegparancsnok;
századparancsnok;
ütegparancsnok;
váltásparancsnok;
általános és logisztika szakmacsoport:
részlegparancsnok-helyettes;
helyõrségtámogató parancsnokságok:
parancsnokhelyettes;
Nemzeti Telepíthetõ Híradó és Informatikai Század:
századparancsnok-helyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
felügyeletparancsnok;
rendszermérnök (pkh.);
MH 54. RE, Radarszázad:
századparancsnok-helyettes;
Gerinc Radar Mérõpont:
parancsnokhelyettes;
MH BHK, Kiképzõ Bázis:
bázisparancsnok-helyettes;
MH GAVIK:
mérnök tiszt (alov.h.);
MH 1. HTHE:
Hadihajós Alosztály:
alosztályparancsnok;
MH ARB:
raktárparancsnok-helyettes;
objektumparancsnok-helyettes;
MH KIKNYP:
beosztott tiszt (ivh.);
MH 2. KRE Különleges Mûveleti Század, Kiképzõ Század:
századparancsnok-helyettes

”
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16. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:15. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

01. Általános elõmeneteli rend)

(15.)

„alosztályvezetõ (ovh.);
alosztályvezetõ (pkh.);
bázisparancsnok-helyettes;
fõtiszt (fõnökh.);
fõtiszt (ovh.);
központparancsnok-helyettes;
osztályparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
helyõrségi komendáns hivatalok:
helyõrségkomendáns;
helyõrségkomendáns (pk.h.);
általános és logisztika szakmacsoport:
raktárparancsnok;
raktárparancsnok-helyettes;
helyõrségtámogató parancsnokságok:
parancsnokhelyettes;
MH 64. log. e.:
logisztikai fõnök-helyettes;
részlegvezetõ (pkh.);
Támogató Csoport:
csoportparancsnok (kp.pk.h.);
csoportparancsnok;
MH 54. RE:
központparancsnok;
radarszázadok:
mérõpont parancsnok;
századparancsnok;
Nemzeti Telepíthetõ Híradó és Informatikai Század:
századparancsnok;
MH 2. KRE Különleges Mûveleti Század, Kiképzõ Század:
századparancsnok

”

17. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó I. táblázat B:16. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(16.)

„logisztikai igazgató (pkh.);
MH BHK:
alosztályvezetõ;
fõnök;
részlegvezetõ (pkh.);
Kiképzõ Bázis:
bázisparancsnok;
Szimulációs Gyakorlóközpont:
parancsnokhelyettes;
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(B

1. Általános elõmeneteli rend)

MH 43. hír. és vt.e.:
fõközpontparancsnok-helyettes;
központparancsnok;
központparancsnok (pkh.);
MH GAVIK:
csoportparancsnok;
elemzõ fõtiszt (ovh.);
értékelõ fõtiszt (ovh.);
fõnök;
laboratóriumvezetõ (ovh.);
radiológus fõtiszt (ovh.);
szolgálatfõnök-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK:
csoportparancsnok;
fõtiszt (kp.pk.h.);
központparancsnok-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK, Hadmûveleti Központ:
fõtiszt (csop.pk.h.);
MH 12. ALRE:
helyõrségkomendáns (pkh.);
MH Lé. Jü.:
törzsfõnökhelyettes;
MH 1. HTHE:
részlegvezetõ (kp.pk.h.);
MH KKK:
fõnök;
fõtiszt (pkh.);
központparancsnok-helyettes;
MH ARB:
bázisparancsnok-helyettes;
informatikai fõtiszt (ovh.);
objektumparancsnok;
raktárparancsnok;
MH KIKNYP:
alosztályvezetõ;
fõtiszt (pkh.);
irodavezetõ;
központparancsnok;

MH RKKK:
részlegvezetõ;
ezredparancsnok-helyettes;
fõközpontparancsnok;
központparancsnok;
központparancsnok-helyettes;
osztályparancsnok;
zászlóaljparancsnok;
helyõrségtámogató parancsnokságok:
parancsnok;
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(B

1. Általános elõmeneteli rend)

MH 64. log. e.:
logisztikai fõnök;
Nemzeti Támogató Központ:
központparancsnok (pkh.);
MH 54. RE:
Informatikai Központ:
parancsnok;
MH 12. ALRE:
hadmûveleti központparancsnok;
MH LVIK:
központparancsnok;
osztályvezetõ;
váltásparancsnok;
MH LVIK, Hadmûveleti Központ:
csoportparancsnok;
MH LVIK, Légi Irányító Központ:
kiemelt fõtiszt (kp.pk.h.);
parancsnokhelyettes;
MH BHK:
Szimulációs Gyakorló és Kiképzõ Központ:
parancsnok;
MH GAVIK:
osztályvezetõ (pkh.);
szolgálatfõnök;
MH Lé. Jü.:
fõmérnök (pkh.);
osztályvezetõ;
MH KKK:
Területi Közlekedési Parancsnokság:
központparancsnok;
parancsnok;
MH NÖK:
kiemelt hadmûveleti fõtiszt (képviseletvezetõ-helyettes);
MH ARB:
bázisparancsnok;
osztályvezetõ;
MH KIKNYP:
osztályvezetõ;
központparancsnok;
MH GEOSZ:
fõmérnök (szolgf.h.);
osztályvezetõ;
szolgálatfõnök-helyettes

”
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18. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó II. táblázat B:7. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(7.)

„asszisztens altiszt (P);
beosztott altiszt (P);
feldolgozó altiszt (P);
fõkezelõ altiszt (P);
fõszakács altiszt (P);
fõszerelõ altiszt (P);
gépkocsivezetõ altiszt (P);
harcjármûvezetõ altiszt (P);
harcjármûirányzó altiszt (P);
irányzó altiszt (P);
raktáros altiszt (P);
technikus altiszt (P);
MH 43. hír. és vt.e.:
fõtechnikus altiszt;
MH LVIK:
útvonalkövetõ altiszt (TKM) (P);
MH ARB:
raktáros altiszt (P);
MH 2. KRE:
adatfeldolgozó altiszt (P)

”

19. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó II. táblázat C:8. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(8.)

„asszisztens altiszt;
fõtechnikus altiszt;
gépkocsivezetõ altiszt – magasabb beosztású vezetõk gépkocsivezetõje;
kiképzõ altiszt;
mechanikus altiszt;
pénzügyi altiszt;
személyügyi altiszt;
ügykezelõ-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
Tûzszerész Raj:
tûzszerész altiszt;
technikus altiszt;
MH 2. KRE:
specialista altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
adattáros altiszt;
technikus altiszt;
üzemeltetõ technikus altiszt;
MH 54. RE:
kutató-mentõ altiszt;
rejtjelzõ altiszt;
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(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

MH 64. log. e.:
közlekedési altiszt;
tervezõ altiszt;
vámügyi altiszt;
MH GAVIK:
fõkezelõ altiszt;
fõszerelõ altiszt;
MH LVIK:
útvonalkövetõ altiszt (TKM);
asszisztens altiszt (IDOA);
irányító asszisztens altiszt (FAA);
asszisztens altiszt (ICA);
irányító asszisztens altiszt (SMA);
rakétairányító asszisztens altiszt (SAA);
MH Lé. Jü.:
technikus altiszt;
MH 1. HTHE:
anyagkezelõ altiszt;
fõaknász altiszt;
kutyavezetõ tûzszerész altiszt;
speciális tûzszerész altiszt;
technikus altiszt;
tûzszerész búvár altiszt;
tûzszerész altiszt;
MH ARB:
adattáros altiszt;
technikus altiszt

”

20. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó II. táblázat C:9. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(9.)

„adatfeldolgozó zászlós;
dokumentációkezelõ zászlós;
fõtechnikus zászlós;
informatikai zászlós;
kommunikációs zászlós;
munkavédelmi zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
protokoll zászlós;
rejtjelzõ zászlós;
szakasszisztens zászlós;
szaktechnikus zászlós;
tervezõ zászlós;
tûzvédelmi zászlós;
ügykezelõ zászlós;
jogi és igazgatási fõnökségek:
dokumentumkezelõ zászlós;
katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
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(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

MH 1. HTHE:
felderítõ tûzszerész zászlós;
fõkormányos zászlós;
kiképzõ tûzszerész zászlós;
MH 54. RE:
információvédelmi ügyeletes zászlós;
MH GAVIK:
kidolgozó zászlós;
programozó zászlós;
tájékoztató zászlós;
technikus zászlós;
MH Lé. Jü.:
technikus zászlós;
MH LVIK:
asszisztens zászlós (TPOA);
asszisztens zászlós (WAA);
MH LVIK HAMK:
híradó zászlós;
MH KIKNYP:
beosztott zászlós;
MH GEOSZ:
meteorológiai asszisztens zászlós;
térképész zászlós;
MH ARB:
beosztott zászlós;
laboráns zászlós;
technikus zászlós;
MH 2. KRE:
Különleges Mûveleti Csoport:
felderítõ zászlós;
harctéri irányító zászlós;
mûvelettámogató zászlós;
Kiképzõ Csoport:
kiképzõ zászlós

”

21. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AC) alpontjához tartozó II. táblázat C:10. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

(10.)

„meteorológiai asszisztens zászlós;
meteorológiai technikus zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
szakasszisztens zászlós;
zenész zászlós;
jogi és igazgatási fõnökségek:
dokumentumkezelõ zászlós;
parancsnok segítõje:
segítõ zászlós;
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(C

1. Speciális elõmeneteli rend)

katonai igazgatási terület:
beosztott zászlós;
MH KIKNYP:
kidolgozó zászlós;
beosztott zászlós;
MH ARB:
beosztott zászlós;
MH LVIK:
asszisztens zászlós (MCA)

”

22. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet B) pont BA) alpontjához tartozó I. táblázat B:17. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:

(B

1. Általános elõmeneteli rend)

(17.)

„hivatalvezetõ (pkh.);
igazságügyi szakértõ osztályvezetõ fõorvos;
intézetvezetõ fõorvos;
intézetvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos);
intézetvezetõ fõorvos (MH repülõ fõszakorvos);
intézetvezetõ fõorvos (MH tiszti fõorvos);
intézetvezetõ fõmérnök;
osztályvezetõ (MH fõszakorvos);
osztályvezetõ (MH fõpszichológus);
osztályvezetõ fõorvos (MH fõbelgyógyász);
osztályvezetõ fõorvos (MH fõsebész);
osztályvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos);
osztályvezetõ fõorvos (MH repülõ fõszakorvos);
parancsnok gazdasági helyettes;
rendelõintézet-igazgató;
rendelõvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos);
részlegvezetõ fõorvos (MH fõszakorvos);
Gazdasági Igazgatóság:
igazgatóhelyettes;
Tervezési és Szervezési Osztály:
osztályvezetõ;
Személyügyi és Munkaügyi Osztály:
osztályvezetõ;
Védelem-egészségügyi Stratégiai Tervezõ és Szervezõ Osztály:
osztályvezetõ;
Csapategészségügyi és Gyógyító Osztály:
osztályvezetõ;
Hadmûveleti és Kiképzési Osztály:
osztályvezetõ;
Egészségügyi Szervezési Osztály:
osztályvezetõ

”
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A honvédelmi miniszter
39/2016. (VII. 21.) HM

utasítása
a honvédelemért felelõs miniszter tulajdonosi

joggyakorlása és a Honvédelmi Minisztérium tagsági
joggyakorlása alá tartozó közhasznú nonprofit

gazdasági társaságok támogatásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a kö-
vetkezõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továb-
biakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a továb-
biakban: miniszter) irányítása alatt álló központi hivata-
lokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetekre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)
katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi
szervezetek) terjed ki.

2. §

Az utasítás alkalmazásában
a) HM vagyonfelügyeleti szerv: a közhasznú nonprofit

gazdasági társaságok támogatására vonatkozó megállapo-
dások létrejöttével és szerzõdésszerû teljesítésének ellen-
õrzésével kapcsolatos feladatokat a HM Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata (a továbbiakban: HM SZMSZ) alapján
ellátó HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály, és

b) Nkft.-k: a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû
Társaság (a továbbiakban: HM Zrínyi Nkft.) és a Katonai
Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû
Társaság (a továbbiakban: KEMPP Nkft.).

3. §

A HM Zrínyi Nkft. állami tulajdonban álló társasági ré-
szesedése felett a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intéz-
kedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 22/A. §-a alap-

ján a miniszter, míg a nem kizárólagos állami tulajdonban
lévõ KEMPP Nkft. állami tulajdonban álló társasági része-
sedése felett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a to-
vábbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja a részesedések kezelé-
sével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, mint a tu-
lajdonosi jogok gyakorlója.

4. §

Az MNV Zrt.-vel kötött megbízási szerzõdés keretében
a KEMPP Nkft. állami tulajdonú társasági részesedéséhez
kapcsolódó tulajdonosi jogoknak a társaság felé a tag meg-
hatalmazottjaként történõ tagsági jog gyakorlására a HM
mint a tagsági jog gyakorlója jogosult.

5. §

A HM és az Nkft.-k között megkötendõ közhasznúsá-
gi-keretmegállapodások és támogatási szerzõdések (a to-
vábbiakban együtt: megállapodások) létrejöttével és szer-
zõdésszerû teljesítése ellenõrzésével kapcsolatos jogokat,
feladatokat a HM SZMSZ-ben foglaltak alapján a minisz-
ter nevében és helyett, a HM védelemgazdaságért felelõs
helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM VGHÁT) kiad-
mányozási jogkörében eljárva a jelen utasításban megha-
tározott honvédelmi szervezetek útján, az abban foglalt
rendben gyakorolja és végzi.

2. A HM vagyonfelügyeleti szerv feladatai

6. §

(1) A megállapodások megkötésével, teljesítése ellenõr-
zésével kapcsolatos koordinációs és döntés-elõkészítõ fel-
adatokat a HM vagyonfelügyeleti szerv látja el a feladat el-
látásában szakmailag érintett honvédelmi szervezetek
(a továbbiakban: szakmai szervezetek) bedolgozása mellett.

(2) A HM vagyonfelügyeleti szerv e feladatai körében
a) döntésre elõkészíti a megállapodásokat,
b) gyûjti, feldolgozza, rendszerezi és felhasználja a

megállapodásokkal kapcsolatos adatokat és információkat
a szakmai szervezetek bedolgozása mellett,

c) ellátja az Nkft.-k fejezeti támogatásához kapcsolódó
utalványozási és teljesítésigazolási feladatokat, és

d) koordinálja a szakmai és egyéb honvédelmi szerveze-
tek Nkft.-kkel kötendõ megállapodásokkal kapcsolatos te-
vékenységét.

(3) A HM vagyonfelügyeleti szerv feladatkörébe tarto-
zik különösen:

a) a HM és az Nkft.-k közötti megállapodások terveze-
teinek kidolgozása az Nkft.-k létesítõ okirataiban megha-
tározott közhasznú feladat jellege szerint differenciáltan,
a szakmai szervezetek, valamint az Nkft.-k bevonásával,
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b) a megállapodások, illetve azok módosításának
véglegesítése és – a HM Védelemgazdasági Hivatal
(a továbbiakban: HM VGH) fõigazgatójának ellenjegy-
zésével – a HM VGHÁT részére jóváhagyásra történõ
felterjesztése,

c) adatszolgáltatási, beszámoltatási rend kidolgozása az
Nkft.-kkel kötött megállapodások teljesítésével kapcsolatban,

d) javaslatok kidolgozása a megállapodások módosítá-
sára, meghosszabbítására, megszüntetésére vonatkozóan,
a szakmai szervezetek bevonásával,

e) a megállapodások teljesítésének folyamatos figye-
lemmel kísérése – a szakmai szervezetek útján vagy bevo-
násával –, céljellegû, valamint átfogó elemzések, közgaz-
dasági értékelések készítése a vezetõ tisztségviselõk adat-
szolgáltatásai, a felügyelõbizottságok beküldött jegyzõ-
könyvei vizsgálata alapján, különös tekintettel arra, hogy
az Nkft.-k mûködése összhangban van-e a szakfeladatra
biztosított támogatás mértékével, a részükre nyújtott támo-
gatás megfelelõen biztosítja-e az Nkft.-k által végzett
szakmai tevékenység ellátásának megállapodás szerinti
színvonalát, gazdaságosságát,

f) a felügyelõbizottságok munkájának támogatása a
megállapodások végrehajtásával kapcsolatban,

g) a megállapodásokat érintõ közérdekû bejelentések,
panaszok kivizsgálása, kérdések megválaszolása,

h) a szakmai szervezetek tájékoztatása a szakmai terüle-
tüket érintõ megállapodásokkal kapcsolatos kérdésekrõl,
az ellenõrzések tapasztalatairól, azok felülvizsgálata után
adatszolgáltatás a tárca költségvetési beszámolójához és
mérlegjelentéséhez,

i) a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a további-
akban: számviteli törvény) szerinti beszámolók bekérése
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése elõírásai-
nak megfelelõen, az NKft.-k éves üzleti tervének végre-
hajtását bemutató közhasznúsági mellékletek, szerzõdés-
szerû teljesítése ellenõrzése céljából,

j) javaslatok véleményezése – a szakmai szervezetek
bevonásával – az Nkft.-k adózott eredménye alaptevé-
kenység szerinti visszaforgatására vonatkozó és az ezzel
kapcsolatos döntések elõkészítése érdekében,

k) a HM VGHÁT döntéseinek megalapozottsága érde-
kében folyamatos információ gyûjtése az Nkft.-k mûködé-
sérõl, pénzügyi, vagyoni, jövedelmezõségi helyzetérõl,

l) értékelés készítése az Nkft.-k gazdálkodásáról, vala-
mint annak megküldése a HM VGH részére,

m) adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek tel-
jesítésének koordinálása a HM vezetése és a külsõ szerve-
zetek, így különösen az Állami Számvevõszék és az MNV
Zrt. részére és

n) a HM vagyonkezelésében lévõ vagyonelemekkel
kapcsolatos feladatok koordinálása a szakmai szerveze-
tekkel.

3. A szakmai szervezetek feladatai

7. §

(1) A szakmai szervezetek az Nkft.-k tevékenységével
kapcsolatban, szakterületük vonatkozásában:

a) javaslatot tesznek az ellátandó feladatokra és azok
költségvetési támogatási elõirányzatának összegére,

b) véleményezik az Nkft.-kkel kötendõ megállapodások
tervezeteit, beszámolóit, jelentéseit,

c) figyelemmel kísérik az elõírt szakmai feladatok telje-
sítését, szükség esetén intézkedést kezdeményeznek, ja-
vaslatot tesznek,

d) tájékoztatást kérhetnek a HM vagyonfelügyeleti
szervtõl és más szakmai szervezetektõl, és

e) vizsgálják a megállapodások szakmai feladatai haté-
konyabb és gazdaságosabb ellátásának lehetõségeit, meg-
teszik az erre vonatkozó javaslataikat.

(2) A folyamatos együttmûködést igénylõ szakterületi
feladat végrehajtása érdekében a szakmai szervezetek az
Nkft.-kkel a lebonyolítás módjára, részleteire vonatkozó
megállapodást köthetnek. A megállapodás megkötéséhez
a HM VGHÁT írásbeli hozzájárulása szükséges.

8. §

Az MH Geoinformációs Szolgálat szakmailag felügyeli
a térképészeti szakfeladatok, a térképészeti ellátást bizto-
sító feladatok, továbbá a szabályzatkiadási tevékenység-
gel kapcsolatos nyomdai feladatok ellátását.

9. §

A Honvéd Vezérkar fõnöke szakmailag irányítja a Zrí-
nyi Nkft. sajtónyilvánossági, külsõ tájékoztatási és kom-
munikációs tevékenységével kapcsolatos feladatait, to-
vábbá ellátja a társaság gondozásában készülõ médiater-
mékek szerkesztõségének szakmai felügyeletét.

10. §

A HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal szakmai
támogatást nyújt a KEMPP Nkft. részére a kulturális,

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 803



rendezvényszervezési és protokoll, valamint a honvédelmi
hagyományõrzéssel, továbbá a civil-katonai kapcsolatok
erõsítésével kapcsolatos feladatok ellátáshoz.

11. §

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmailag irá-
nyítja

a) a Katonai Emlékpark területén mûködõ filiálé és más
idõszaki kiállítások üzemeltetésével kapcsolatos feladato-
kat és

b) a magyar hadtörténelmet bemutató kiállítások, konfe-
renciák és egyéb rendezvények megrendezésével kapcso-
latos feladatok ellátását.

4. Az egyéb honvédelmi szervezetek feladatai

12. §

A HM VGH
a) kiadja az Nkft.-k támogatására jóváhagyott elõirány-

zat-kereteket a HM vagyonfelügyeleti szerv részére,
b) visszaigazolja az Nkft.-k fejezeti támogatásának ele-

mi költségvetéseit,
c) végrehajtja az Nkft.-k költségvetési támogatását érintõ

elõirányzat-módosításokat,
d) véleményezi és ellenjegyzi a megkötendõ megállapo-

dásokat,
e) az elõirányzat-módosításokról tájékoztatást nyújt

a HM vagyonfelügyeleti szerv részére,
f) ellátja a költségvetési támogatás biztosításához kap-

csolódó finanszírozási és könyvvezetési feladatokat,
g) véleményezi az Nkft.-k számviteli törvény szerinti

éves beszámolóit, és
h) figyelemmel kíséri az európai uniós pályázati lehetõ-

ségeket, és arról az Nkft.-k profiljának megfelelõen temati-
kus tájékoztatást ad a HM vagyonfelügyeleti szerv részére.

13. §

A HM Kontrolling Fõosztály szükség szerint elemzi, ér-
tékeli, hogy az Nkft.-k mûködése összhangban van-e
a szakfeladatra biztosított támogatás mértékével, a részük-
re nyújtott támogatás megfelelõen biztosítja-e az elõírt
és az elvégzett szakmai tevékenység ellátásának megálla-
podás szerinti színvonalát, gazdaságosságát.

14. §

A HM Védelmi Tervezési Fõosztály a prioritások alap-
ján és a tervezhetõ források keretei között a tárca védelmi
tervezési tervdokumentumaiban beállítja a képességek ki-

alakítását és fenntartását, valamint a stratégiai feladatok
végrehajtását támogató, az Nkft.-k által végrehajtandó fel-
adatokat.

15. §

A HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály ellenõrzi az Nkft.-k
tevékenységére biztosított, a HM fejezet költségvetésébõl
nyújtott támogatások felhasználását a HM fejezet állam-
háztartási belsõ ellenõrzési rendjének szabályairól szóló
HM utasítás alapján.

16. §

A Nyitott Égbolt Szerzõdésbõl eredõ feladatok az
Nkft.-kkel kötendõ megállapodások tartalmát érintõ koor-
dinációját az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ
Parancsnokság végzi.

5. Egyéb rendelkezések

17. §

(1) A támogatási szerzõdés módosítását igénylõ többlet-
feladat felmerülése esetén az érintett honvédelmi szerve-
zet a többletfeladat végrehajtásához szükséges elõirányzat
módosításra vonatkozó javaslatát a HM VGH részére meg-
küldi. A javaslat tartalmazza a többletfeladat

a) megjelölését,
b) végrehajtásához szükséges elõirányzat módosítás

összegét és
c) forrását.
(2) A honvédelmi szervezet az elõirányzat-módosítási

javaslatot elõzetes tájékoztatás céljából a HM vagyonfel-
ügyeleti szervnek egyidejûleg megküldi.

(3) A HM VGH által visszaigazolt elõirányzat módosí-
tást követõen a támogatási szerzõdés módosítására a HM
vagyonfelügyeleti szerv intézkedik.

18. §

Az Nkft.-knél foglalkoztatottak jogait érintõ megálla-
podások vonatkozásában a Honvédelmi Érdekegyeztetõ
Fórum munkavállalói oldala számára biztosítani kell a be-
tekintés és a véleménynyilvánítás lehetõségét.

6. Záró rendelkezések

19. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
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20. §

Hatályát veszti a honvédelmi miniszter által vagy rész-
vételével alapított közhasznú társaságok és a Honvédelmi
Minisztérium között létrejött közhasznúsági-keretmegál-
lapodásokról és az azok végrehajtására kötött támogatási
megállapodásokról szóló 40/2008. (HK 9.) HM utasítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
40/2016. (VII. 29.) HM

utasítása
kiemelt fontosságú rendezvénnyé történõ

minõsítésrõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése, valamint a nemzeti ünnepek, valamint
a kiemelt fontosságú rendezvények elõkészítésének és le-
bonyolításának rendjérõl szóló 1432/2014. (VII. 31.)
Korm. határozat 1. b) pont bl) alpontja, valamint 2. pont
e) alpontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A „Széchenyi Emléknap”, 2016. szeptember 21-e ki-
emelt fontosságú rendezvény.

2. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2016. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
41/2016. (VIII. 4.) HM

utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány 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) be-
kezdése szerint Kun Szabó István szolgálaton kívüli vezér-
õrnagyot a 2. §-ban meghatározott feladatokért felelõs mi-
niszteri biztossá nevezem ki.

(2) A miniszteri biztos tevékenységét 2016. augusztus
15-tõl 2017. február 14-ig látja el.

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

2. §

A miniszteri biztos feladatkörében
a) elõkészíti és kidolgozza a kormány részére benyúj-

tandó elõterjesztést a köztestületként megalakítandó Hon-
védelmi Sportszövetségrõl,

b) kidolgozza és javaslatot tesz a Honvédelmi Miniszté-
rium (a továbbiakban: HM) honvédelmi nevelési és felké-
szítési szakpolitikájának, mint kiemelt kormányzati köz-
feladatnak a stratégiai szintû szervezeti irányítására és fel-
ügyeletére,

c) az érintett minisztériumokkal együttmûködve képvi-
seli a honvédelmi tárca és a Honvédelmi Sportszövetség
céljait, kiemelten a honvédelmi nevelésnek a köznevelés-
ben és a felsõoktatásban történõ hatékony megvalósulásá-
hoz szükséges kormányzati döntések elõkészítésében,

d) elõkészíti és koordinálja a tárcák közötti és a honvé-
delmi tárcán belüli stratégiai szintû együttmûködési meg-
állapodások kidolgozását, valamint a honvédelmi neve-
lést, felkészítést és a katonai elõképzést elõsegítõ kiemelt
sportágak országos sportági szakszövetségeivel való
együttmûködést,

e) felügyeli a miniszter által jóváhagyott honvédelmi
ágazati szakképzés bevezetésének eljárását, ennek érdeké-
ben a Honvéd Vezérkarral együttmûködve kezdeményezi
az érintett minisztériumokkal a szükséges tárcaközi egyez-
tetéseket,
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f) elõkészíti a szükséges kormányzati, közigazgatási
döntéseket, intézkedéseket, valamint a kapcsolódó lakos-
sági konzultációkat és

g) ellátja az a)–f) pont szerinti feladatkörökkel összefüg-
gésben a miniszter által meghatározott további feladatokat.

3. §

(1) A miniszteri biztos a 2. § szerinti feladatköréhez
kapcsolódó egyeztetéseken és tárgyalásokon képviseli
a minisztert.

(2) A miniszteri biztos az (1) bekezdés szerinti kapcso-
latfelvételrõl tájékoztatja a HM parlamenti államtitkárát,
a HM közigazgatási államtitkárát, valamint a Honvéd
Vezérkar fõnökét.

4. §

(1) A miniszteri biztos a 2. § szerinti feladatainak ellátá-
sa érdekében valamennyi érintett honvédségi szervezettel
közvetlen kapcsolattartásra, egyeztetésre, adat és egyéb
információ, illetve irat bekérésére jogosult. A Honvéd Ve-
zérkar fõnökének alárendeltségébe tartozó HM szervek és
katonai szervezetek vonatkozásában feladatot a miniszteri
biztos a Honvéd Vezérkar fõnöke útján szabhat. A minisz-
teri biztos a miniszter nevében munkacsoportot hozhat lét-
re. Az általa tett feladatszabásokról a miniszteri biztos
a HM parlamenti államtitkárát, a HM közigazgatási állam-
titkárát, valamint a Honvéd Vezérkar fõnökét folyamato-
san tájékoztatja.

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

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 jogvi-
szonyára tekintettel juttatott illetményének együttes össze-
ge a 2016. január 31-én érvényes helyettes államtitkári
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

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 engedé-
lyével adható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti titkárságra a Ksztv. 38. §
(8) bekezdésére figyelemmel a honvédelemrõl és a Ma-
gyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben be-
vezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
46/A. §-t megfelelõen alkalmazni kell.

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
42/2016. (VIII. 12.) HM

utasítása
a miniszteri szemlékrõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja és a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben beve-
zethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés 5. pontja alap-
ján a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Ezen utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi
hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó szervezetekre, a miniszter fenntartói irányítása alá tar-
tozó köznevelési intézményre, továbbá a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továb-
biakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.
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2. A miniszteri szemlék rendeltetése, célja

2. §

(1) A miniszter a honvédelmi szervezetek operatív belsõ
kontrollrendszerétõl elkülönülõ, a HM szervezeti és mû-
ködési szabályzatában más szervhez nem telepített, elõze-
tesen tervezett vagy eseti jelleggel végrehajtott ellenõrzés
(a továbbiakban: miniszteri szemle) útján közvetlenül el-
lenõrzi a honvédelmi szervezetek részére az Alaptörvény-
ben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvényben, más jogszabályokban,
közjogi szervezetszabályozó eszközökben és belsõ rendel-
kezésekben meghatározott feladatok végrehajtásának
helyzetét, a végrehajtás jogszerûségét, hatékonyságát,
eredményességét és célszerûségét.

(2) A miniszteri szemle az irányítás és a vezetés szerves
része, amely a vezetõi célkitûzések, a feladatok és az elért
eredmények, valamint a honvédelmi szervezetek mûködé-
sére vonatkozó szabályozók érvényesülésének és a gya-
korlati megvalósítás helyzetének felmérésére, összehason-
lítására szolgál.

3. A miniszteri szemlék végrehajtásáért felelõs
szervezeti egység

3. §

(1) A miniszteri szemle elõkészítéséért és végrehajtásá-
ért a HM Miniszteri Kabinet kijelölt szervezeti egysége
(a továbbiakban: a miniszteri szemlékért felelõs szervezeti
egység) a felelõs.

(2) A miniszteri szemle a honvédelmi szervezetek egyes
szakterületeirõl kijelölt bizottság és albizottságok tevé-
kenysége útján kerül végrehajtásra.

(3) A miniszteri szemlében részt vevõ honvédelmi szer-
vezetek szakterület szerinti kijelölése az 5. § (2) bekezdése
szerint kiadásra kerülõ HM utasításban történik.

4. §

A miniszteri szemle elõkészítésére és végrehatására
a miniszteri szemlékért felelõs szervezeti egység tervet
készít, amelyet a miniszter hagy jóvá.

4. Az ellenõrzési irány kijelölése

5. §

(1) A tervezett miniszteri szemle ellenõrzési irányára
– a HM közigazgatási államtitkárával és a Honvéd Vezérkar
fõnökével történt egyeztetetést követõen – a miniszteri szem-
lékért felelõs szervezeti egység tesz javaslatot, és a miniszter
éves feladatszabó utasításában kerül meghatározásra.

(2) Az adott évi, a meghatározott ellenõrzési irány sze-
rinti tervezett miniszteri szemle elõkészítésérõl és végre-
hajtásáról tárgyév március 31-ig, a miniszter által eseti jel-
leggel elrendelt miniszteri szemle elõkészítésérõl és vég-
rehajtásáról a miniszteri döntést követõ egy hónapon belül
a miniszteri szemlékért felelõs szervezeti egység HM uta-
sítást készít elõ.

5. Összefoglaló jelentés

6. §

(1) A miniszteri szemle végén a miniszteri szemlékért
felelõs szervezeti egység összefoglaló jelentés készít.

(2) A miniszteri szemle során ellenõrzött honvédelmi
szervezetek az ellenõrzés tapasztalatait feldolgozzák, és
a hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készí-
tenek, melynek egy jóváhagyott példányát a miniszteri
szemlékért felelõs szervezeti egység vezetõjének tájékoz-
tatásul megküldik. Az intézkedési tervben meghatározot-
tak végrehajtását a miniszteri szemlékért felelõs szervezeti
egység vezetõje figyelemmel kíséri.

6. Záró rendelkezések

7. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
43/2016. (VIII. 12.) HM

utasítása
a honvédelmi minisztériumi objektumok védelmével,

mûködésével és az ezzel összefüggõ irányítási
tevékenységgel kapcsolatos feladatokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. Az utasítás hatálya

1. §

Az utasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Miniszté-
riumra (a továbbiakban: HM), a Katonai Nemzetbiztonsági
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Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), a honvédelemért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter irányí-
tása alá tartozó központi hivatalokra, a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.

2. Az objektumvédelem irányítása,
az objektumvédelemért felelõs személyek feladatai, jogkörei

2. §

(1) A HM I. objektum és a HM II. objektum (a további-
akban együtt: minisztériumi objektum) mûködésének és
védelmének felsõszintû stratégiai irányítását objektum-
biztonsági felelõsként a HM közigazgatási államtitkára
(a továbbiakban: HM KÁT) látja el.

(2) A minisztériumi objektum mûködésének és védel-
mének operatív irányítására objektumparancsnoki rend-
szert kell mûködtetni.

(3) A minisztériumi objektum objektumparancsnokát
(a továbbiakban: objektumparancsnok) a Honvéd Vezér-
kar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) jelöli ki a HM KÁT
egyetértésével.

3. §

Az objektumbiztonsági felelõs
a) jogszabályi keretek között gyakorolja a minisztériumi

objektum mûködésének és védelmének felsõszintû stratégi-
ai döntéshozó jogköreit, az objektumparancsnok hatásköré-
be tartozó ügyekben beszámoltatási jogot gyakorol,

b) elõzetes egyetértési jogkört gyakorol a 4. § (2) bekez-
dés a)–e) pontjában foglalt, az objektumparancsnok intéz-
kedési jogkörébe tartozó szakterületeken,

c) elõzetesen engedélyezi az objektumparancsnok fel-
terjesztése alapján az ideiglenes belépési engedélyek
igénylését tartalmazó névjegyzéket,

d) elõzetesen engedélyezi az objektumparancsnok fel-
terjesztése alapján a parkolási övezetek igénybevételét,

e) engedélyezi a 6. § (4) bekezdésben felsorolt vezetõk
által felterjesztett adatrögzítésre alkalmas technikai eszkö-
zök (különösen hang- és képrögzítésre, illetve továbbítás-
ra alkalmas eszközök) használatára vonatkozó igényeket,
kivéve ha az adott körülmények között minõsített adatok
felhasználása, megismerése is megvalósulhat, és

f) jóváhagyja az objektumparancsnok által elkészített
minisztériumi objektum veszélyhelyzeti intézkedési tervet.

4. §

(1) Az objektumparancsnok felelõs
a) a minisztériumi objektum mûködési rendjének kiala-

kításáért,

b) a minisztériumi objektum fizikai biztonságával kap-
csolatos feladatok irányításáért,

c) a minisztériumi objektum õrzés-védelmével kapcso-
latos feladatok irányításáért,

d) az objektumkomendáns és a minisztériumi objektum
õrzés-védelmét biztosító erõk szolgálati tevékenységének
irányításáért,

e) a tûz-, a munka-, a természet- és a környezetvédelmi
feladatok irányításáért és ellenõrzéséért.

(2) Az objektumparancsnok jogkörében
a) belsõ rendelkezésben szabályozza a minisztériumi

objektum mûködési rendjét,
b) az MH Katonai Rendészeti Központ (a továbbiakban:

MH KRK) parancsnokával, valamint a HVK Hadmûveleti
Csoportfõnökséggel (a továbbiakban: HVK HDMCSF)
együttmûködve irányítja a minisztériumi objektum õrzés-
védelmét,

c) meghatározza a minisztériumi objektumba történõ
személyi, gépjármû be- és kilépés szabályait, az anyag-
szállítás rendjét,

d) szabályozza a minisztériumi objektum közlekedési és
parkolási rendjét,

e) a HVK HDMCSF iránymutatása alapján elkészíti
a minisztériumi objektum veszélyhelyzeti intézkedési
tervét,

f) összeállítja és felterjeszti a minisztériumi objektum-
ban elhelyezett szervek, szervezetek (a továbbiakban:
Szervezetek) vezetõi által havonta részére megküldött
ideiglenes belépési engedélyek igénylését tartalmazó név-
jegyzéket, kivéve ha az elõzetes engedélyezésre már nincs
idõ, és a késedelem az objektum mûködésére, biztonságára
vagy szolgálati feladat ellátására súlyos következmények-
kel járna,

g) rövid idõn belül tájékoztatja az objektumbiztonsági
felelõst a 4. § (2) bekezdés f) pontban foglalt elõzetes en-
gedélyezés nélküli eset lényeges körülményeirõl.

(3) Az objektumparancsnok a (2) bekezdés szerinti fel-
adatainak végrehajtása során együttmûködik

a) a vezetése alá tartozó Szervezetek vezetõivel,
b) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség

Dandár (a továbbiakban: MH BHD) parancsnokával,
c) az MH KRK parancsnokával,
d) a minisztériumi objektumban rendezett protokollese-

mények szervezéséért felelõs szervezet vezetõjével,
e) a KNBSZ illetékes vezetõjével,
f) a területileg illetékes helyi önkormányzattal, rendõr-

kapitánysággal, tûzoltósággal, valamint
g) minden olyan egyéb szervezettel, amellyel az együtt-

mûködést szükségesnek ítéli meg.

5. §

(1) Az objektumkomendáns – az objektumparancsnok
közvetlen szakmai irányítása mellett – az MH KRK
parancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozik.
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Szolgálati elöljárója a minisztériumi objektum õrzés-vé-
delmére kirendelt és rendészeti biztosítást végzõ erõknek.

(2) Az objektumkomendáns
a) az objektumparancsnok intézkedése szerint végzi

a minisztériumi objektum általános rendjével és mûködé-
sével kapcsolatos tervezõ, szervezõ, ellenõrzõ tevékeny-
séget,

b) részt vesz a minisztériumi objektumban megrende-
zésre kerülõ rendezvények koordinálásában és biztosí-
tásában,

c) irányítja és ellenõrzi a minisztériumi objektum õr-
zés-védelmét ellátó, illetve a rendészeti biztosítást végzõ
szolgálat tevékenységét,

d) részt vesz a minisztériumi objektum mûködésével
kapcsolatos feladatok, illetve objektumparancsnoki intéz-
kedések végrehajtásának ellenõrzésében,

e) az objektumparancsnoki engedély alapján kiadja és
nyilvántartja a gépjármû-behajtási, parkolási engedélye-
ket, ellenõrzi a parkolási rend betartását,

f) a kulcsdobozelosztás felülvizsgálatában együttmûkö-
dik a Szervezetekkel, objektumparancsnokokkal. A biz-
tonsági területek kulcsainak, kulcsdobozainak elhelyezése
a reagáló erõ által közvetlenül és folyamatosan megfigyel-
hetõ kulcsdoboztároló szekrényekben valósul meg,

g) a belépési engedély letiltásáról szóló értesítés esetén
haladéktalanul intézkedik a szolgálati személyek felé a be-
lépési engedélyek ellenõrzésének szigorítására, és kiegé-
szíti az általa vezetett letiltott belépési engedélyek listá-
ját, és

h) üzemelteti az elektronikus kulcstárolókat a miniszté-
riumi objektumban.

3. Minõsített adatok védelme, a biztonsági vezetõ
feladatai, technikai eszközök használata

6. §

(1) A Szervezetek vezetõje a vezetése alá tartozó szerv,
szervezet vonatkozásában felelõs a minõsített adat védel-
méért, az elektronikus információvédelemért és az ezekkel
kapcsolatos eljárások biztonsági követelményeinek betar-
tásáért.

(2) A Szervezetek biztonsági vezetõje a Nemzeti Biz-
tonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített
adat kezelésének rendjérõl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm.
rendelet 33. § (2) bekezdése alapján, a Szervezetek érin-
tettségében lévõ biztonsági területek, biztonsági tárolók
tartalékkulcsainak és kódjainak õrzését végzi, illetve azért
felelõs. A biztonsági vezetõ a biztonsági területek, bizton-
sági tárolók tartalékkulcsainak és kódjainak õrzésére írás-
ban más személyt is kijelölhet. A tartalékkulcsokat és kó-
dokat legalább a tárolt adatok szintjének megfelelõ bizton-
sági tárolóban szükséges elhelyezni, a tartalékkulcsok és
kódok átadásáról és azok visszavételérõl külön erre a célra
szolgáló nyilvántartást kell vezetni.

(3) A minisztériumi objektumban minõsített adat feldol-
gozására szolgáló számítógépes hálózatok, rendszerek ki-
alakítását, átalakítását, jellemzõinek megváltoztatását, va-
lamint az információvédelmi helyiségek, biztonsági terü-
letek (ügyvitel, nyilvántartó, minõsített adatot feldolgozó,
rejtjelzõ helyiség) híradó-informatikai zárt körletek kiala-
kítását vagy más célra történõ felhasználását a HM biz-
tonsági vezetõjeként a HVK Híradó, Informatikai és
Információvédelmi Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK HIICSF) csoportfõnöke engedélyezi.

(4) A minisztériumi objektum területén adatrögzítésre
alkalmas technikai eszközök használatát fõosztályvezetõ,
illetve a vele azonos vagy magasabb besorolású vezetõi,
parancsnoki beosztást ellátó személy, valamint az objek-
tumparancsnok saját szak- vagy illetékességi területén
kezdeményezi.

(5) Az adatrögzítésre alkalmas technikai eszközök hasz-
nálatára vonatkozó igények elbírálását, ha az adott körül-
mények között minõsített adatok felhasználása, megisme-
rése is megvalósulhat az objektumbiztonsági felelõs a HM
biztonsági vezetõ hatáskörébe utalja.

4. A minisztériumi objektumba történõ be- és kilépés,
parkolás

7. §

(1) A minisztériumi objektumba történõ be- és kilépés,
illetve a gépjármûvekkel végrehajtott be- és kihajtás rend-
jét a helyi sajátosságok figyelembevételével az objektum-
parancsnok szabályozza.

(2) Munkaidõben és munkaidõn kívül személyazonos-
ság igazolásával, átvizsgálás nélkül léphet a minisztériumi
objektumba

a) Magyarország köztársasági elnöke, a miniszterelnök,
az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke,
az Országgyûlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
elnöke,

b) a honvédelmi miniszter, a HM parlamenti államtitká-
ra, a HM KÁT, a HM kabinetfõnöke, a HM helyettes ál-
lamtitkárai, a HVKF és helyettese, a KNBSZ fõigazgatója
és helyettesei, valamint

c) az a) és b) pontban felsorolt személyek kíséretében
lévõ személyek, elõzetes bejelentéssel, névjegyzék alap-
ján, a (3) bekezdés szerinti regisztráció mellett.

(3) Az a) és c) pontban felsorolt személyek vonatkozá-
sában a regisztráció a Szervezetek állományából kijelölt
kísérõ feladata, a beléptetés ellenõrzését végrehajtó szol-
gálat a kísérõ személyét és a belépõk létszámát, valamint
a be- és kilépés idõpontját dokumentálja.

(4) A minisztériumi objektumban szolgálatot teljesítõ
KNBSZ szervezeti egysége állományába tartozó személy
kíséretében, a szakmai feladatai ellátásában közremûködõ
személyek személyazonosságuk ellenõrzése és átvizs-
gálásuk nélkül a minisztériumi objektumba beléphetnek.
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A beléptetés során a beléptetés ellenõrzését végrehajtó
szolgálat a kísérõ személyét és a kíséretében lévõk létszá-
mát, a be- és kilépés idõpontját dokumentálja. Az e módon
beléptetett személyek tevékenységéért a KNBSZ helyi ve-
zetõje felelõs.

(5) A minisztériumi objektumban mágneskártyával mû-
ködõ szelektív zónák kialakítását a HM KÁT, a HVKF
alárendeltségébe tartozó Szervezetek által használt zónák
esetében a HVKF engedélyezi.

(6) A minisztériumi objektumban mágneskártyával mû-
ködõ szelektív zónák területeire való belépés rendjét a HM
KÁT és a HVKF együttes intézkedésben szabályozzák.

(7) A vendégkártyás beléptetés könnyítése érdekében a
minisztériumi objektumban a Biztosító Rendész Szolgá-
lattól (a továbbiakban: BRSZ) független diszpécserszolgá-
latot kell mûködtetni.

(8) A minisztériumi objektumban, illetve a minisztériu-
mi objektum külsõ parkolóiban behajtási engedéllyel ren-
delkezõ gépjármû parkolhat.

8. §

(1) Az objektumparancsnok a helyi sajátosságok alapul-
vételével belsõ rendelkezésben szabályozza a szolgálati,
illetve magángépjármûvek parkolásának rendjét, kijelöli a
parkolási helyeket. A parkolási helyeket jelzésekkel kell
ellátni.

(2) A parkolási engedélyt a minisztériumi objektumba
munkavégzés céljából érkezõknek, illetve az ott dolgozók-
nak lehetõség szerint biztosítani kell.

(3) A parkolóhelyen, munkaidõn túl csak az a magán-
gépjármû tartózkodhat, amelynek tulajdonosa az adott idõ-
szakra a túlmunkavégzést bejelentette, illetve szolgálati
feladatot lát el.

(4) A minisztériumi objektumon belül a parkolási helye-
ket – a Magyar Honvédség készenléte fenntartásának
és fokozásának rendjérõl szóló 30/2012. (V. 8.) HM utasí-
tás rendelkezéseivel összhangban – úgy kell kijelölni,
hogy a parkoló gépjármûvek ne akadályozzák a magasabb
készenlétbe helyezés rendszabályainak végrehajtását, il-
letve a készenléti gépjármûvek riasztás utáni besorolását.

5. A minisztériumi objektum õrzés-védelmét ellátó
személyi állomány és a technikai õrzés-védelem

9. §

(1) A minisztériumi objektum õrzés-védelmét az
MH KRK – erre a feladatra felkészített – állományából
24 órás váltással vezényelt BRSZ látja el.

(2) A BRSZ szolgálati intézkedését – az objektumpa-
rancsnok által meghatározott követelmények alapján – az
MH KRK parancsnoka készíti el, és azt az objektum-
parancsnok hagyja jóvá.

(3) A HM II. objektum BRSZ-ének szolgálatparancs-
noka a szolgálat átadás-átvételrõl a HM I. objektum
BRSZ-ének jelent. A HM I. objektum BRSZ-ének vezetõ-
je az összesített jelentését az MH Központi Ügyelet (a to-
vábbiakban: MH KÜ) részére teszi meg.

(4) A minisztériumi objektum õrzés-védelmének meg-
erõsítését az MH KRK állományából létrehozott védelmi
szakaszok biztosítják, amelyek kirendelésére a HVKF pa-
rancsa alapján az MH KÜ jogosult.

(5) A technikai õrzés-védelmi eszközökkel kapcsolatos
szakmai követelményeket a HVK HDMCSF, a minõsített
adatvédelemhez, valamint a technikai beléptetõ rend-
szerhez kapcsolódó szakmai követelményeket pedig
a HVK HIICSF csoportfõnöke határozza meg. A technikai
õrzés-védelmi rendszerek üzemeltetését külön szerzõdés-
ben meghatározott szervezet végzi meghibásodás esetén,
értesítés alapján.

6. A minisztériumi objektumban való tartózkodás

10. §

(1) A minisztériumi objektumban – munkavégzés céljá-
ból – munkanapokon 06.00-tól 18.00 óráig, munkaszüne-
tet megelõzõ napon 17.00 óráig lehet tartózkodni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idõszaktól eltérõ
idõszakban történõ munkavégzéshez az illetékes szervezet
vezetõjének engedélye szükséges.

(3) A szolgáltatást végzõ polgári személyek munkaidõn
túl csak a munkahelyi vezetõ engedélyével, a BRSZ fel-
ügyelete mellett – kizárólag munkavégzés céljából – tar-
tózkodhatnak a minisztériumi objektumban.

(4) Karbantartási, javítási munka – azonnali hibaelhárí-
tás kivételével – munkaidõn túl csak kivételesen, az üze-
meltetési, illetve az érintett Szervezetek állományából ki-
jelölt személy felügyelete mellett végezhetõ. Az azonnali
beavatkozást igénylõ események bekövetkezése esetén al-
kalmazandó eljárásrendet az MH BHD által készítendõ in-
tézkedési tervben kell meghatározni.

(5) A minisztériumi objektumot a munkaidõ befejezése
után a BRSZ ellenõrzi, és az emeleteket, épületeket lezár-
ja, kivéve azokat, amelyekben túlmunkát végzõ személy
tartózkodik.

7. A minisztériumi objektumok üzemeltetése

11. §

A minisztériumi objektumot az MH BHD üzemelteti.
Az üzemeltetés során biztosítani kell a híradó és informati-
kai szolgáltatásokat, az élelmezési, egészségügyi, karban-
tartási és az egyéb ellátást. A minisztériumi objektum üze-
meltetése és anyagellátása, valamint a közös használatú ki-
képzés, sport, mûvelõdés, szociális és egyéb létesítmények

810 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám



használati rendjének – az objektumparancsnokkal egyez-
tetett módon történõ – szabályozásáért az MH BHD a fe-
lelõs.

8. Záró rendelkezések

12. §

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

(2) Hatályát veszti a honvédelmi minisztériumi objektu-
mok védelmével, mûködésével és az ezzel összefüggõ irá-
nyítási tevékenységgel kapcsolatos feladatokról szóló
6/2010. (I. 15.) HM utasítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
44/2016. (VIII. 12.) HM

utasítása
az osztályba sorolás rendjérõl szóló

72/2009. (VIII. 28.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekez-
dése alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

Az osztályba sorolás rendjérõl szóló 72/2009.
(VIII. 28.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztéri-
umra, a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre, a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok-
ra, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiak-
ban: KNBSZ), a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó
köznevelési intézményre, továbbá a Magyar Honvédség
katonai szervezeteire terjed ki.

(2) Felkérem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a to-
vábbiakban: NKE) rektorát, hogy az állomány NKE-re
– a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény

53. § (1) bekezdése szerint – vezényelt tagja vonatkozásá-
ban az utasításban meghatározott feladatok végrehajtását
biztosítani szíveskedjen.”

2. §

Az Utasítás 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

(A katona osztályos fokozatát vissza kell vonni, ha:)
„b) haditechnikai eszköz igénybevételével normasértõ

cselekményt követ el, és ennek következtében
ba) büntetõeljárás során felelõsségét jogerõsen megálla-

pítják, vagy
bb) szabálysértési vagy fegyelmi eljárás során a honvé-

dek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 147. § (1)
bekezdés d)–g) pontja szerinti fenyítést vagy pénzbírság
fenyítést szabtak ki vele szemben.”

3. §

(1) Az Utasítás 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az osztályba sorolási vizsgát a munkakör-gazdálko-
dással kapcsolatos feladatokról szóló HM utasításban meg-
határozott szakmai felelõs szervezetek által kijelölt vizsgáz-
tatásért felelõs katonai szervezetnél kell végrehajtani.”

(2) Az Utasítás 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A vizsgára jelentkezett katona ideiglenesen mente-
sül a jelentkezéssel érintett osztályba sorolási vizsgaköte-
lezettség teljesítése alól, ha e kötelezettségét neki fel nem
róható okból történõ akadályoztatása, így különösen
egészségügyi szabadság, gyógykezelés miatt nem tudja
teljesíteni.”

4. §

Az Utasítás 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A vizsgáztatást legalább háromtagú, a vizsgáztatás
végrehajtásáért felelõs katonai szervezet parancsnoka által
létrehozott bizottság végzi. A bizottság egyik tagjának
1. osztályú fokozattal kell rendelkeznie, ennek hiányában
a szakmai felelõs szerv szakirányú egyetemi végzettséggel
rendelkezõ szakértõt jelöl ki.”

5. §

Az Utasítás
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „tisztek, zászlósok,

tiszthelyettesek” szövegrész helyébe a „tisztek, altisztek”
szöveg,
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b) 5. § (1) bekezdésében az „a Magyar Honvédség hiva-
tásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény 2. §-a (3) bekezdése szerinti
állományilletékes parancsnok (a továbbiakban: állomány-
illetékes parancsnok)” szövegrész helyébe az „az állo-
mányilletékes parancsnok” szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében a „Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)” szövegrész helyébe
a „KNBSZ” szöveg,

d) 11. § (2) bekezdésében, 12. §-ában, 13. § (1) bekez-
désében és 16. §-ában a „kamarai jogkört gyakorló” szö-
vegrész helyébe a „szakmai felelõs” szöveg
lép.

6. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
45/2016. (VIII. 12.) HM

utasítása
a bujáki Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központ,

valamint az Erdõfénye Kastélyszálló
átadás-átvételével összefüggõ feladatokról
és egyes honvédelmi miniszteri utasítások

módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jog-
rendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekez-
dése alapján a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen irányítása, valamint
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a mi-
niszter irányítása alá tartozó központi hivatalokra, továbbá

a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szer-
vezeteire terjed ki.

(2) Felkérem a HM Elektronikai, Logisztikai és Va-
gyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a to-
vábbiakban: HM EI Zrt.) vezérigazgatóját és a HM Zrínyi
Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság (a továbbiak-
ban: HM Zrínyi nonprofit Kft.) ügyvezetõjét, hogy az uta-
sításban meghatározott feladatokban közremûködni szí-
veskedjenek.

2. §

(1) Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár (a továbbiakban: MH BHD) szervezetébõl és fel-
adatrendszerébõl 2017. január 1-jei hatállyal a bujáki Ki-
képzési, Oktatási- és Regeneráló Központ (a továbbiak-
ban: 5. számú KORK) az MH Logisztikai Központ (a to-
vábbiakban: MH LK) feladatrendszerébe és az MH LK pa-
rancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozó MH
Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) szer-
vezetébe, azon belül újonnan létrehozásra kerülõ szerve-
zeti egységéhez kerül.

(2) Az MH LK feladatrendszere kiegészül az erdõbé-
nyei Erdõfénye Kastélyszálló 2017. január 1-jei hatállyal
történõ átvételével egyidejûleg annak az MH ARB szerve-
zetében Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központként
(a továbbiakban: 7. számú KORK) történõ üzemeltetési
feladataival.

(3) Az MH LK üzemelteti az MH ARB szervezeti ele-
meként, annak

a) bujáki telephelyén az 5. számú KORK-ot és
b) erdõbényei telephelyén a 7. számú KORK-ot.
(4) Az 5. és 7. számú KORK kondicionáló-kiképzési,

katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények megtar-
tása, továbbá regeneráló pihenés és a rekreáció céljából
2017. január 1-je és 2017. február 28-a között az utasítás-
ban meghatározott feladatok átadás-átvétele érdekében
nem vehetõ igénybe.

2. A feladatátadás rendje

3. §

(1) A HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM VFF) koordinálja a HM és a HM EI Zrt. között
2012. április 20-án létrejött „Használatba adási szerzõdés”
(a továbbiakban: „Használatba adási szerzõdés”) közös
megegyezéssel, 2016. december 31. napjával történõ meg-
szüntetését. A „Használatba adási szerzõdés”

a) úgy kerül megszüntetésre, hogy
aa) az Erdõfénye Kastélyszállót képezõ Erdõbénye

0167, az Erdõbénye 0172 helyrajzi számú és a Mád 054/2
helyrajzi számú ingatlanokat (a továbbiakban: Erdõfénye
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Kastélyszálló) az MH LK parancsnokának szakmai irányí-
tásával az MH ARB,

ab) az erdõbényei Erdõfénye Kastélyszálló részét
nem képezõ Erdõbénye 894/4 helyrajzi számú ingatlant
pedig a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH)
legkésõbb a szerzõdés megszüntetésétõl számított 30. na-
pig birtokba veszi, és

b) megszüntetése és a birtokbaadási eljárás kiterjed az
a) pontban megjelölt ingatlanokban lévõ, azok rendeltetés-
szerû használatához szükséges, a HM EI Zrt. részére ko-
rábban átadott állami tulajdonban és a HM vagyonkezelé-
sében lévõ ingóságokra is.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti birtokbavétel nap-
jától az MH LK koordinálásával az MH ARB gondoskodik
az Erdõfénye Kastélyszálló mûködtetésérõl.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja birtokbavételi jegyzõ-
könyvben a birtokbavételi eljárás során az ingatlanokban
elõtalált, harmadik személy tulajdonában lévõ – azok tu-
lajdonosával egyeztetett – ingóságok tételesen feltüntetés-
re, azok jövõbeli sorsa rögzítésre kerül, melyet a harmadik
személy tulajdonos, ide értve a HM Zrínyi nonprofit Kft.-t,
aláírásával ellát.

(4) Az MH LK az MH ARB szervezeti elemeként az
(1) bekezdés szerint átvett Erdõfénye Kastélyszállót a kon-
dicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és okta-
tási célú rendezvényekrõl, továbbá a regeneráló pihenés és
a rekreáció rendjérõl szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rende-
let, a kiképzési-oktatási és regeneráló központok mûködé-
si rendjérõl, valamint a rekreációra és a regenerálódásra
vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013.
(VIII. 23.) HM utasítás [a továbbiakban: 48/2013.
(VIII. 23.) HM utasítás] rendelkezéseinek megfelelõen,
kiképzési, oktatási és regeneráló központként üzemelteti
és mûködteti tovább.

(5) Az 5. és 7. számú KORK mûködéséhez szükséges
2017. évi elõirányzatok a 2016. költségvetési év zárásával
kapcsolatos feladatok, a 2017. évi intézményi, központi és
fejezeti kezelésû elõirányzatok költségvetési javaslata
elkészítésének és jóváhagyásának rendje, valamint a
2017. évi költségvetési javaslat terhére beszerzésre terve-
zett eszközökrõl és szolgáltatásokról szóló adatszolgálta-
tással kapcsolatos feladatokról szóló miniszteri körlevél-
ben meghatározottak szerint kerülnek megtervezésre.

4. §

(1) A szervezési tevékenység:
a) kezdete: 2016. október 1.,
b) befejezése: 2017. március 31.
(2) Az új szervezeti rend szerinti mûködés kezdõnapja:

2017. január 1.
(3) Az új szervezeti rend szerinti kondicionáló, kikép-

zési, katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények

megtartásának, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreá-
ciós tevékenység ellátásának kezdõnapja: 2017. március 1.

(4) Az átalakítás következtében esetlegesen kiválók fel-
mentése, felmondása kezdetének vagy az átszervezéssel
összefüggésben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (1) bekezdés k),
p) és r) pontja szerint az érintett állomány rendelkezési ál-
lományba helyezésének legkorábbi idõpontja 2017. január
1-je, legkésõbbi idõpontja 2017. március 1.

3. Mûködési alapokmányok elõkészítése

5. §

(1) Az utasításban meghatározott feladatok átadásával
összefüggõ MH BHD, az MH LK és az MH ARB az alapí-
tó okiratának módosításával kapcsolatos feladatok és ha-
táridõk vonatkozásában a honvédelmi szervezetek alapítá-
sáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011.
(VII. 29.) HM utasítás vonatkozó rendelkezései az irány-
adóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti HM utasítás rendelkezésein
felül, a Honvéd Vezérkar fõnökének (a továbbiakban:
HVKF) feladatszabása alapján a 2. § (1) és (2) bekezdés-
ben meghatározott feladatokat érintõen az MH BHD, az
MH LK és az MH ARB (a továbbiakban együtt: végrehaj-
tásban érintett szervezetek) állománytáblájának módosítá-
sát – a munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és a
létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasí-
tás 12. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint –
a HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség (a továbbiak-
ban: HVK HTCSF) készíti elõ a következõ határidõk be-
tartásával:

a) a végrehajtásban érintett szervezetek állománytáblá-
jára vonatkozó javaslat összeállítása és megküldése
a HVK HTCSF részére, a tervezet egyeztetése, véglegesí-
tése és jóváhagyásra történõ elõkészítése: 2016. november
25-ig;

b) az okmány jóváhagyása: 2016. november 28-ig;
c) a jóváhagyott okmány kiadása: 2016. december 1-jéig.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti javaslat megküldé-

sét megelõzõen az MH LK és az MH ARB parancsnoka az
MH BHD parancsnokával együttmûködve – a követelmé-
nyeknek megfelelõ képzettséggel rendelkezõ személyi ál-
lomány megtartására tekintettel – meghatározza az utasí-
tásban rögzített feladatok végrehajtásához szükséges,
a Hjt.-ben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben, továbbá az 5. számú
KORK-ot érintõen a munka törvénykönyvérõl szóló
2012. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelõ optimális
humánerõforrás létszámát.

(4) Az MH LK – az MH ARB szervezeti elemeként –
az erdõbényei telephelyén a 7. számú KORK feladatait
a Hjt. hatálya alá tartozó katonákkal és/vagy honvédségi
közalkalmazottakkal látja el.
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(5) A (2) bekezdés szerinti okmány hatálybalépésének
idõpontja: 2017. január 1.

(6) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtá-
sához szükséges új beosztások és munkakörök rendszere-
síthetõsége érdekében a HVKF intézkedik az MH had-
rendje szerinti szervezetek tartósan üres beosztásainak
szükséges mértékben történõ törlésére.

4. Az ingó és az ingatlan vagyon átadás-átvételével
kapcsolatos feladatok

6. §

(1) A HM VGH fõigazgatója intézkedik a HM EI Zrt.
használatában lévõ, illetve az MH BHD elhelyezési utalt-
ságában lévõ ingatlanok MH ARB elhelyezési utaltságába
történõ átadására. A HM VGH fõigazgatója az elhelyezési
utaltsági rend módosítására vonatkozó javaslatát 2016. ok-
tóber 31-ig jóváhagyásra felterjeszti a HVKF részére.

(2) A HM VGH fõigazgatója a HM VFF tájékoztatása
alapján intézkedik az erdõbényei Erdõfénye Kastélyszálló
hasznosítására megkötött „Használatba adási szerzõdés”
megszüntetésének dátumával mint zárónappal a megszün-
tetésbõl adódó elszámolások lefolytatására.

(3) Az ingatlan érintett szervezetek részére történõ
használatba adását a HM VGH, az ingatlanhoz tartozó el-
helyezési anyagok érintett szervezetek részére történõ
használatba adását az MH LK koordinálja. Az MH BHD
számviteli nyilvántartásába tartozó 5. számú KORK-ot
érintõ ingóságok átadás-átvételére tételes leltárral kerül
sor, melyet az MH LK – az egészségügyi ingó vagyoni ele-
mek kivételével, melyeket az MH Egészségügyi Köz-
pont – parancsnoka felügyel.

(4) A HM védelemgazdaságért felelõs helyettes állam-
titkár feladatszabása alapján a HM VGH fõigazgatója
a végrehajtásban érintett szervezetek által használt ingatla-
nok üzemeltetési feladataival összefüggésben 2016. szep-
tember 30-ig intézkedik a Szolgáltatási Szerzõdés szükség
szerinti módosítására.

5. A kiképzési-oktatási és regeneráló központok
mûködési rendjérõl, valamint a rekreációra

és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról
szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosítása

7. §

(1) A 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás 2. §-a a követke-
zõ d) ponttal egészül ki:

[Ahol a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai ki-
képzési és oktatási célú rendezvényekrõl, továbbá a rege-

neráló pihenés és a rekreáció rendjérõl szóló 13/2013.
(VIII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet)]

„d) MH középszintû vezetõ szervet említ, azon az MH
Összhaderõnemi Parancsnokságot (a továbbiakban: MH
ÖHP) és az MH Logisztikai Központot (a továbbiakban:
MH LK)”
(kell érteni.)

(2) A 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás 3. § (3) bekezdé-
se helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevé-
telével kapcsolatos feladatok koordinálása az MH BHD
feladata. E tevékenysége során az MH BHD az (1) bekez-
dés a), b) és e) pontja szerinti szolgáltatások, valamint a
HM rendelet hatálya alá nem tartozó, a KORK-ok által
biztosított csoportos hétvégi szolgáltatás igénybevétele
esetén együttmûködik az 1. és a 2. számú KORK-ot üze-
meltetõ, felettük döntési jogkörrel rendelkezõ MH ÖHP-
val, valamint az 5. és a 7. számú KORK-ot üzemeltetõ
MH LK-val. A csoportos hétvégi szolgáltatás igénybevé-
telére vonatkozó igényekrõl az MH ÖHP és az MH LK tá-
jékoztatja az MH BHD-t. A KORK-okban megtartásra ke-
rülõ csoportos hétvégi rendezvények idõpontjáról – az alá-
rendeltségükbe tartozó KORK-ok vonatkozásában –
az MH ÖHP, az MH LK és az MH BHD tájékoztatja
a szolgáltatást igénybe vevõ személyeket.”

(3) A 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás 4. §-a a követ-
kezõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az MH LK üzemelteti az MH Anyagellátó Raktár-
bázis (a továbbiakban: MH ARB) szervezeti elemeként,
annak

a) bujáki telephelyén az 5. számú KORK-ot és
b) erdõbényei telephelyén a 7. számú KORK-ot.”
(4) A 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „és az 5. számú”

szövegrész helyébe az „ , az 5. és a 7. számú” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében az „MH Kiképzési és Doktriná-

lis Központtal (a továbbiakban: MH KDK)” szövegrész
helyébe az „MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Pa-
rancsnoksággal (a továbbiakban: MH HFKP)” szöveg,

c) 3/A. § (2) bekezdésében az „MH ÖHP egyetértésé-
vel” szövegrész helyébe az „MH ÖHP és az MH LK egyet-
értésével” szöveg,

d) 3/A. § (3) bekezdésében az „MH KDK-val” szöveg-
rész helyébe az „MH HFKP-val” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „MH 54. Veszprém
RE, valamint” szövegrész helyébe az „MH 54. Veszprém
RE, az MH ARB, valamint” szöveg,

f) 7. § (6) bekezdésében az „MH RKKK és az MH
BHD” szövegrész helyébe az „MH RKKK, az MH BHD és
az MH LK” szöveg,

g) 8. § (3) bekezdésében a „4. és az 5. számú KORK vo-
natkozásában az MH BHD,” szövegrész helyébe a „4. szá-
mú KORK vonatkozásában az MH BHD, az 5. és a 7. szá-
mú KORK vonatkozásában az MH LK,” szöveg és
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h) 1. melléklet 5. pontjában az „és Központi Nyilván-
tartó” szövegrész helyébe a „ , Felkészítõ és Kiképzõ”
szöveg
lép.

6. Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a közzétételét követõ napon lép hatályba, és 2017.
április 1-jén hatályát veszti.

(2) A 7. § (1)–(3) bekezdése, a 7. § (4) bekezdés a), c),
e)–g) pontja, és a 10. § b) pontja 2017. január 1-jén lép
hatályba.

(3) Az utasítás hatálya alá tartozó szervezetek az utasí-
tás rendelkezéseihez kapcsolódó további szakfeladatait
a HM közigazgatási államtitkára és a HVKF együttes in-
tézkedésben szabályozza. Az együttes intézkedés terveze-
tét a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály fõosztály-
vezetõje 2016. szeptember 15-ig készíti elõ.

(4) A HM Védelmi Hivatal fõigazgatója, 2016. szep-
tember 1-jétõl a HM Védelmi Igazgatási Fõosztály fõosz-
tályvezetõje a HVKF koordinációs helyettesével és a HM
Jogi Fõosztály (a továbbiakban: HM JF) fõosztályvezetõ-
jével együttmûködve koordinálja az egyes kiemelt védel-
met igénylõ speciális létesítmények mûködésével össze-
függõ szabályozók elõkészítését.

9. §

(1) Az utasításban meghatározott feladatokkal össz-
hangban az illetékes szakmai szervek és szervezetek veze-
tõi felülvizsgálják a költségvetési gazdálkodásra, valamint
az ahhoz kapcsolódó egyéb szakfeladatokra vonatkozó
szabályozókat.

(2) Az utasításban meghatározott feladatokat érintõen
szükségessé váló jogszabály- és közjogi szervezetszabá-
lyozó eszköz-módosítások tervezeteit 2016. szeptember
15-ig az azok kidolgozásáért felelõs honvédségi szerveze-
tek készítik elõ és küldik meg a HM JF részére.

10. §

Hatályát veszti
a) a protokoll, rekreációs, kulturális és nemzetközi uta-

zásszervezési feladatokat ellátó szervezetek átalakításával
összefüggõ feladatokról szóló 8/2013. (I. 25.) HM utasí-
tás és

b) a 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás 4. § (2) bekezdés
c) pontja.

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

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

24/2016. (HK 8.) HM VGHÁT
szakutasítása

NATO egységesítési egyezmény bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-
sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm.
Rendelet 10. § g) pontjára, a következõ

szakutasítást

adom ki.

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:

miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szerveze-
tekre, a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok-
ra, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire terjed ki.

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

3. Jelen intézkedésemmel, eredetben angol nyelven, tel-
jes terjedelemben bevezetem a NATO egységesítési
egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetésé-
rõl szóló 35/2015. (HK 11.) HM VGHÁT szakutasítás
2. pontjában fenntartás nélkül elfogadott és hatályba lépte-
tett STANAG 2178 (EDITION 2) COMPATIBILITY OF
MEDICAL TUBING AND CONNECTORS IN THE
FIELD – Amed-1.15 EDITON A Harctéren Használt
egészségügyi szakanyagok (tubusok, drainek katéterek,
transzfúziós és infúziós szerelékek, összekötõk) kompa-
tibilitása címû NATO egységesítési egyezményt.



4. Ez a szakutasítás 2016. augusztus 1. napján lép ha-
tályba.

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

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
62/2016. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
az MH BHD KRI 5. számú KORK (Buják),

valamint az Erdõfénye Kastélyszálló (Erdõbénye)
átadás-átvételét elkészítõ munkacsoport

létrehozásáról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
63/2016. (HK 8.) 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 szóló

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

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
66/2016. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a személy és vagyonbiztonság növelése céljából

a katasztrófavédelmi beavatkozások
hatékonyságának fokozásáról szóló KEHOP-1.6.0.

felhívás keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ katasztrófa-egészségügyi
képességének fejlesztése projekt elõkészítésének

és végrehajtásának feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, va-
lamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,

valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-
sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. ren-
delet 6. § (1) bekezdés 1. pontja és 11. § (3) bekezdése
alapján – figyelemmel az Európai Unió 2014–2020-as
programozási idõszak forrásainak tárca szintû tervezésé-
vel és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtá-
sáról szóló 24/2014. (III. 31.) HM utasításban foglaltakra –
az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Általános rendelkezések

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért fele-
lõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alá-
rendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter irányítása
alá tartozó központi hivatalokra, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. A személy- és vagyonbiztonság növelése céljából
a katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának fo-
kozásáról szóló Környezet és Energiahatékonysági Prog-
ram (a továbbiakban: KEHOP) 1.6.0. felhívás (a továb-
biakban: felhívás) keretében megvalósuló, a Magyar Hon-
védség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK)
katasztrófa-egészségügyi képességének fejlesztése (a to-
vábbiakban: projekt) célja a Honvédelmi Katasztrófavé-
delmi Rendszer (a továbbiakban: HKR) egyes egészség-
ügyi beavatkozó csoportjai képességeinek összehangolt
fejlesztése. A projektben érintett HM szervek, honvédelmi
szervezetek a kapcsolódó feladataikat úgy látják el, hogy a
projekt megvalósulása támogassa a KEHOP-ban meghatá-
rozott eredmények elérését, hozzájáruljon az érintett la-
kosság emelt szintû katasztrófa-egészségügyi ellátásához.

3. A projekt megvalósítása során elvárás, hogy annak
eredményeként a HKR egészségügyi beavatkozó csopor-
tok hatékonyságának növelése a rendszer egészének haté-
konyságát, kompatibilitását növelje. A projektben érintett
HM szervek, honvédelmi szervezetek együttmûködnek
annak érdekében, hogy a fejlesztéssel javuljon az MH
meglévõ egészségügyi katasztrófavédelmi beavatkozó ké-
pessége, új képességekkel egészüljön ki elsõsorban az im-
munizáció és a sugár-egészségügyi biztonság területein,
ezzel a projekt járuljon hozzá az érintett lakosság emelt
szintû katasztrófa-egészségügyi ellátásának eléréséhez.

4. A projekt végrehajtása során az érintett HM szervek,
honvédelmi szervezetek kiemelt figyelmet fordítanak arra,
hogy a projekt – a felhívásban rögzített szakpolitikai célok
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teljesítésével, a Támogatási Szerzõdésben (a továbbiak-
ban: TSZ) rögzített célérték elérésével – közvetetten hoz-
zájáruljon a KEHOP indikátorai közül hozzájárul a lakos-
ság személy- és vagyonbiztonságának növelése érdekében
kialakítandó magasabb minõségû katasztrófavédelemi
tevékenységhez eléréséhez.

5. Az érintett HM szervek, honvédelmi szervezetek a
projektet a KEHOP irányító hatósági feladatait ellátó
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energia-
hatékonysági Operatív Programokért Felelõs Helyettes
Államtitkársággal (a továbbiakban: IH) és a Belügymi-
nisztériummal (a továbbiakban: szakpolitikai felelõs)
szoros együttmûködésben valósítják meg.

2. A projekt irányítása, a projektben érintett szervezetek
feladatai, jogkörei, felelõssége

6. Az Európai Unió 2014–2020-as programozási idõ-
szak forrásainak tárca szintû tervezésével és felhasz-
nálásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló
24/2014. (III. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasí-
tás) 6. § (7) bekezdésében meghatározott feladatokat pro-
jektszponzorként a HM védelemgazdaságért felelõs he-
lyettes államtitkára látja el.

7. A HM utasítás 6. § (6) bekezdése alapján Projekt Irá-
nyító Bizottság (a továbbiakban: PIB) kerül létrehozásra,
melynek vezetõje az MH EK parancsnoka, és tagjai:

a) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály
(a továbbiakban: HM GTSZF) Erõforrás és Védelmi Költ-
ségvetés Tervezési Osztály osztályvezetõje és

b) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (továb-
biakban: HM TKF) fõosztályvezetõje.

8. A PIB ülésein a titkári teendõket – tagság és szavazati
jog nélkül – a projektkoordinátor látja el.

9. A PIB tagjait rendkívüli esetben döntési jogkörrel fel-
ruházott helyettes is képviselheti, amirõl a meghívó kéz-
hezvételét követõen a tagot delegáló HM szerv vezetõje
írásban, a helyettesítés indokának megjelölésével tájékoz-
tatja a PIB vezetõjét.

10. A kedvezményezett szervezet az MH EK.

11. A projektmenedzsment tagjai:
a) projektmenedzserként egy, az MH EK
b) projektkoordinátorként egy, a HM GTSZF,
c) projekt pénzügyi koordinátorként egy, a HM Véde-

lemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH),
d) szakmai koordinátorként egy, az MH EK,
e) gazdasági vezetés képviselõjeként egy, az MH EK,

f) projekt segítõként egy, az MH EK,
g) projekt mûszaki vezetõként egy, az MH EK,
h) projekt logisztikai vezetõként egy, az MH EK és
i) projektadminisztrátorként egy, a HM VGH

vezetõje által delegált személy.

12. A projektmenedzsmentbe megfelelõ szaktudással és
tapasztalattal rendelkezõ személyek delegálhatóak azzal,
hogy a kijelöléskor kiemelt figyelemmel kell lenni arra,
hogy a projekt sikeres végrajtásához szükséges kapacitás
rendelkezésre álljon.

13. A projektszponzor a projekt felsõvezetõi szintû tá-
mogatója, az állami vezetõk felé annak képviselõje, aki a
szervezeti és a projektfolyamatok, érdekek összehangolá-
sára, az erõforrások biztosítására saját hatáskörben intéz-
kedni, illetve a hatáskörét meghaladó kérdésekben állami
vezetõi intézkedést kezdeményezni jogosult és

a) biztosítja a projekt sikerességéhez szükséges szabá-
lyozói környezetet és feltételrendszert,

b) a jelentési rendszer fenntartásával biztosítja a projekt
ellenõrzött végrehajtását,

c) döntési jogkörrel rendelkezik a hatáskörébe tartozó,
a PIB hatáskörét meghaladó vagy annak döntéshozatali el-
járásában konszenzusos döntést nem eredményezõ kérdé-
sekben,

d) döntést kezdeményezhet a hatáskörébe nem tartozó,
a PIB hatáskörét meghaladó vagy annak döntéshozatali el-
járásában konszenzusos döntést nem eredményezõ kérdé-
sekben a hatáskörrel rendelkezõ állami vezetõnél,

e) teljesült mérföldkövenként értékeli a projektmene-
dzser tevékenységét, javaslatot tesz díjazására,

f) egyetértési jogköre van a projekt létét érintõ, így kü-
lönösen a TSZ megkötésére, módosítására, megszünteté-
sére vonatkozó, a kedvezményezett szervezet vezetõje ha-
táskörébe tartozó döntések tekintetében és

g) felelõs a jogkörei rendeltetésszerû gyakorlásáért, fel-
adatainak sikeres végrehajtásáért.

14. A PIB
a) feladata a jelentési rendszer útján felügyelni a projekt

elõrehaladását, kitûzött céljainak megvalósulását, szabá-
lyosságát és eredményességét,

b) feladata a projekt keretein belül kezelni az annak vég-
rehajtása során kialakuló konfliktushelyzeteket,

c) döntési jogkörrel rendelkezik a tagjai hatáskörébe
tartozó, a projektmenedzsment hatáskörét meghaladó
vagy annak döntéshozatali szintjén vitásként fennmaradó
kérdésekben,

d) döntést kezdeményezhet a tagjai hatáskörébe nem
tartozó, a projektmenedzsment hatáskörét meghaladó
vagy annak döntéshozatali szintjén vitásként fennmaradó
kérdésekben a projektszponzornál és

e) felelõssége kiterjed a jogkörei rendeltetésszerû gya-
korlására, feladatainak sikeres végrehajtására.
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15. A PIB tagjait delegáló HM szervek, honvédelmi
szervezetek

a) feladata a projekthez történõ hozzájárulás révén stra-
tégiai szinten biztosítani a projekt mûködési feltételeit,
ezen belül kiemelten a projektmenedzsmenthez szükséges
emberi erõforrást, szakértelmet,

b) vezetõi gondoskodnak a projekthez rendelt szemé-
lyek rendelkezésre állásáról, ennek keretében a delegált
személyek távolléteit a projektmenedzserrel egyeztetve
engedélyezik, ideiglenes helyettesítésükre, illetve a tartós
akadályoztatás esetén új személy delegálására intézked-
nek és

c) felelõsek azért, hogy a projekt célkitûzései összhang-
ban legyenek a projekthez kapcsolódó szakmai koncep-
ciókkal, stratégiákkal, és a kedvezményezett szervezet, va-
lamint a HM célkitûzéseivel.

16. A kedvezményezett szervezet vezetõje a projekt si-
keres megvalósításának elsõdleges felelõse, aki a projekt
egésze tekintetében

a) a projekt hivatalos képviselõje, ennek keretében kizá-
rólagos joggal jogosult a TSZ és módosításai aláírására,

b) a TSZ és módosításai aláírásával elfogadja a projekt
kereteit, illetve annak változásait, ideértve különösen a
projekt hatókörét, céljait, a kapcsolódó költségkereteket és
határidõket, valamint a projekt indikátorait, teljesítendõ
szakpolitikai mutatóit,

c) a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszkö-
zök és a kedvezményezett szervezet belsõ rendelkezései
szerint gondoskodik a pénzügyi ellenjegyzési, a kötele-
zettségvállalási, a teljesítés igazolására vonatkozó, az ér-
vényesítési és az utalványozási jogkör gyakorlásáról, gya-
koroltatásáról,

d) a projekt beszerzéseihez kapcsolódó teljesítésigazo-
lások tekintetében biztosítja a projektmenedzser javaslat-
tételi, egyetértési jogkörének gyakorlását,

e) biztosítja a kedvezményezett szervezet és a projekt-
menedzsment közötti folyamatos együttmûködést,

f) a projekt keretében biztosított források terhére történõ
munkakörön belüli célzott szolgálatteljesítési idõ-, mun-
kaidõ-felhasználás, többletfeladat elrendelésével, célfel-
adat kiírásával, megbízási jogviszony létesítésével gon-
doskodik a projekthez szükséges szaktudás és humánkapa-
citás rendelkezésre állásáról, ezen belül kiemelten a pro-
jekt irányításához szükséges személyi feltételeknek a HM
közigazgatási államtitkára döntésén alapuló megteremté-
sérõl,

g) felügyeli a projekt elõrehaladását, biztosítja az ahhoz
szükséges erõforrások rendelkezésre állását,

h) a kedvezményezett szervezet belsõ szabályozóinak
módosításával biztosítja a projektmenedzser részére a pro-
jekt adminisztrációjához szükséges feltételeket,

i) részt vesz a projektet érintõ ellenõrzésekben és
j) felelõs a jogkörei rendeltetésszerû gyakorlásáért,

a projekt sikeres és szabályos végrehajtásáért.

17. A projektmenedzser a projekt egyszemélyi vezetõje,
aki a projekt egésze tekintetében

1. a kedvezményezett szervezet vezetõjének jogsza-
bályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben és belsõ
rendelkezésben meghatározott jogköreit nem csorbítva
képviseli a projektet az IH felé, a projekthez kötõdõ kom-
munikáció és rendezvények során,

2. a projekt elsõdleges döntéshozója és döntés-elõké-
szítõje, ebben a szerepkörében döntési jogkörrel bír a
TSZ-ben rögzített célok és indikátorok eléréséhez szüksé-
ges feladatok tekintetében, a rendelkezésére bocsátott erõ-
forrás-keretek között, a kedvezményezett szervezet jog-
szabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben és
belsõ rendelkezésben rögzített munkáltatói, pénzügyi el-
lenjegyzési, kötelezettségvállalási, teljesítés igazolására
vonatkozó, érvényesítési és utalványozási jogköreit érintõ
kérdések kivételével,

3. javaslattételi jogkörrel bír a TSZ-ben rögzített célok
és indikátorok eléréséhez szükséges feladatok tekinteté-
ben a kedvezményezett szervezet jogszabályban, közjogi
szervezetszabályozó eszközben és belsõ rendelkezésben
rögzített munkáltatói, pénzügyi ellenjegyzési, kötelezett-
ségvállalási, teljesítés igazolására vonatkozó, érvényesí-
tési és utalványozási jogköreit érintõ kérdésekben,

4. egyetértési jogkörrel bír a projekttel összefüggõ vala-
mennyi érdemi, de a döntési és javaslattételi jogkörébe
nem tartozó kérdés tekintetében, ideértve különösen a TSZ
megkötését, módosítását, megszüntetését, a projekt részé-
re biztosított források felhasználását, valamint a feladatok
ütemezését, a projekt emberi erõforrás-kapacitásának
felhasználását befolyásoló kérdéseket,

5. kizárólagos joga a projektmenedzser kivételével
a projektmenedzsment tagjai, a közbeszerzési szakértõ,
a könyvvizsgáló, és a szakmai megvalósításban közremû-
ködõ munkatársak tevékenységét értékelni, ennek kereté-
ben – a jelen együttes intézkedésben meghatározott kere-
tek között – javaslatot tenni az érintettek tevékenységének
díjazására, az általuk vállaltak teljesülésének elfogadására
vagy elutasítására,

6. a projektben biztosított támogatás terhére és mérté-
kéig – az érintett személy közvetlen szolgálati elöljárójá-
val, hivatali felettesével egyeztetve – jogosult javaslatot
tenni a kedvezményezett szervezet vezetõje felé a jelen
együttes intézkedésben nem nevesített – a projektmegva-
lósítás körébe tartozó – szerepkörök kialakítására, további
személyeknek a projekt megvalósításba történõ szükséges
mértékû bevonására,

7. jogosult az érintett személy projektre történõ kijelölé-
sének visszavonását, helyette új személy kijelölését írás-
ban, a projektszponzor, a PIB tagjai és a kedvezményezett
szervezet vezetõje egyidejû értesítése mellett kezdemé-
nyezni a delegáló szervezet vezetõjénél, ha a projekten be-
lüli tevékenység értékelése során a projekt létét, indikáto-
rai, szakpolitikai mutatószámai elvárt értékének elérését,
külsõ megítélését, vagy a végrehajtás szabályosságát
veszélyeztetõ magatartást tapasztal,
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8. jogosult és köteles a PIB eseti ülésének összehívására
a döntési jogkörét meghaladó vagy az azon kívül esõ vitás
kérdésekben,

9. jogosult a PIB összehívására a döntési jogkörébe tar-
tozó azon vitás szakmai kérdések tekintetében, amelyek
érintik a projekt megvalósulását, ideértve különösen a
mérföldkövek, határidõk, indikátorok, eredménytermékek
teljesülését, a beszámolást, a költségek elszámolását, a
projekt fenntarthatóságát, és amelyekben egyértelmû dön-
tést hozni saját hatáskörben nem tud, vagy azzal olyan ér-
deksérelmet okozhat, amely a projekt kockázatait érdem-
ben növelné,

10. betartja és betartatja a projekt szervezeti és mûkö-
dési kereteit,

11. vezeti a projektmenedzsmentet, a jelentési rend
fenntartásával és a legalább havi rendszerességû projektér-
tekezletek összehívásával meghatározza feladatait, a kap-
csolódó határidõket, összehangolja és ellenõrzi a tevé-
kenységét,

12. vezeti a projekt végrehajtásában résztvevõ további
személyek – ideértve különösen a közbeszerzési szakértõ,
a könyvvizsgáló, és a szakmai megvalósításban közremû-
ködõ munkatársak – tevékenységét, ennek keretében fel-
adatokat határoz meg, beszámoltat, és ellenõriz,

13. vezeti a döntés-elõkészítést a projektet érintõ, a ked-
vezményezett szervezet vezetõje, a PIB és a projektszpon-
zor hatáskörébe tartozó döntések esetében,

14. vezeti az IH felé benyújtandó beszámolók, jelenté-
sek összeállítását,

15. vezeti a projekttel kapcsolatos, a 14. alpontba nem
tartozó jelentések összeállítását, különös tekintettel a pro-
jekt elõrehaladását érintõ jelentésekre,

16. vezeti a projekt keretében megkötésre kerülõ szer-
zõdések projektmenedzsment általi véleményezését,
a TSZ-szel való összhangjuk vizsgálatát – ideértve a kap-
csolódó (köz)beszerzési eljárás keretében az eljárásban
közölt végleges feltételek és a szerzõdéstervezet vélemé-
nyezését, vizsgálatát is – különös tekintettel azok szabá-
lyosságára, a bennük foglalt határidõk és a TSZ összhang-
jára, valamint a szükséges forrásoknak a projekt keretein
belüli rendelkezésre állására,

17. vezeti a projekt TSZ szerinti megvalósulását, az
esetlegesen felmerülõ eltérések esetén azok kezelését, így
különösen intézkedik az eltérések felszámolására, ha ez
nem lehetséges, kezdeményezi a változás bejelentések
vagy a TSZ módosításához szükséges szerzõdésmódosítá-
si kérelmek összeállítását, benyújtását az IH felé,

18. megszervezi a projektet érintõ ellenõrzésekben
a projektmenedzsment tagjainak és az érintett honvédelmi
szervezetek, HM szervek képviselõinek részvételét, vezeti
tevékenységüket, biztosítja az ellenõrzõ szervezetekkel az
elvárásoknak megfelelõ együttmûködést,

19. vezeti a projekt ütemtervének összeállítását, így kü-
lönösen a mérföldkövek meghatározását, figyelemmel kí-
séri azok teljesülését,

20. annak jellegétõl függõen vezeti vagy irányítja a pro-
jekt kapcsán kötelezõen elõállítandó dokumentumok össze-
állítását,

21. irányítja horizontális vállalásokhoz és a nyilvános-
ság biztosításához kötõdõ feladatok végrehajtását, a szük-
séges mértékben közremûködik azok teljesítésében,

22. annak teljes életciklusán belül döntéseket hoz a pro-
jekt tervszerû elõrehaladása, a cél és részcélok teljesítése
érdekében,

23. felügyeli a projekt keretében megvalósuló (köz)be-
szerzési eljárásokat,

24. gazdálkodik a kedvezményezett szervezet vezetõje
által, a projekt forrásainak terhére biztosított emberi és
anyagi erõforrásokkal,

25. indokolással ellátott, írásos javaslatot tesz a projekt
beszerzéseihez kapcsolódó teljesítésigazolások kibocsátá-
sára, vagy annak elutasítására,

26. szükség szerint egyeztet azon honvédelmi szerveze-
tekkel, HM szervekkel, amelyek a vezetése alá tartozó pro-
jektmenedzsment-tagokat és egyéb, a projektben résztve-
võ személyeket delegálják,

27. a projektkoordinátor útján megszervezi a projektben
érintett honvédelmi szervezetek, HM szervek közötti
együttmûködést, meghatározza a projektkockázatokat,
nyomon követi azok alakulását, beavatkozik a bekövetke-
zésük elkerülése, vagy hatásuk csökkentése érdekében,

28. a projekt pénzügyi koordinátora útján nyomon kö-
veti a projekt végrehajtásával összefüggõ számlák kifize-
tését, a kifizetések késedelme esetén intézkedést kezdemé-
nyez a hiányosság felszámolása érdekében és

29. felelõs a jogkörei rendeltetésszerû gyakorlásáért,
a projekt sikeres és szabályos végrehajtásáért.

18. A projektkoordinátor
a) megszervezi a PIB üléseit, összeállítja az ehhez szük-

séges meghívókat, emlékeztetõket, gondoskodik az érin-
tettek tájékoztatásáról,

b) összehangolja a projektben érintett honvédelmi szer-
vezetek, HM szervek munkáját,

c) részt vesz a projekt irányítására vonatkozó szabályo-
zók kialakításában,

d) részt vesz a projekt ütemtervének összeállításában,
így különösen a mérföldkövek meghatározásában, folya-
matosan figyelemmel kíséri azok teljesülését, intézkedést
kezdeményez, ha valamely mérföldkõ vagy annak megva-
lósulása szempontjából lényeges közbensõ eredmény
határidõre történõ elérése kockázatossá válik,

e) részt vesz a projekt elõrehaladásának nyomon köve-
tésében,

f) részt vesz a projekt keretében megkötésre kerülõ szer-
zõdések projektmenedzsment általi véleményezésében,
a TSZ-szel való összhangjuk vizsgálatában – ideértve
a kapcsolódó (köz)beszerzési eljárás keretében az eljárás-
ban közölt végleges feltételek és a szerzõdéstervezet véle-
ményezését, vizsgálatát is – különös tekintettel az azokban
foglalt határidõk és a TSZ, valamint a projekt ütemtervé-
nek összhangjára,

g) vezeti a projekt kockázatainak nyilvántartását, részt
vesz a projektkockázatok meghatározásában,
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h) részt vesz a projekt kapcsán kötelezõen elõállítandó,
az a)–g) alpontban nem részletezett dokumentumok
összeállításában,

i) részt vesz a projektet érintõ ellenõrzésekben és
j) felelõssége kiterjed a feladatai határidõre és megfele-

lõ minõségben történõ végrehajtására, a projekt operatív
mûködéséhez szükséges együttmûködés fenntartására.

19. A projekt pénzügyi koordinátora
a) a kedvezményezett szervezet jogszabályban, közjogi

szervezetszabályozó eszközben, belsõ rendelkezésben
rögzített gazdálkodási jogköreinek csorbítása nélkül, an-
nak pénzügyi, gazdasági feladatokat ellátó szervezeti ele-
meivel szoros együttmûködésben ellátja a projekt pénz-
ügyi, gazdasági feladatait,

b) ellenõrzi a projekt keretében történt (köz)beszerzé-
sek kapcsán kiállított számlák, számlahelyettesítõ okmá-
nyok, egyéb pénzügyi bizonylatok megfelelõségét, össz-
hangját a 2014–2020 programozási idõszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhaszná-
lásának rendjérõl szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet-
ben, a felhívásban, az ahhoz kapcsolódó általános útmu-
tatóban és a TSZ-ben rögzített elszámolhatósági feltéte-
lekkel,

c) a kedvezményezett szervezet pénzügyi és számviteli
szervezeti egységének vezetõjével együttmûködésben ki-
fizetés elõtt vizsgálja a számlákhoz tartozó teljesítések,
teljesítést igazoló dokumentációk meglétét, megfelelõsé-
gét, a teljesítés igazolására vagy annak megtagadására
vonatkozóan javaslatot tesz a projektmenedzser felé,

d) a projektmenedzsment tagjaitól és az érintett honvé-
delmi szervezetektõl, HM szervektõl kapott adatok alap-
ján összeállítja az IH felé benyújtandó pénzügyi elszámo-
lásokat, így különösen a kifizetési kérelmeket,

e) a projektmenedzsment tagjaitól és az érintett honvé-
delmi szervezetektõl, HM szervektõl kapott adatok alap-
ján, a projektmenedzser feladatszabása alapján kidolgozza
projekttel kapcsolatos pénzügyi, gazdasági vonatkozású
dokumentumokat, jelentéseket, az egyéb dokumentumok,
jelentések esetében bedolgozza a pénzügyi, gazdasági vo-
natkozású részeket,

f) szükség esetén részt vesz a projekt változás bejelenté-
sek és a TSZ módosításához szükséges szerzõdésmódosí-
tási kérelmek összeállításában,

g) részt vesz a projekt elõrehaladásának nyomon köve-
tésében,

h) részt vesz a projekt ütemtervének összeállításában,
így különösen a mérföldkövek és a kifizetési ütemezés
meghatározásában,

i) részt vesz a projekt keretében végrehajtásra kerülõ
(köz)beszerzések elõkészítésében, különös tekintettel
a (köz)beszerzési eljárás során elõkészítésre kerülõ szer-
zõdéstervezet kidolgozásában,

j) részt vesz a projekt keretében megkötésre kerülõ szer-
zõdések projektmenedzsment általi véleményezésében,
a TSZ-szel való összhangjuk vizsgálatában, – ideértve

a kapcsolódó (köz)beszerzési eljárás keretében az eljárás-
ban közölt végleges feltételek és a szerzõdéstervezet véle-
ményezését, vizsgálatát is – különös tekintettel azok pénz-
ügyi, gazdasági szempontú szabályosságára, a szükséges
forrásoknak a projekt keretein belüli rendelkezésre állására,

k) végzi a pályázat e-ügyintézési felületén (a továbbiak-
ban: FAIR rendszer) szükséges pénzügyi, gazdasági vo-
natkozású adatrögzítést,

l) részt vesz a projekt kapcsán kötelezõen elõállítandó,
az a)–k) alpontban nem részletezett dokumentumok össze-
állításában,

m) részt vesz a projektet érintõ ellenõrzésekben és
n) felelõssége kiterjed a feladatai határidõre és megfele-

lõ minõségben történõ végrehajtására, a projekt operatív
mûködéséhez szükséges együttmûködés fenntartására.

20. A szakmai koordinátor
a) vizsgálja a számlákhoz tartozó teljesítések, teljesítést

igazoló dokumentációk szakmai megfelelõségét, a teljesí-
tés igazolására vagy annak megtagadására vonatkozóan
javaslatot tesz a projektmenedzser felé,

b) részt vesz az IH felé benyújtandó szakmai beszámoló
jelentések összeállításában, ideértve különösen az idõsza-
ki beszámolók szakmai részeit,

c) a projektmenedzsment tagjaitól és az érintett honvé-
delmi szervezetektõl, HM szervektõl kapott adatok alap-
ján, a projektmenedzser feladatszabása alapján bedolgozik
a projekttel kapcsolatos dokumentumokba, jelentésekbe és
kidolgozza azok közül a katasztrófa-egészségügyi szak-
mai tartalmával összefüggõeket,

d) a projektmenedzsment tagjaitól és az érintett honvé-
delmi szervezetektõl, HM szervektõl kapott adatok alap-
ján, a projekt szakmai munkatársával együttmûködve ki-
dolgozza az IH felé benyújtandó beszámolók katasztró-
fa-egészségügyi vonatkozású szakmai részeit,

e) szükség esetén részt vesz a projekt változás bejelenté-
sei és a TSZ módosításához szükséges szerzõdésmódosítá-
si kérelmek összeállításában,

f) részt vesz a projekt elõrehaladásának nyomon követé-
sében,

g) részt vesz a projekt ütemtervének összeállításában,
így különösen a mérföldkövek és a kifizetési ütemezés
meghatározásában,

h) részt vesz a projekt keretében végrehajtásra kerülõ
(köz)beszerzések orvos szakmai elõkészítésében,

i) részt vesz a projekt keretében megkötésre kerülõ szer-
zõdések projektmenedzsment általi véleményezésében,
a TSZ-nek való megfelelõségük vizsgálatában – ideértve
a kapcsolódó (köz)beszerzési eljárás keretében az eljárás-
ban közölt végleges feltételek és a szerzõdéstervezet véle-
ményezését, vizsgálatát is – különös tekintettel azok
összhangjára az elvárt egészségügyi szakmai tartalommal,

j) részt vesz a projekt kapcsán kötelezõen elõállítandó,
az a)–i) alpontban nem részletezett dokumentumok össze-
állításában,

k) részt vesz a projektet érintõ ellenõrzésekben és
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l) felelõssége kiterjed a feladatai határidõre és megfele-
lõ minõségben történõ végrehajtására, a projekt operatív
mûködéséhez szükséges együttmûködés fenntartására.

21. A gazdasági vezetés képviselõje
a) támogatja a kedvezményezett szervezet gazdasági

szervezeti egységeinek a projektmenedzsmenttel történõ
együttmûködését,

b) kezdeményezi a kedvezményezett gazdasági szerve-
zetén belül a projekttel kapcsolatban felmerülõ feladatok
végrehajtását,

c) gondoskodik az információ operatív áramlásáról, ide-
értve különösen a kedvezményezett szervezetnél megjele-
nõ, a projekttel összefüggõ okmányok, dokumentumok
projektmenedzsment részére történõ eljuttatását vagy
megismerhetõvé tételét,

d) figyelemmel kíséri a projektet érintõ, a kedvezmé-
nyezett szervezet belsõ mûködési folyamataihoz kötõdõ
feladatok határidõre történõ lezárulását, a projekt ütemter-
véhez képest felmerülõ eltérés esetén beavatkozást
kezdeményez,

e) szükség esetén részt vesz a projekt változás bejelenté-
sei és a TSZ módosításához szükséges szerzõdésmódosítá-
si kérelmek összeállításában,

f) a hatáskörébe tartozó esetekben végrehajtja a projekt-
tel összefüggõ, a kedvezményezett szervezetnél felmerülõ
pénzügyi, számviteli feladatokat, a hatáskörén kívül esõ
esetekben kezdeményezi azok végrehajtását,

g) részt vesz a projekt elõrehaladásának nyomon köve-
tésében,

h) részt vesz a projekt ütemtervének összeállításában,
így különösen a mérföldkövek és a kifizetési ütemezés
meghatározásában,

i) részt vesz a projekt keretében végrehajtásra kerülõ
(köz)beszerzések elõkészítésében,

j) részt vesz a projekt kapcsán kötelezõen elõállítandó
dokumentumok összeállításában,

k) részt vesz a projektet érintõ ellenõrzésekben és
l) felelõssége kiterjed a feladatainak határidõre és meg-

felelõ minõségben történõ végrehajtására, a projekt opera-
tív mûködéséhez szükséges együttmûködés fenntartására.

22. A projekt segítõ
a) gondoskodik az információ operatív áramlásáról, ide-

értve különösen a kedvezményezett szervezetnél megjele-
nõ, a projekttel összefüggõ okmányok, dokumentumok
projektmenedzsment részére történõ eljuttatását vagy
megismerhetõvé tételét,

b) figyelemmel kíséri a projektet érintõ, a kedvezmé-
nyezett szervezet belsõ mûködési folyamataihoz kötõdõ
feladatok határidõre történõ lezárulását, a projekt ütemter-
véhez képest felmerülõ eltérés esetén beavatkozást kezde-
ményez,

c) részt vesz a projekt kapcsán kötelezõen elõállítandó
dokumentumok összeállításában,

d) részt vesz a projektet érintõ ellenõrzésekben és

e) felelõssége kiterjed a feladatai határidõre és megfele-
lõ minõségben történõ végrehajtására, a projekt operatív
mûködéséhez szükséges együttmûködés fenntartására.

23. A projekt mûszaki vezetõ
a) a projektmenedzsment tagjaitól és az érintett honvé-

delmi szervezetektõl, HM szervektõl kapott adatok alap-
ján, a projekt szakmai koordinátorral együttmûködve
összeállítja az IH felé benyújtandó szakmai beszámoló je-
lentéseket, ideértve különösen az idõszaki beszámolók
szakmai részeit,

b) a projektmenedzsment tagjaitól és az érintett honvé-
delmi szervezetektõl, HM szervektõl kapott adatok alap-
ján, a projektmenedzser feladatszabása alapján bedolgozik
a projekttel kapcsolatos dokumentumokba, jelentésekbe
és kidolgozza azok közül a katasztrófavédelmi vonatko-
zásúakat,

c) szükség esetén részt vesz a projekt változás bejelenté-
sek és a TSZ módosításához szükséges szerzõdésmódosí-
tási kérelmek összeállításában,

d) részt vesz a projekt elõrehaladásának nyomon köve-
tésében,

e) részt vesz a projekt ütemtervének összeállításában,
így különösen a mérföldkövek és a kifizetési ütemezés
meghatározásában,

f) részt vesz a projekt keretében végrehajtásra kerülõ
(köz)beszerzések elõkészítésében,

g) részt vesz a projekt keretében megkötésre kerülõ
szerzõdések projektmenedzsment általi véleményezésé-
ben, a TSZ-szel való összhangjuk vizsgálatában – ideértve
a kapcsolódó (köz)beszerzési eljárás keretében az eljárás-
ban közölt végleges feltételek és a szerzõdéstervezet véle-
ményezését, vizsgálatát is –, különös tekintettel azok ka-
tasztrófavédelmi szempontú szakmai megfelelõségére,

h) részt vesz a projekt kapcsán kötelezõen elõállítandó,
az a)–g) alpontban nem részletezett dokumentumok össze-
állításában,

i) részt vesz a projektet érintõ ellenõrzésekben és
j) felelõssége kiterjed a feladatai határidõre és megfele-

lõ minõségben történõ végrehajtására, a projekt operatív
mûködéséhez szükséges együttmûködés fenntartására.

24. A projekt logisztikai vezetõ
a) a projektmenedzsment tagjaitól és az érintett hon-

védelmi szervezetektõl, HM szervektõl kapott adatok
alapján, a projekt szakmai koordinátorral együttmûködve
összeállítja az IH felé benyújtandó szakmai beszámoló je-
lentéseket, ideértve különösen az idõszaki beszámolók
szakmai részeit,

b) a projektmenedzsment tagjaitól és az érintett honvé-
delmi szervezetektõl, HM szervektõl kapott adatok alap-
ján, a projektmenedzser feladatszabása alapján bedolgozik
a projekttel kapcsolatos dokumentumokba, jelentésekbe és
kidolgozza azok közül a katasztrófavédelmi vonatko-
zásúakat,
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c) szükség esetén részt vesz a projekt változás bejelenté-
sek és a TSZ módosításához szükséges szerzõdésmódosí-
tási kérelmek összeállításában,

d) részt vesz a projekt elõrehaladásának nyomon köve-
tésében,

e) részt vesz a projekt ütemtervének összeállításában,
így különösen a mérföldkövek és a kifizetési ütemezés
meghatározásában,

f) részt vesz a projekt keretében végrehajtásra kerülõ
(köz)beszerzések elõkészítésében,

g) részt vesz a projekt keretében megkötésre kerülõ
szerzõdések projektmenedzsment általi véleményezésé-
ben, a támogatási szerzõdéssel való összhangjuk vizsgála-
tában – ideértve a kapcsolódó (köz)beszerzési eljárás kere-
tében az eljárásban közölt végleges feltételek és a szerzõ-
déstervezet véleményezését, vizsgálatát is –, különös
tekintettel azok katasztrófavédelmi szempontú szakmai
megfelelõségére,

h) részt vesz a projekt kapcsán kötelezõen elõállítandó,
az a)–g) alpontban nem részletezett dokumentumok
összeállításában,

i) részt vesz a projektet érintõ ellenõrzésekben és
j) felelõssége kiterjed a feladatai határidõre és megfele-

lõ minõségben történõ végrehajtására, a projekt operatív
mûködéséhez szükséges együttmûködés fenntartására.

25. A projektadminisztrátor
a) megszervezi a projektértekezleteket, összeállítja az

ehhez szükséges meghívókat, emlékeztetõket, gondosko-
dik az érintettek tájékoztatásáról,

b) gondoskodik a dokumentációs, irattárazási, archivá-
lási kötelezettségeknek való megfelelésrõl,

c) végrehajtja a kommunikációs terv elõzetes összeállí-
tását, a nyilvánosság feladatainak elõkészítését, a kapcso-
lódó várható költségek felmérését,

d) ismerteti a projekt résztvevõivel az arculati szabályo-
kat, mintadokumentumok kidolgozásával, az érintettek ré-
szére történõ hozzáférhetõvé tételével segíti alkalmazásu-
kat és a projektmenedzser útján gondoskodik a betartatá-
sukról,

e) a horizontális szempontok érvényesülése érdekében
felméri az együttmûködés szempontjából potenciálisan
megfelelõ, az éghajlatváltozással kapcsolatos szakmai és
szemléletformálási ügyekben jelentõs tapasztalattal ren-
delkezõ, a klímaváltozással és környezetvédelemmel fog-
lalkozó civil szervezeteket, és jelentést tesz a projektme-
nedzsernek az együttmûködésre alkalmasnak talált szerve-
zetekrõl,

f) támogatja a külsõ és belsõ partnerekkel, szolgáltató
szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartást,

g) részt vesz a projektmegalapozó tanulmány (a továb-
biakban: PMT) összeállításában, kiemelten a nyilvánosság
és a horizontális szempontok érvényesítésének feladatai
vonatkozásában,

h) részt vesz a projektet érintõ ellenõrzésekben, és
i) felelõssége kiterjed a feladatai határidõre és megfele-

lõ minõségben történõ végrehajtására, a projekt operatív
mûködéséhez szükséges együttmûködés fenntartására.

26. Nem tagja a projektmenedzsmentnek, de a projekt-
menedzser meghívása alapján a projektmenedzsment
munkájában, értekezletein részt vesz az MH EK által
a projekthez kijelölt közbeszerzési szakértõ és a HM
GTSZF által kijelölt, a (köz)beszerzési eljárások koordiná-
ciójáért felelõs szakember.

27. A közbeszerzési szakértõ a projektmenedzser által
meghatározott keretek között

a) részt vesz az IH felé benyújtandó szakmai beszámoló
jelentések összeállításában, ideértve különösen azok
(köz)beszerzést érintõ szakmai részeit,

b) a projektmenedzsment tagjaitól és az érintett honvé-
delmi szervezetektõl kapott adatok és a projektmenedzser
feladatszabása alapján bedolgozik a projekttel kapcsolatos
jelentésekbe és kidolgozza azok közül a (köz)beszerzések
aktuális helyzetével összefüggõeket,

c) szükség esetén részt vesz a projekttel kapcsolatos vál-
tozás bejelentések és a TSZ módosításához szükséges
szerzõdésmódosítási kérelmek összeállításában,

d) részt vesz a projekt ütemtervének összeállításában,
így különösen a mérföldkövek és a kifizetési ütemezés
meghatározásában,

e) részt vesz a projekt keretében végrehajtásra kerülõ
(köz)beszerzések elõkészítésében,

f) részt vesz a projekt keretében megkötésre kerülõ szer-
zõdések projektmenedzsment általi véleményezésében,
a TSZ-nek való megfelelõségük vizsgálatában – ideértve
a kapcsolódó (köz)beszerzési eljárás keretében az eljárás-
ban közölt végleges feltételek és a szerzõdéstervezet véle-
ményezését, vizsgálatát is – különös tekintettel a kap-
csolódó (köz)beszerzések szabályosságára, azok össz-
hangjára a piaci ár igazolására vonatkozó elvárásokkal,

g) részt vesz a projektet érintõ ellenõrzésekben és
h) felelõssége kiterjed a feladatai határidõre és megfele-

lõ minõségben történõ végrehajtására, a projekt operatív
mûködéséhez szükséges együttmûködés fenntartására.

28. A (köz)beszerzési eljárások koordinációjáért felelõs
szakember

a) részt vesz a projekt keretében végrehajtásra kerülõ
(köz)beszerzések elõkészítésében, végrehajtásában,

b) vizsgálja és véleményezi a projekthez kapcsolódó
(köz)beszerzési eljárások kapcsán felmerülõ eljárási cse-
lekményeket, összeállított dokumentumokat,

c) részt vesz a projekt keretében megkötésre kerülõ
szerzõdések projektmenedzsment általi véleményezésé-
ben, a közbeszerzési szakértõvel együttmûködve vélemé-
nyezi az azok megkötésére irányuló (köz)beszerzési eljá-
rások szabályosságát,
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d) a projektmenedzser jelölése alapján – a döntési jog-
körrel rendelkezõ vezetõ felkérésére – részt vesz a projekt
(köz)beszerzési eljárásai keretében létrehozott bizottságok
munkájában,

e) részt vesz a projektet érintõ ellenõrzésekben és
f) felelõssége kiterjed a feladatai határidõre és megfele-

lõ minõségben történõ végrehajtására, a projekt operatív
mûködéséhez szükséges együttmûködés fenntartására.

3. Mûködési rend, együttmûködés és döntéshozatal

29. A projektmenedzser
a) a projekt operatív döntéshozója,
b) döntéshozatalának elsõdleges fóruma a projektérte-

kezlet,
c) a projektértekezletet a projekt ütemezéséhez illesz-

kedve, de legalább havonta összehívja,
d) a projektértekezletre minden esetben meghívja a pro-

jektmenedzsment tagjait, és az értekezlet témája függvé-
nyében eseti döntéssel meghívhat a projektben érintett
bármely résztvevõt,

e) döntéseit egyszemélyi formában, a döntési helyzettõl
függõen szóban vagy írásban hozza meg és

f) a feladatok végrehajtását minden esetben írásban,
a határidõ megjelölésével rendeli el, így a feladatok elren-
delésének alapvetõ dokumentuma a projektértekezletrõl
készült emlékeztetõ.

30. A PIB
a) a projektmenedzsment keretein belül nem rendezhetõ

problémák konszenzusos megoldása érdekében létreho-
zott testület,

b) döntéshozatalának elsõdleges fóruma a PIB ülés,
c) alakuló és projektzáró ülését a projektmenedzser, a fel-

merült probléma megoldását célzó rendkívüli üléseit a pro-
jektszponzor, a projektmenedzser vagy a PIB bármely tag-
jának kezdeményezésére a PIB vezetõje hívja össze,

d) döntéseit testületi formában, konszenzussal, írásban
hozza meg,

e) ülésének emlékeztetõjét az abban foglalt írásos dön-
tésekkel a PIB titkári teendõit ellátó projektkoordinátor
legfeljebb két munkanapos határidõvel a PIB tagjait dele-
gáló honvédelmi szervezeteknek, HM szervezeteknek
megküldi visszamutatásra, egyetértõ visszajelzések, illet-
ve a határidõ eredménytelen lejárta esetén a döntés köte-
lezõ erõre emelkedik és

f) ülésének emlékeztetõjével, az abban foglalt írásos
döntésekkel kapcsolatos érdemi észrevétel határidõn belü-
li felmerülése esetén a PIB vezetõje kezdeményezi ismé-
telt ülés tartását, a vitás kérdés lezárását.

31. A projektszponzor
a) a projekt állami vezetõi szintû döntéshozója,
b) döntéseit egyszemélyi formában, a döntési helyzettõl

függõen szóban vagy írásban hozza meg és

c) döntéshozatalának elsõdleges formája eseti döntés az
operatív és stratégiai döntéshozatali szinteken felmerülõ
döntési javaslatok jóváhagyásával vagy elutasításával.

32. A projektben érintett honvédelmi szervezetek és
HM szervek, így különösen a kedvezményezett szervezet,
a PIB tagjait, a projektmenedzsert és projektmenedzsment
tagjait, valamint a projekt megvalósításának résztvevõit
delegáló HM szervek, honvédelmi szervezetek a projekt
sikeres végrehajtása érdekében folyamatosan együttmû-
ködnek.

33. Az együttmûködés keretében
a) a projektmenedzser a projektmenedzsment tagjait és

a projekt végrehajtásában résztvevõ további személyeket
– ideértve különösen a közbeszerzési szakértõt, a könyv-
vizsgálót, és a szakmai megvalósításban közremûködõ
munkatársakat –, az eredeti beosztásuk, munkakörük je-
lentette szervezeti kötõdésektõl függetlenül, közvetlenül
irányítja a döntési jogkörébe tartozó kérdésekben,

b) a projektmenedzser, a projektmenedzsment tagjai és a
projekt végrehajtásban résztvevõ további személyek – ide-
értve különösen a közbeszerzési szakértõt, a könyvvizsgá-
lót, és a szakmai megvalósításban közremûködõ munkatár-
sakat – közvetlenül együttmûködnek egymással a projekt
keretében a feladat- és hatáskörükbe utalt kérdésekben,

c) a kedvezményezett szervezet a projektbe delegált
képviselõin keresztül közvetlenül részt vesz a projektme-
nedzsment tevékenységében és a projekt keretein belül
közvetlenül együttmûködik azzal és

d) valamennyi, a projektben résztvevõ HM szerv, hon-
védelmi szervezet köteles a projekttel összefüggõ tevé-
kenységét a projekt jelen együttes intézkedésben meghatá-
rozott keretein belül, a meghatározott testületeken és
együttmûködési fórumokon, így kiemelten a projektme-
nedzsmenten, a PIB-en, a projektértekezleten és a PIB ülé-
sen keresztül, a projekt résztvevõivel közvetlenül együtt-
mûködve végrehajtani.

4. A jelentési rend

34. A projekt elõrehaladása, a kijelölt célok, indikáto-
rok elérése, az eredmények bemutatása érdekében a pro-
jekt tevékenységérõl – annak honvédelmi tárcán kívüli és
belüli érintettjei számára – jelentések, beszámolók készül-
nek a 35–42. pontban meghatározott rend szerint.

35. A jelentési rend szempontjából a projekt honvédel-
mi tárcán kívüli érintettjének minõsülnek – ennek kereté-
ben rendszeres és eseti adatszolgáltatást, jelentést, beszá-
molót kérhetnek a projektre vonatkozóan – különösen

a) az IH,
b) a szakpolitikai felelõs,
c) a Miniszterelnökség és
d) az ellenõrzésre jogosult szervezetek.
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36. A jelentési rend szempontjából a projekt honvédel-
mi tárcán belüli érintettjének minõsülnek, így eseti adat-
szolgáltatás, jelentést, beszámolót kérhetnek a projektme-
nedzsmenttõl a projektre vonatkozóan

a) a projektszponzor és
b) a PIB tagjait delegáló honvédelmi szervezetek és

HM szervek vezetõi.

37. A projektmenedzsment belsõ jelentési rendjének ré-
szei a következõk:

a) a személyes jelentés, melynek alapvetõ fóruma a leg-
alább havonta egyszer összehívott projektértekezlet és

b) az elõrehaladás nyomon követése érdekében a pro-
jekt résztvevõi által a projektmenedzsernek elektronikus
levél formájában megküldött – az 1. melléklet szerinti tar-
talommal összeállított – formalizált, heti projektjelentés.

38. A honvédelmi tárcán kívüli érintetteknek készülõ
beszámolókat, jelentéseket, adatszolgáltatásokat a pro-
jektmenedzsment állítja össze és a kedvezményezett szer-
vezet vezetõje hagyja jóvá, ideértve különösen az IH ré-
szére továbbítandó idõszakos beszámolókat, a záró be-
számolót, az ezekhez a kapcsolódó kifizetési igényeket,
a változás bejelentéseket és a TSZ-módosítási kérelmeket.

39. A HM utasítás 6. § (8) bekezdésében meghatározott,
a projekt megvalósítását veszélyeztetõ probléma felmerü-
lésére vonatkozó jelentést a projektmenedzsment állítja
össze, a projektmenedzser kiadmányozza, és küldi meg
a HM GTSZF részére.

40. A HM utasítás 15. §-ában meghatározott jelentést –
az 2. melléklet szerinti formában – a projektmenedzsment
állítja össze, a kedvezményezett szervezet vezetõje hagyja
jóvá és terjeszti fel a HM VGH részére.

41. A honvédelmi tárcán belüli érintetteknek készülõ,
a 39–40. pont alá nem tartozó, a projekt mûködésével
összefüggõ, annak európai uniós finanszírozásából fakadó
beszámolókat, jelentéseket, adatszolgáltatásokat a pro-
jektmenedzsment állítja össze, a projektmenedzser kiad-
mányozza és a kedvezményezett szervezet egyidejû tájé-
koztatása mellett megküldi a címzett részére.

42. A projekt mûködésével közvetlenül össze nem füg-
gõ, az érintett HM szervek, honvédelmi szervezetek mû-
ködési rendjén alapuló beszámolókat, jelentéseket, adat-
szolgáltatásokat azok belsõ mûködési szabályainak meg-
felelõen kell elkészíteni, felterjeszteni.

5. A dokumentumok kezelése, tárolása,
nyilvántartása, megõrzése

43. A projekthez kapcsolódó dokumentumok nyilván-
tartását kedvezményezett szervezet által erre a célra bizto-

sított iktatólapon kell végrehajtani, a 44–48. pontokban
foglaltak figyelembevételével.

44. Ha jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz
vagy belsõ rendelkezés eltérõen nem rendelkezik, a pro-
jekthez kötõdõ dokumentumok kiállítására olyan példány-
számban és módon kell intézkedni, ami lehetõvé teszi,
hogy egy eredeti példány minden dokumentumból – ide-
értve különösen a kiadmányozott ügydarabokat, a (köz)be-
szerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat, szám-
lákat, az ezeket alátámasztó dokumentumokat – a projekt-
menedzsment részére megküldésre kerülhessen. A pro-
jektmenedzsment kötelespéldányát a projektadminisztrá-
tor tárolja digitális formában és eredetben, papíralapon is.

45. A projekthez kötõdõ valamennyi dokumentum meg-
õrzési idejének megállapításakor figyelembe kell venni
a TSZ-ben rögzített megõrzési kötelezettséget.

46. A dokumentumok megfelelõ áramlása, hozzáférhe-
tõsége érdekében, a projektmenedzser kezdeményezése
alapján a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár gondoskodik a projektdokumentáció elektronikus
tárolását és a közös munkát támogató projekt munkafelület
kialakításáról.

47. A projekt hivatalos elektronikus címe a 46. pont
alapján létrehozott cím, azzal, hogy ahhoz a projektmene-
dzser által meghatározott személyi kör, de legalább

a) a projektmenedzser,
b) a projektkoordinátor,
c) a projekt szakmai munkatársa,
d) a projektadminisztrátor,
e) a kedvezményezett szervezet projektmenedzsmentbe

delegált képviselõi és
f) a kedvezményezett szervezet ügyviteli szervezeti

egysége
részére hozzáférést kell biztosítani.

48. A kedvezményezett szervezet vezetõje és a projekt-
menedzser gondoskodnak arról, hogy minden olyan hiva-
talos értesítést, megkeresést, amely nem a projekt hivata-
los elektronikus címére érkezik, a lehetõ legrövidebb idõn
belül megkapja mind a kedvezményezett szervezet, mind
a projektmenedzsment, ennek érdekében

a) a kedvezményezett szervezet vezetõje intézkedik,
hogy a szervezet elérhetõségeire érkezõ, a projekthez kö-
tõdõ hivatalos megkeresések soron kívüli referálás mellett,
haladéktalanul, elektronikusan továbbításra kerüljenek
a projekt hivatalos elektronikus elérhetõségére és

b) a projektmenedzser gondoskodik arról, hogy a pro-
jekt kapcsán a FAIR rendszerbe érkezõ minden hivatalos
értesítés, megkeresés a projekt hivatalos elektronikus cí-
mén keresztül a kedvezményezett szervezet számára hala-
déktalanul hozzáférhetõvé váljon.
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6. A (köz)beszerzések lefolytatására vonatkozó
sajátos szabályok

49. A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási
rendjérõl szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasításban kizáróla-
gos jogosultsági körbe tartozóként meghatározott (köz)be-
szerzési eljárások esetében intézkedni kell annak érdeké-
ben, hogy azok a kedvezményezett szervezet hatáskörébe
esetileg delegálásra kerüljenek.

50. A kedvezményezett szervezet jogosult meghatal-
mazni a HM Beszerzési Hivatalt (a továbbiakban:
HM BH) a projekthez kapcsolódó valamennyi (köz)be-
szerzés lebonyolításával, figyelemmel a közbeszerzések-
rõl szóló 2015. évi CXLIII. törvény 29. § (1) bekezdésére,
ilyen esetben a HM BH a (köz)beszerzési eljárás során
– járulékos közbeszerzési szolgáltatás keretében – a ked-
vezményezett szervezet nevében és javára jár el.

51. Az 50. pont alapján lefolytatásra kerülõ (köz)be-
szerzési eljárás lefolytatása során a HM BH közbeszerzési
szabályzatának figyelembevételével kell eljárni. A ked-
vezményezett szervezet és a HM BH együttmûködik
a szakértõi, valamint a bíráló bizottságok összetételének
meghatározásakor, azzal, hogy azokban a részvételt bizto-
sítani kell a projektmenedzser által jelölt személyek ré-
szére.

52. A (köz)beszerzéssel összefüggõ dokumentumok
kapcsán a 44. pontban foglaltakat úgy kell végrehajtani,
hogy ahol a projektmenedzsment részére eredeti példányt
biztosítani – eltérõ jogszabályi rendelkezés miatt – nem le-
het, ott elektronikus másolati példány átadásával kell az
érintett dokumentumokat megküldeni a projektmenedzs-
ment részére.

53. A (köz)beszerzéssel összefüggõ dokumentumok
projektmenedzsment részére összeállított példányát a
(köz)beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzõ-
dés aláírását követõ lehetõ legrövidebb idõn belül kell
átadni a projektmenedzsmentnek.

7. Képviselet és külsõ kommunikáció

54. A projekt képviseletére
a) a kedvezményezett szervezet vezetõje a 16. pontban és
b) a projektmenedzser a 17. pontban

meghatározott keretek között jogosult.

55. A projekt kapcsán a Széchenyi 2020 Kedvezménye-
zettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv „KTK 2020” címû dokumentumban (a továb-
biakban: KTK2020 útmutató), a felhívásban és a TSZ-ben
elõírt tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok

körébe tartozó kommunikációs feladatokat az alábbiak
szerint kell végrehajtani:

a) a tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása feladatai-
nak végrehajtásáért a kedvezményezett szervezet vezetõje
és a projektmenedzser felelõs,

b) a rendezvények, egyeztetések, megbeszélések körül-
ményeit környezettudatos módszerekkel kell megterem-
teni,

c) a kommunikációs terv elõzetes összeállítása, a nyil-
vánosság biztosítása feladatainak elõkészítése, a kap-
csolódó várható költségek felmérése, az arculati szabályok
a projekt résztvevõivel történõ megismertetése és a minta-
dokumentumok kidolgozása a 25. pontban foglaltak alkal-
mazásával a projektadminisztrátor feladata és

d) a kedvezményezett szervezet honlapján közzéteendõ,
a projekthez kapcsolódó, annak zárásáig folyamatosan
frissítendõ tájékoztató saját honlap hiányában a www.hon-
vedelem.hu oldalon, a megjelenés általános szabályai
szerint kerül közzétételre.

56. A KTK2020 útmutatóban, a felhívásban és a
TSZ-ben elõírt tájékoztatási és nyilvánosság-biztosítási
feladatok körébe nem tartozó kommunikáció tekintetében
a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség külsõ
kommunikációjának rendjérõl szóló 72/2011. (VI. 30.)
HM utasítás alkalmazandó.

8. A projekt résztvevõinek kijelölése, foglalkoztatása,
tevékenységük díjazása

57. A projekt résztvevõinek delegálására a HM utasítás
6. §-ában foglaltak szerint, a 3. mellékletben meghatáro-
zott delegáló lap kitöltésével intézkedik a delegáló hon-
védelmi szervezet, HM szerv vezetõje, az alábbi kivéte-
lekkel:

a) a PIB tagjai a 7. pontban foglaltak szerint kerülnek
meghatározásra és

b) a projektmenedzser a HM utasítás 6. § (4) bekezdése
szerint kerül kijelölésre.

58. A projekt résztvevõinek kedvezményezett szerve-
zettel való viszonya kialakítása, feladatai, felelõssége
részletes tisztázása érdekében a kedvezményezett szerve-
zet vezetõje – a delegált személy munkáltatói jogkört gya-
korló, a delegáló döntést meghozó szervezeti vezetõje
egyetértésével – az érintett jogállásától függõen:

a) célfeladatot ír ki a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 140. §-a
alapján,

b) célfeladatot ír ki a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 154. §
(2) és (3) bekezdése alapján,

c) kezdeményezi, hogy az érintett személy munkavégzé-
se, annak megvalósulási helyétõl függetlenül, a kedvezmé-
nyezett szervezet javára kerüljön elrendelésre – a projekt
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keretein belül, a részvétel mértékével arányosan – a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.) 44/A. § (2) bekezdése szerinti más
munkáltatónál történõ munkavégzésre vonatkozó szabá-
lyok szerint.

59. A Hjt. és a Kttv. hatálya alá tartozó delegált szemé-
lyek esetén a célfeladatban kell rögzíteni legalább a pro-
jekt számát, nevét és a delegált személy

a) projekt keretében történõ munkavégzésének elrendelt
idõtartamát, a feladathoz rendelt munkaórák maximális
mennyiségét,

b) által elvégzendõ feladatokat,
c) hatás- és jogkörét, a felelõsségi viszonyokat és
d) részére elrendelt feladathoz meghatározott juttatás

összegét, a folyósítás feltételeit.

60. A projekten belüli tevékenység a Hjt. és a Kttv. hatá-
lya alá tartozó delegált személyek esetében célfeladatban a
Kttv. 154. § (2) bekezdése, illetve a Hjt. 140. §-a szerinti
esetekben rendelhetõ el, ideértve azt az esetet is, ha az elõ-
írt feladat az érintett munkaköri leírásában nem szerepel.

61. Az 58-60. pontban meghatározott célfeladatot érin-
tõ, a közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról
és egyes illetménypótlékokról 249/2012. (VIII. 31.) Korm.
rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a pro-
jektmenedzsment készíti elõ és a kedvezményezett szerve-
zet vezetõje kiadmányozza.

62. A Kjt. hatálya alá tartozó delegált személyek esetén
az 58. pont c) alpontjában meghatározott kezdeményezést
követõen a Kjt. 44/A. § (3) bekezdésére is tekintettel, de az
idõtartamtól függetlenül minden esetben az érintett mun-
káltatója, az érintett és a kedvezményezett szervezet kö-
zötti háromoldalú megállapodásban kell rögzíteni leg-
alább a projekt számát, nevét és a delegált személy

a) projekt keretében – az 58. pont c) alpont szerinti más
munkáltatónál – történõ munkavégzésének maximális
idõtartamát,

b) által elvégzendõ feladatokat,

c) hatás- és jogkörét, a felelõsségi viszonyokat,
d) részére elrendelt feladathoz meghatározott juttatás

összegét, a folyósítás feltételeit.

63. A Kjt. hatálya alá tartozó delegált személyek esetén
a munkakörbe nem tartozó vagy a munkakör ellátásából
adódó általános munkaterhet jelentõsen meghaladó tevé-
kenységet – a projekt költségvetésében biztosított elkülö-
nített forrás terhére – a Kjt. 77. § (1) bekezdésében megha-
tározott átmeneti többletfeladatok teljesítéséért megállapí-
tott egyszeri keresetkiegészítés kifizetésével kell ellentéte-
lezni a mérföldkövek teljesítésével arányosan.

64. A projekt költségvetésében biztosított elkülönített
forrás terhére – azoknál a személyeknél, akiknek a projekt-
ben ellátott feladat a munkaköri leírásában rögzített vagy
rögzíthetõ, az általános munkaterhet jelentõsen meg nem
haladó tevékenységet jelent – a személyi juttatásuk pro-
jektre fordított, arányos részét kell elszámolni. Esetükben
a feladat elvégzése célzottan nem ellentételezhetõ, azok
elvárásokat elérõ vagy felülmúló teljesítésének díjazása az
érintett jogviszonya szerinti, illetményre, illetve illet-
ményjellegû juttatásokra, pénzjutalomra vonatkozó szabá-
lyok alapján történhet.

9. Záró rendelkezések

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

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

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2016. július 20.
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2. melléklet a 66/2016. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez
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3. melléklet a 66/2016. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez
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A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
67/2016. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár

létesítésére és a tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló

7/2016. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
módosításáról*

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
68/2016. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
az Ideiglenes Biztonsági Határzárral,

a KÖZÖS AKARAT feladattal, valamint a tömeges
migráció okozta válsághelyzet kezelésével és az arra

történõ felkészüléssel összefüggõ minisztériumi
készenléti és ügyeleti szolgálatok létesítésérõl szóló

97/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, to-
vábbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (2) bekezdés a) pontja és 11. § (1) bekezdés 7. pontja
alapján a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a KÖZÖS
AKARAT feladattal, valamint a tömeges migráció okozta
válsághelyzet kezelésével és az arra történõ felkészüléssel
összefüggõ minisztériumi készenléti és ügyeleti szolgála-
tok létesítésérõl szóló 97/2015. (HK 1/2016.) HM KÁT–

HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés)
2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Az Ideiglenes Biztonsági Határzárral, a KÖZÖS
AKARAT feladattal, valamint a tömeges migráció okozta
válsághelyzet kezelésével és az arra történõ felkészüléssel
összefüggésben jelentkezõ többletfeladatok folyamatos
ellátása érdekében a honvédelmi szervezetek állományá-
ból a 2/A-5. pont szerinti készenléti – aktivizálás esetén
ügyeleti – szolgálatok felállítására kerül sor.”

2. Az Intézkedés 5. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„5. A Kommunikációs Külön Ügyelet (a továbbiakban:
KOMKÜ)

a) feladata
aa) 24 órás laktanyán kívüli készenléti szolgálatként

– aktivizálás esetén a HVKF döntése alapján 12 vagy
24 órás váltásban ügyeleti szolgálatként – az SMK migrá-
ciós helyzet kezelésével kapcsolatos feladatai kommuni-
kációs szakmai támogatásának folyamatos biztosítása,
a kapcsolódó szakterületi jelentések kidolgozása,

ab) folyamatos kapcsolattartás a sajtófõnökkel és a
2. pont szerinti feladatban érintett honvédelmi szervezetek
kommunikációs szakállományával, és

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

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

szervezetek vezetõivel történõ elõzetes egyeztetés és
a szolgálatba lépõk kommunikációs felkészítése alapján –
a HVK szervek és az MH katonai szervezeteinek állomá-
nyából biztosítja, és

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

c) önálló nyilatkozattételre nem jogosult.”

3. Az Intézkedés 6. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„6. A 2/A-5. pont szerinti szolgálatokat elsõdlegesen
hivatásos és szerzõdéses állományból 1-1 fõvel kell bizto-
sítani. A szolgálatvezénylést – havonta, aktivizálás esetén
a 3–5. pont szerinti szolgálatok vonatkozásában hetente –
az „SMK tervezõ tiszt, helyzetkövetõ” esetében a HM KÁT,
a BM KOT HM ÖTI esetében a HM TKF fõosztályvezetõ-
je, az ÜJOTI esetében a HM JF fõosztályvezetõje és
a KOMKÜ esetében a HVKF hagyja jóvá.”

4. Hatályát veszti az Intézkedés 2/A. pont a) alpontjából
a „24 órás váltásban” szövegrész.

5. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba*, rendelkezéseit azonban 2016. június 3-tól kell al-
kalmazni.
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6. Ez az együttes intézkedés a hatályba lépését követõ
napon hatályát veszti.

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

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2016. július 21.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
69/2016. (HK 8.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a NATO Védelmi Akadémia 129. felsõvezetõi

tanfolyama magyarországi látogatásának
elõkészítésével és lebonyolításával összefüggõ

feladatok végrehajtásáról*

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 839

HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
279/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július havi

24 órás szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
262/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról,

továbbá a Stratégiai Mûvelet Központ
2016. július havi 24 órás szolgálat

szolgálatvezénylésérõl szóló
272/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
282/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár

létesítésére és a tömeges bevándorlás okozta
válsághelyzetre vonatkozó feladatok egészségügyi
biztosításának megtervezésérõl, megszervezésérõl

és végrehajtásáról szóló
156/2016. (HK 6.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
283/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július havi
24 órás szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

272/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
284/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

249/2016. (HK 7.) HVKF parancs
módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
286/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Védelmi és Közigazgatási Csoportban, valamint

Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport –
Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben készenléti

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

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
287/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. július

hónapban készenléti, valamint szolgálatot ellátó
személyek kijelölésérõl szóló

250/2016. (HK 7.) HVKF parancs
módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.



A Honvéd Vezérkar fõnökének
288/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

249/2016. (HK 7.) HVKF parancs
módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
289/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július hónapban

szolgálatot ellátó személyekrõl szóló
272/2016 (HK 7.) HVKF parancs módosításáról,

továbbá a Stratégiai Mûvelet Központ
2016. július–augusztus havi készenléti szolgálat

szolgálatvezénylésérõl szóló
249/2016. (HK 7.) HVKF parancs

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
290/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a KÖZÖS AKARAT-I feladat ideiglenes

megerõsítésével összefüggésben jelentkezõ feladatok,
valamint a Stratégiai Mûvelet Központ aktivizálása

és feladatai végrehajtásának rendjérõl szóló
253/2016. (HK 7.) HVKF parancs

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
291/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a szervezet elemzés-értékelés

2016. évi feladatainak végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
293/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a 2016. augusztus havi nyomozótiszti készenléti

szolgálat ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
294/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

249/2016. (HK 7.) HVKF parancs
módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
300/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

249/2016. (HK 7.) HVKF parancs
módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
301/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Védelmi és Közigazgatási Csoportban

2016. augusztus hónapban készenléti, valamint
szolgálatot ellátó személyek

szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
312/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

249/2016. (HK 7.) HVKF parancs
módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
315/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

249/2016. (HK 7.) HVKF parancs
módosításáról*
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
316/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központban szolgálatot ellátó

személyek kijelölésérõl szóló
154/2016. (HK 6.) HVKF parancs

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
319/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

249/2016. (HK 7.) HVKF parancs
módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
320/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a terrorveszélyhelyzetre történõ felkészüléssel

kapcsolatos feladatok tervezésérõl,
valamint azok végrehajtására történõ felkészülésrõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
321/2016. (HK 8.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus
havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

249/2016. (HK 7.) HVKF parancs
módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
311/2016. (HK 8.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség

2016–2017–2018. évi kiképzési feladatairól szóló
364/2015. (HK 12.) HVKF intézkedés módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
318/2016. (HK 8.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta

válsághelyzetben való közremûködése esetén,
valamint egyes különleges jogrendi helyzetek

kezdeményezését vagy kihirdetését követõ esetekben
a Stratégiai Mûvelet Központ részleges
aktivizálásáról, valamint a feladatok

végrehajtásának rendjérõl*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
11/2016. (HK 8.) HVKFH

parancsa
a Magyar Honvédség Kiképzési Doktrína

1. kiadásának felülvizsgálatáról szóló
14/2015. (HK 6.) HVKFH parancs

módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése továbbá
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. §
(2) bekezdése alapján, az alábbi

parancsot

adom ki:

1. A Magyar Honvédség Kiképzési Doktrína 1. kiadásá-
nak felülvizsgálatáról szóló 14/2015. (HK 6.) HVKFH pa-
rancs (a továbbiakban: parancs) 10. pont d)–h) alpontjai
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(10. A Kiképzési Doktrina 2. kiadás (a továbbiakban:
doktrina) elkészítésének ütemezését az alábbiak szerint
határozom meg:)

„d) a doktrina elsõ tervezetének kidolgozása: 2016. de-
cember 21.,

e) a doktrina elsõ tervezetének véleményezése: 2017.
januári MH SZDT ülés,

f) a doktrina végleges tervezetének elfogadása: 2017.
szeptemberi MH SZDT ülés,

g) a doktrina hatályba léptetése: 2017. október 31. és
h) a doktrina kiadványozása: 2017. december 31.”
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2. A parancs 11. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„11. Ez a parancs az aláírása napján lép hatályba, és
2017. december 31-én hatályát veszti.”

3. Ez a parancs az aláírása napján lép hatályba*, és a ha-
tályba lépését követõ napon hatályát veszti.

A távollévõ HVKF helyettes helyett:
Varga János vezérõrnagy s. k.,

HVK törzsigazgató

* A parancs aláírásának napja 2016. július 13.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
12/2016. (HK 8.) HVKFH

szakutasítása
NATO egységesítési egyezmény bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-
sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm.
rendelet 10. § g) pontjára, a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: mi-
niszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalokra,
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szer-
vezeteire terjed ki.

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

3. Jelen intézkedésemmel, eredetben angol nyelven,
teljes terjedelemben bevezetem a NATO egységesítési
egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetésé-
rõl szóló 7/2016. (HK 5/2016) HVKFH szakutasításban
fenntartás nélkül elfogadott /STANAG 2627 LOWG
(EDITION 1) – NATO LAND URGENT VOICE
MESSAGES (LUVM) POCKET BOOK – ATP-97,
EDITION A/ egységes vészhelyzeti jelentési formátumok
címû NATO egységesítési egyezményt.

4. Ez a szakutasítás 2016. augusztus 1. napján lép ha-
tályba és visszavonásig érvényes.

A távollévõ HVKF helyettes helyett:

Varga János vezérõrnagy s. k.,
HVK törzsigazgató
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség csoportfõnökének
M/4/2016. (HK 8.) HVK HDMCSF

szakutasítása
a Magyar Honvédség Technikai Riasztási Rendszere mûködési rendjérõl

és a Magyar Honvédség katonai szervezetei riasztási utaltságáról szóló M/2/2010 HM HKF intézkedés
módosításáról*

A HVK Személyzeti Csoportfõnökség csoportfõnökének
612/2016. (HK 8.) HVK SZCSF

szakutasítása
személyügyi szerv vezetõjének minõsülõ szakmai elöljárók kijelölésérõl*

A HVK Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnökének
7/2016. (HK 8.) HVK LOGCSF

szakutasítása
az AS-350B típusú helikopterek üzembentartási és karbantartási szabályairól*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatója

honvédségi igazolványok érvénytelenítésérõl

Igazolványszám

H 046467

H 036559

S 047479

S 042608

S 051416

N 013174

N 026628

N 018386

N 017931

N 018150

VT 010556

TJ 010145

I - 072789

Sztojanov Nikolett százados s. k.,
Katonai Okmánykezelõ Iroda

mb. irodavezetõ
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent köte-
tei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljárás-
hoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a stras-
bourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bi-
zonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi le-
gyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ..............................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

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

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók le-
hetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorla-
ti alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontoláso-
kat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrend-
szer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak ér-
dekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõ-
jogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politiku-
sok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el az
alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................... .

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ...............................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

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

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes kiadványt.

1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gon-
dozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kor-
mányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyil-
vánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjai-
nak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyúj-
tó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlít-
jük ki.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

8. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 847



848 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 8. szám

A Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a HM Jogi Fõosztály
1885 Budapest, Pf. 25, telefon: 474-1111/222-25, 474-1172
A szerkesztésért felelõs: dr. Dankó István
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: Köves Béla ügyvezetõ

HU ISSN 1218–0378

Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
16.1145 – Lajosmizse

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás so-
rán kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé
nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászo-
kon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, vala-
mint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ
„harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler
Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl
a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944
decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az
esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ
jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részle-
tekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom,
hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó
és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a ma-
gyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd
az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe?
A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 1200 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..........................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ...................................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás


