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Jogszabályok

259/2016. (VIII. 31.)
Korm. rendelet

A honvédelemért felelõs miniszter irányítása alatt álló köz-
ponti hivatalok és költségvetési szervi formában mûködõ hát-
térintézmények megszûnésével összefüggõ egyes kormány-
rendeletek módosításáról és az Európai Rendõr-akadémia
(CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet hatályon kívül helyezésérõl 853

15/2016. (VIII. 31.)
HM rendelet

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet és a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar
fõnöke által alapítható és adományozható elismerésekrõl
szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról 873

16/2016. (VIII. 31.)
HM rendelet

Az egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a honvédelmi
miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok szervezeti
integrációjával összefüggõ módosításáról 878

17/2016. (IX. 8.)
HM rendelet

A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irá-
nyításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rende-
let és a tûzvédelmi és a mûszaki mentés honvédelmi ágazatra
vonatkozó különös szabályairól szóló 18/2008. (VIII. 6.) HM
rendelet módosításáról 883

18/2016. (IX. 8.)
HM rendelet

A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználá-
sának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módo-
sításáról 884

Határozatok

289/2016. (VIII. 19.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 885

290/2016. (VIII. 19.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 885

291/2016. (VIII. 19.)
KE határozat

Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 885
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1467/2016. (VIII. 31.)
Korm. határozat

A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munka-
csoport létrehozásáról, valamint szervezeti és mûködési rend-
jének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm.
határozat módosításáról 885

358/2016. (HK 9.)
HVKF határozat

Alkalmazásba vételre kerülõ hadfelszerelésrõl 886

Miniszteri utasítások

46/2016. (VIII. 25.)
HM utasítás

A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról,
kijelölésérõl, ellenõrzésérõl, valamint az ezzel összefüggõ
adatok nyilvántartásáról 887

47/2016. (VIII. 31.)
HM utasítás

Egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról 889

48/2016. (VIII. 31.)
HM utasítás

Egyes kiadmányozási jogkörök átadásáról 918

49/2016. (IX. 8.)
HM utasítás

A tartós külföldi szolgálatot teljesítõk reprezentációs tevé-
kenységérõl szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosítá-
sáról 918

50/2016. (IX. 8.)
HM utasítás

A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl
szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról 919

Államtitkári intézkedések

25/2016. (HK 9.)
HM VGHÁT szakutasítás

A honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-
utaltsági rendjérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szak-
utasítás módosításáról 922

71/2016. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A NATO új légi vezetési és irányítási rendszere ARS Veszp-
rém rendszerelemének teljes mûveleti alkalmazásba vételével
összefüggõ feladatokról 922

72/2016. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és a honvé-
delmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes
szervezetek racionalizálásával összefüggõ egyes feladatokról
és a Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggõ egyes
feladatok végrehajtásáról szóló 13/2016. (HK 3.) HM KÁT–
HVKF együttes intézkedés módosításáról 922

74/2016. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A KÖZÖS AKARAT-I feladat személyi állományának soron
kívül részleges váltásának biztosításával összefüggésben je-
lentkezõ feladatok végrehajtási rendjérõl 935

75/2016. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Magyar Honvédség Központi Ügyelet mûködésének szabá-
lyozásáról szóló 24/2014. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés módosításáról 935

76/2016. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti
feladatban résztvevõ állomány szolgálatteljesítésének sajátos
szabályairól szóló 11/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együt-
tes intézkedés módosításáról 935

77/2016. (HK 9.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény gazdálkodásá-
ról szóló 63/2014. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intéz-
kedés módosításáról 935
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Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

322/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A 2016. augusztus 20-ai, államalapító Szent István király
napja alkalmából szervezett ünnepségekkel összefüggõ fel-
adatokról 936

324/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2016. szeptember
hónapban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálat-
vezénylésérõl 936

329/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. augusztus hónapban
szolgálatot ellátó személyekrõl 936

332/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ
Parancsnokság parancsnoki, valamint a Zrínyi Miklós lak-
tanya és egyetemi kampusz laktanya-parancsnoki teendõk át-
adás-átvételével kapcsolatos feladatokról 936

333/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A Honvéd Vezérkar Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség
csoportfõnöki beosztás átadás-átvételével kapcsolatos felada-
tokról 936

334/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. szeptember havi készen-
léti szolgálat szolgálatvezénylésérõl 936

335/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központban szolgálatot ellátó szemé-
lyek kijelölésérõl 936

336/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A KÖZÖS AKARAT-I feladattal kapcsolatos megerõsítõ in-
tézkedések szabályozásáról 936

337/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 249/2016.
(HK 7.) HVKF parancs módosításáról 936

343/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A tanulmányokat támogató kötelék létrehozásával kapcsola-
tos feladatok végrehajtásáról szóló 4/2015. (HK 2.) HVKF
parancs módosításáról 936

347/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A 2016. szeptember havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról 936

351/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. július–augusztus havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 249/2016.
(HK 7.) HVKF parancs módosításáról, továbbá a Stratégiai
Mûvelet Központban 2016. július hónapban szolgálatot ellátó
személyekrõl szóló 272/2016. (HK 7.) HVKF parancs módo-
sításáról 937

352/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központban szolgálatot ellátó szemé-
lyek kijelölésérõl szóló 335/2016. (HK 9.) HVKF parancs
módosításáról 937

354/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek a 2016. október
2-ra kitûzött népszavazással kapcsolatos feladatairól 937

355/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A HM-I. objektum, objektumparancsnoki teendõinek átadás-
átvételérõl 937

356/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. szeptember havi készen-
léti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 334/2016. (HK 9.)
HVKF parancs módosításáról 937

364/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. szeptember havi készen-
léti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 334/2016. (HK 9.)
HVKF parancs módosításáról 937
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365/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válság-
helyzetben való közremûködése esetén, valamint egyes kü-
lönleges jogrendi helyzetek kezdeményezését vagy kihirdeté-
sét követõ esetekben a Stratégia Mûveleti Központ részleges
aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának rendjé-
rõl 937

366/2016. (HK 9.)
HVKF parancs

A Hadtáp Szabályzat az élelmezési szakterület részére címû
szolgálati könyv kiadásáról 937

M/3/2016. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség katonai szervezetei technikai eszközei-
nek mennyiségi és hadrafoghatósági adatai és a modul alapú
képességekre vonatkozó adatok jelentésének rendjérõl szóló
M/3/2015. (HK 1/2016.) HVKF intézkedés módosításáról 941

328/2016. (HK 9.)
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 rendjé-
rõl szóló 318/2016. (HK 8.) HVKF intézkedés módosításáról 941

344/2016. (HK 9.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség Védelmi Együttmûködési Kezdemé-
nyezés Európai Unió Harccsoport ideiglenes katonai szerve-
zet kötelékébe kijelölt erõk vezénylésérõl, szolgálatba lépte-
tésérõl és a szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatokról 941

14/2016. (HK 9.)
HVKFH szakutasítás

A NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról
941

Fõnöki rendelkezések

186/2016. (HK 9.)
MH 86. SZHB intézkedés

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis, Szállító-
helikopter Zászlóalj csapatkarjelzésének rendszeresítésérõl 944
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
259/2016. (VIII. 31.) Korm.

rendelete
a honvédelemért felelõs miniszter irányítása alatt álló
központi hivatalok és költségvetési szervi formában

mûködõ háttérintézmények megszûnésével összefüggõ
egyes kormányrendeletek módosításáról

és az Európai Rendõr-akadémia (CEPOL)
székhelyének kialakítását célzó beruházással

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelölésérõl szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet

hatályon kívül helyezésérõl

A Kormány
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) be-
kezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 1. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés
16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a védelmi és biztonsági célú be-
szerzésekrõl szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) be-
kezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Ke-
retegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási
keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) be-
kezdés l) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szer-
vek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi
L. törvény 24. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló
1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl
szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. §-ában kapott felha-
talmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés x) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,

a 37. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,

a 44. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról
és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 48. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,

az 50. alcím tekintetében a tûz elleni védekezésrõl,
a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján,

az 51. alcím tekintetében a tûz elleni védekezésrõl,
a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján,

az 52. alcím tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(1) bekezdés a), e), m) és o) pontjában, valamint a honvéd-
ségi adatkezelésrõl, az egyes honvédelmi kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról
szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés c) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján,

az 53. alcím tekintetében az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján,

az 54. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló
1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

a 65. alcím, a 80. alcím és a 81. alcím tekintetében
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont
1.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 67. alcím tekintetében a kereskedelemrõl szóló
2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,

a 68. alcím tekintetében az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés
28–30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 75. alcím tekintetében a katasztrófavédelemrõl és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)–h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,

a 78. alcím tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 82. alcím tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Te-
rületrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi
CXII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,

a 83. alcím tekintetében a hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. törvény 28. § a)–c) pontjában kapott felha-
talmazás alapján,

a 84. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának
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gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. tör-
vény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) be-
kezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

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

1. Az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló

227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §

Az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosítá-
sáról szóló 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) be-
kezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) Az R2. „Záró rendelkezések” alcíme a következõ
24. §-sal egészül ki:

„24. § (1) A jogszabály alapján a személyügyi központ
feladatkörébe utalt, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési
Fõigazgatóságtól (a továbbiakban: KSZF) a Belügymi-
nisztériumba átkerülõ feladat- és hatáskörök tekintetében
– az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosult-
ságokra és kötelezettségekre is kiterjedõen – a KSZF jog-
utódja a Belügyminisztérium.

(2) A KSZF által ellátott, a központosított informatikai
és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében
foglalt feladatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság látja el,
és ezzel összefüggésben megilletik a KSZF magánjogi jo-
gai és kötelezettségei, valamint az ezzel, illetve a KSZF
munkavégzésével összefüggésben szükséges informati-
kai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyon-
kezelõi jogok és kötelezettségek.””

2. Az alapvetõ biztonsági érdeket érintõ beszerzések
Országgyûlés általi mentesítésének kezdeményezésére
vonatkozó feltételekrõl és eljárásról, valamint az ilyen

beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérõ által
érvényesítendõ követelményekrõl szóló

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §

Az alapvetõ biztonsági érdeket érintõ beszerzések Or-
szággyûlés általi mentesítésének kezdeményezésére vo-
natkozó feltételekrõl és eljárásról, valamint az ilyen be-
szerzések megvalósításakor az ajánlatkérõ által érvényesí-
tendõ követelményekrõl szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm.
rendelet 2. § (7) bekezdésében a „Terrorelhárítási és Bûn-
ügyi Elemzõ Központot” szövegrész helyébe a „Terrorel-
hárítási Információs és Bûnügyi Elemzõ Központot” szö-
veg lép.

3. A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonst-
rukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasá-
gi szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. §

A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstruk-
ciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával össze-
függõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 2/2015. (I. 22.)
Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:17 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg,

b) C:17 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

4. A Tokaj Kereskedõház Zrt. telephelyeinek
fejlesztésével összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló

9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §

A Tokaj Kereskedõház Zrt. telephelyeinek fejlesztésé-
vel összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítá-
sáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 9/2015.
(I. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:20 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg,

b) C:20 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

5. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal
és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos

tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló
14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. §

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréte-
get lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzé-
sének feltételeirõl szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH) vezetõjét, má-
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sodfokon a honvédelemért felelõs minisztert” szövegrész
helyébe a „honvédelemért felelõs minisztert” szöveg és

b) 5. § (7) bekezdésében a „HM HH” szövegrész helyé-
be a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg
lép.

6. A Fõvárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló
Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó

beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelölésérõl szóló

48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

6. §

A Fõvárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló
Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beru-
házások megvalósításával összefüggõ közigazgatási ható-
sági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõ-
ségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölé-
sérõl szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékle-
tében foglalt táblázat

a) B:18 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg,

b) C:18 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

7. A megyei kormányhivatalok mezõgazdasági
feladatainak meghatározásáról szóló

68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. §

A megyei kormányhivatalok mezõgazdasági feladatai-
nak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. ren-
delet 56. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „Honvédel-
mi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetõjét” szövegrész
helyébe a „honvédelemért felelõs minisztert ” szöveg lép.

8. A kormányzati eseménykezelõ központ és
az eseménykezelõ központok feladat- és hatáskörérõl,

valamint a biztonsági események kezelésének,
a biztonsági események mûszaki vizsgálatának

és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól
szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

8. §

A kormányzati eseménykezelõ központ és az esemény-
kezelõ központok feladat- és hatáskörérõl, valamint a biz-

tonsági események kezelésének, a biztonsági események
mûszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefoly-
tatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdésében a „miniszter irányítása alatt
álló központi hivatalnál, szervnél, szervezetnél” szöveg-
rész helyébe a „miniszter irányítása, vezetése alatt álló
szervnél, szervezetnél” szöveg lép.

9. A honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában
a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek

kijelölésérõl szóló
358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. §

A honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munka-
ügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésé-
rõl szóló 358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekez-
dés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló
1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdése szerinti hon-
védelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi ha-
tósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel
elsõ fokon a honvédelemért felelõs minisztert (a további-
akban: katonai munkaügyi hatóság) jelöli ki.”

10. A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek
azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló
359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

10. §

(1) A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azono-
sításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló 359/2015. (XII.
2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1.) 1. §
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(E rendelet alkalmazásában honvédelmi létfontosságú
rendszerelem:)

„a) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM),
a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: mi-
niszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek,
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezetei (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezetek) által mûködtetett azon rendsze-
relem és létesítmény (a továbbiakban: ágazaton belüli hon-
védelmi létfontosságú rendszerelem),”

(amely a 2. §-ban felsorolt ágazati kritériumok valame-
lyike alá esik.)

(2) A Korm. rendelet1. 3. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„3. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel
a HM az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rend-
szerelemekkel kapcsolatban a javaslattevõ hatóság, a nyil-
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vántartó hatóság, az ellenõrzést koordináló szerv és a kije-
lölõ hatóság.

(2) A hadiipari rendszerek esetében a nyilvántartó ható-
sági feladatokat a Magyar Honvédség Logisztikai Köz-
pont látja el.

(3) Ha a kijelölõ hatósági feladatokkal összefüggõ kiad-
mányozási jogkört állami vezetõ vagy a HM szervezeti
egységének a vezetõje gyakorolja, e személyre nem tele-
píthetõ az (1) bekezdésben meghatározott más feladattal
összefüggõ kiadmányozási jogkör.

(4) Az ágazati javaslattevõ hatóság a javaslattétel során fi-
gyelembe veszi a hadiipari termelés alágazatban a hadiipari
gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatóság véleményét.”

(3) A Korm. rendelet1. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Ágazaton kívüli honvédelmi rendszerelemmé tör-
ténõ kijelölés esetén javaslattevõ hatóságként a 3. § (1) be-
kezdésében meghatározott javaslattevõ hatósági feladato-
kat ellátó szerv jár el.

(3) A (2) bekezdés szerinti javaslattevõ hatóság javasla-
ta alapján az illetékes ágazat kijelölõ hatósága – a 3. §
(1) bekezdésében meghatározott kijelölõ hatóság állásfog-
lalását is figyelembe véve – lefolytatja a kijelölési eljárást,
és annak eredményérõl a (2) bekezdés szerinti javaslattevõ
hatóságot tájékoztatja.”

(4) A Korm. rendelet1. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) Ágazaton kívüli honvédelmi rendszerelem vonat-
kozásában a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
nyilvántartó hatóságok a saját nyilvántartásukban szereplõ
adatok pontosítása, kiegészítése céljából az ágazat szerint
illetékes nyilvántartó hatóságtól adatot kérhetnek.
Az adatkérelemben meg kell jelölni a kérelem okát és
a kért adatok körét.

(6) Az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rend-
szerelemek ellenõrzésében a 3. § (1) bekezdésében megha-
tározott ellenõrzést koordináló szerv az illetékes ágazati
ellenõrzõ hatóság felkérésére, a honvédelmi érdek érvé-
nyesítése céljából részt vesz.”

11. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

11. §

Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építés-
ügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II.
12.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat

a) C:2 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Hatósá-
gi Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédelemért
felelõs miniszter” szöveg, és

b) D:2 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

12. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó
vizek által veszélyeztetett területek használatáról,

hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára

vonatkozó szabályokról szóló
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

12. §

Hatályát veszti a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta
és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatá-
ról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vo-
natkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. ren-
delet 13. § (3) bekezdés a) pontjában a „Hatósági Hivata-
la” szövegrész.

13. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására
hatáskörrel rendelkezõ hatóságok kijelölésérõl szóló

101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

13. §

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasá-
gi szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról,
valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelke-
zõ hatóságok kijelölésérõl szóló 101/2014. (III. 25.) Korm.
rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:13 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

14. A „Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi
versenyképességének komplex megújítása” projekt

komplex kivitelezési munkáival összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

14. §

A „Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyké-
pességének komplex megújítása” projekt komplex kivite-
lezési munkáival összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az el-
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járó hatóságok kijelölésérõl szóló 150/2014. (V. 6.) Korm.
rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:17 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:17 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

15. Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló
beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló

166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása

15. §

Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruhá-
zásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvá-
nításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében fog-
lalt táblázat

a) B:13 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:13 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

16. A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely
kialakításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló

177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

16. §

A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely ki-
alakításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében fog-
lalt táblázat

a) B:15 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:15 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

17. A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez
szükséges felújítási és építési feladatok a budai
várnegyed területén” programhoz kapcsolódó

beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelölésérõl szóló

227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

17. §

A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szüksé-
ges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed terüle-
tén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításá-
val összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítá-
sáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 227/2014.
(IX. 4.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:17 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:17 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

18. A Wuppermann Hungary Kft. Gyõr-Gönyûi
Kikötõben megvalósuló beruházásával összefüggõ

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

18. §

A Wuppermann Hungary Kft. Gyõr-Gönyûi Kikötõben
megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási ha-
tósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen-
tõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelö-
lésérõl szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet 2. mellék-
letében foglalt táblázat

a) B:15 mezõjében „Honvédelmi Minisztérium Hatósá-
gi Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédelemért
felelõs miniszter” szöveg, és
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b) C:15 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

19. A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló
beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló

393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

19. §

A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásá-
val összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítá-
sáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 393/2014.
(XII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:15 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:15 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

20. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával
összefüggõ beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási

hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló

394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

20. §

Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával
összefüggõ beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási ha-
tósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 394/2014.
(XII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:17 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:17 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

21. A Millenáris területén megvalósítandó egyes
beruházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek

kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelölésérõl szóló

395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

21. §

A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházá-
sokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelölésérõl szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:17 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:17 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

22. A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és
rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

22. §

A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonst-
rukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõ-
ségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölé-
sérõl szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet 3. mellékleté-
ben foglalt táblázat

a) B:17 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:17 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

23. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari
Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez
kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását

eredményezõ beruházásával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

23. §

Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban
megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgene-
rációs termékek gyártását eredményezõ beruházásával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõ-
ségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölé-
sérõl szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet 2. mellékleté-
ben foglalt táblázat

a) B:13 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:15 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.
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24. Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok
(kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó
munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû

üggyé nyilvánításáról szóló
132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

24. §

Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányabla-
kok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kiren-
deltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt
1. BÉKÉS MEGYE, 2. BARANYA MEGYE, 3.
BÁCS-KISKUN MEGYE, 4. BORSOD-ABAÚJ-
ZEMPLÉN MEGYE, 5. CSONGRÁD MEGYE, 6. FEJÉR
MEGYE, 7. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE, 8.
HAJDÚ-BIHAR MEGYE, 9. HEVES MEGYE, 10.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE, 11. KOMÁROM-
ESZTERGOM MEGYE, 12. NÓGRÁD MEGYE, 13. PEST
MEGYE (az 1. melléklet 13. pontja szerinti kiemelt jelentõsé-
gû ügyekben), 14. PEST MEGYE (az 1. melléklet 14. pontja
szerinti kiemelt jelentõségû ügyekben), 15. SOMOGY
MEGYE, 16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE,
17. TOLNA MEGYE, 18. VAS MEGYE, 19. VESZPRÉM
MEGYE, 20. ZALA MEGYE, 21. BUDAPEST táblázat

a) B:14 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal igazgatója” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:14 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

25. A Szegedi Tudományos Park kialakításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelölésérõl, valamint egyes kormányrendeletek

módosításáról szóló
225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. §

A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl, vala-
mint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 2. mellékletében fog-
lalt táblázat

a) B:20 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal igazgatója” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:20 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

26. A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket
Gyártó Kft. Csömörön épülõ gyártóüzemének

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

26. §

A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó
Kft. Csömörön épülõ gyártóüzemének megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõ-
ségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölé-
sérõl szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 2. mellék-
letében foglalt táblázat

a) B:13 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:13 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

27. A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye
– Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. §

A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Eu-
rópai Oktatási Központ létrehozásához szükséges köz-
igazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró ha-
tóságok kijelölésérõl szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm.
rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:17 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:17 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.
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28. Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok,
az aktív kikapcsolódás lehetõségeit ötvözõ közösségi tér
megteremtése és mûködtetése érdekében megvalósuló
Erzsébet téri beruházással összefüggõ közigazgatási

hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló

291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

28. §

Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív ki-
kapcsolódás lehetõségeit ötvözõ közösségi tér megterem-
tése és mûködtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri
beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek ki-
emelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró ható-
ságok kijelölésérõl szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. ren-
delet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:16 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:16 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

29. A Normafa Park történelmi sportterület
megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok

kijelölésérõl szóló
294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

29. §

A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításá-
hoz szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítá-
sáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 294/2013.
(VII. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:18 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:18 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

30. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelõzési
programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

30. §

A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelõzési prog-
ramokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013.

(VIII. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. pontjában
a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalát” szöveg-
rész helyébe a „honvédelemért felelõs minisztert” szöveg
lép.

31. Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft.
Visontán megvalósuló beruházásával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló

383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet
módosítása

31. §

Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvaló-
suló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl
szóló 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. mellékletében
foglalt táblázat

a) B:13 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:13 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

32. A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon
megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelölésérõl szóló

456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet
módosítása

32. §

A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon meg-
valósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl
szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében
foglalt táblázat

a) B:13 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:13 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg

lép.
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33. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében
megvalósítandó Diósgyõri Stadion rekonstrukció

beruházás megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

33. §

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében meg-
valósítandó Diósgyõri Stadion rekonstrukció beruházás
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az el-
járó hatóságok kijelölésérõl szóló 461/2013. (XII. 4.)
Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:18 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:18 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

34. A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson
megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelölésérõl szóló

526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

34. §

A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson meg-
valósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl
szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében
foglalt táblázat

a) B:13 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:13 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

35. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló
egyes beruházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági

ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló

546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

35. §

A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes
beruházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek

kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró ha-
tóságok kijelölésérõl szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat

a) B:18 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:18 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg

lép.

36. A Magyarország német megszállásának
emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülõ

emlékmû megvalósításához szükséges
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló

565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása

36. §

A Magyarország német megszállásának emléket állító,
Budapest V. kerületben felállításra kerülõ emlékmû meg-
valósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében fog-
lalt táblázat

a) B:14 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:14 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg

lép.

37. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó
egyes sajátos építményekre vonatkozó

építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló
53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

módosítása

37. §

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
5. melléklet 9. pontjában a „Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvéd-
elemért felelõs miniszter” szöveg lép.
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38. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási
programmal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró

hatóságok kijelölésérõl szóló
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

38. §

A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási
programmal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek ki-
emelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró ható-
ságok kijelölésérõl szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rende-
let 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:16 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:16 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

39. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika
Campusban történõ elhelyezéséhez kapcsolódó

beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok

kijelölésérõl, valamint az ezzel összefüggõ egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló

126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

39. §

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus-
ban történõ elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások meg-
valósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint
az ezzel összefüggõ egyes kormányrendeletek módosítá-
sáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 2. mellékle-
tében foglalt táblázat

a) B:19 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:19 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

40. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion
rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról, valamint egyes

kormányrendeletek módosításáról szóló
166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet módosítása

40. §

A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstruk-
ciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósítá-

sával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvá-
nításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításá-
ról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 2. mellékle-
tében foglalt táblázat

a) B:17 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:17 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

41. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez
és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó

beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

41. §

A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és
a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruhá-
zások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósá-
gi ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 297/2012. (X. 25.)
Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:19 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:19 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

42. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari
Parkban megvalósuló citromsavat elõállító üzemének

beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

42. §

A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban
megvalósuló citromsavat elõállító üzemének beruházásá-
val összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt je-
lentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.)
Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:13 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.
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43. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.

rendelet módosítása

43. §

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
és ellenõrzésekrõl, valamint az építésügyi hatósági szol-
gáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. mel-
lékletében foglalt

a) I. táblázat D:36 mezõjében és II. táblázat D:12 mezõ-
jében a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal ve-
zetõje” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs mi-
niszter” szöveg, és

b) I. táblázat E:36 mezõjében és II. táblázat E:12 mezõ-
jében a „honvédelemért felelõs miniszter” szövegrész he-
lyébe a „nincs” szöveg
lép.

44. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos

jogintézményekrõl szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

44. §

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mel-
lékletében foglalt táblázat A:17 mezõjében a „Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatal vezetõje” szövegrész he-
lyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg lép.

45. A Bridgestone Tatabánya Termelõ Kft. Tatabányai
Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi

gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé

nyilvánításáról szóló
446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

45. §

A Bridgestone Tatabánya Termelõ Kft. Tatabányai Ipari
Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs
gyártó üzemének beruházásával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében
foglalt táblázat

a) B:14 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:14 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

46. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Gyõr
közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

46. §

Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Gyõr közigaz-
gatási területén megvalósuló nagyberuházásával össze-
függõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. ren-
delet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:13 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

47. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált
európai kutatási nagyberendezés magyarországi

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

47. §

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai
kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõ-
ségû üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm.
rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:13 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

48. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia
természetes elõfordulási területének komplex

érzékenységi és terhelhetõségi vizsgálatáról szóló
103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

48. §

Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia termé-
szetes elõfordulási területének komplex érzékenységi és
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terhelhetõségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:11 me-
zõjében a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs
miniszter” szöveg lép.

49. A Szociális Családiház-építési Program keretében
az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelölésérõl szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet

módosítása

49. §

A Szociális Családiház-építési Program keretében
az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással össze-
függõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl
szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 2. mellékleté-
ben foglalt táblázat

a) B:15 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:15 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

50. Az önkormányzati és létesítményi tûzoltóságokra,
valamint a hivatásos tûzoltóság, önkormányzati

tûzoltóság és önkéntes tûzoltó egyesület fenntartásához
való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló

239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

50. §

Az önkormányzati és létesítményi tûzoltóságokra, vala-
mint a hivatásos tûzoltóság, önkormányzati tûzoltóság és
önkéntes tûzoltó egyesület fenntartásához való hozzájáru-
lásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.)
Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében a „Honvédelmi Mi-
nisztérium Hatósági Hivatalát” szövegrész helyébe
a „Honvédelmi Minisztériumot” szöveg lép.

51. A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról és

a tûzvédelemmel foglalkozók kötelezõ élet- és
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.)

Korm. rendelet módosítása

51. §

A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetek-
rõl, a tûzvédelmi bírságról és a tûzvédelemmel foglalko-

zók kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011.
(XII. 7.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal, másodfokon a honvédelemért felelõs
miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs
miniszter” szöveg, és

b) 5. § (2) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatalt, másodfokú tûzvédelmi szakhatóság-
ként a honvédelemért felelõs minisztert” szövegrész he-
lyébe a „honvédelemért felelõs minisztert” szöveg
lép.

52. 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 módosítása

52. §

(1) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Hvt. vhr.) 6. § (1) bekezdés 17. pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„17. a területrendezés, a területfejlesztés, a település-

rendezés, a hulladékgazdálkodás, a nagyvízi mederkeze-
lés, a bányászati jelentés Honvédséget érintõ egyeztetési-,
és adatszolgáltatási feladatainak ellátását,”

(2) A Hvt. vhr. 6. § (1) bekezdés 34. és 35. pontja helyé-
be a következõ rendelkezések lépnek:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„34. az Európai Uniós programok támogatásával kap-

csolatos feladatok végrehajtását,
35. a nemzeti köznevelés és a szakképzés Honvédséget

érintõ felsõ szintû feladatainak végrehajtását,”
(3) A Hvt. vhr. 6. § (1) bekezdése a következõ

36–43. pontokkal egészül ki:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„36. a központi államigazgatási szervek, a területi és he-

lyi közigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek és a hon-
védelemben közremûködõ szervek honvédelmi igazgatási
feladatainak meghatározásáról szóló kormányzati dönté-
sek elõkészítését, az ellenõrzések végrehajtását, a honvé-
delmi feladatokra történõ felkészítést, a területi és helyi
védelmi igazgatási szervek honvédelmi igazgatási felada-
tait, valamint e tevékenységek felügyeletét,

37. a lakosságnak, az anyagi javaknak és a közigazga-
tásnak Magyarország fegyveres védelmének felkészítésé-
re, valamint a központi államigazgatási szervek honvédel-
mi feladatainak meghatározására vonatkozó döntések elõ-
készítését,
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38. a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûkö-
dési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok ko-
ordinálását, a szükséges infrastruktúra és infokommuniká-
ciós rendszer követelményeinek meghatározását,

39. a honvédelmi érdek érvényesítését szolgáló létfon-
tosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos
feladatok végrehajtásához szükséges ágazaton belüli in-
tézményrendszer kialakítását,

40. az Észak-atlanti Tanács stratégiai szintû politi-
kai-katonai válságkezelési gyakorlataiban történõ magyar
részvétel elõkészítését, tervezését és nemzeti végrehajtá-
sának koordinálását,

41. a befogadó nemzeti támogatás hatáskörébe tartozó
feladatokat,

42. a fegyveres összeütközések idõszakában végrehaj-
tandó polgári védelmi felkészítés követelményeinek meg-
határozását és

43. a Magyar Honvédség adatvédelmi és információsza-
badságra vonatkozó feladatai végrehajtását.”

(4) A Hvt. vhr. 6. § (1) bekezdése a következõ 44. pont-
tal egészül ki:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„44. az állami célú légiközlekedésben bekövetkezett lé-

giközlekedési balesetek, súlyos repülõesemények és repü-
lõesemények szakmai vizsgálatával összefüggõ feladatok
végzését.”

53. §

A Hvt. vhr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes ál-
lamtitkár felelõsségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 9.,
10–11., 13–17. és 36–42. pontjában meghatározott szakte-
rületek szakmai irányítása.”

54. §

A Hvt. vhr. 20. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A polgármester, a polgármester által kijelölt köz-
biztonsági referens fegyveres összeütközésekkel kapcso-
latos speciális polgári védelmi felkészítése a megyei, fõvá-
rosi védelmi bizottság éves feladat- és pénzügyi terve sze-
rint történik, négyévente legalább egyszer. A felkészítések
tervezését, szervezését és végrehajtását a megyei, fõvárosi
védelmi bizottság az illetékes katasztrófavédelmi igazga-
tóság és a HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szer-
vezeti egységének közremûködésével végzi.”

55. §

A Hvt. vhr. 25. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(Az ellenõrzést a HM VH fõigazgatója által kijelölt bi-
zottság végzi a központi államigazgatási szervek bevoná-
sával.

Ennek keretében vizsgálja és értékeli)
„i) a megyei, fõvárosi védelmi bizottság mûködési tá-

mogatására biztosított központi pénzügyi források fel-
használásának jogszerûségét és célszerûségét és”

56. §

A Hvt. vhr. 26. § c) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke)
„c) gondoskodik a megyei, fõvárosi védelmi bizottság

honvédelmi célú vezetési infrastruktúrájáról, valamint in-
fokommunikációs rendszere folyamatos mûködõképessé-
gérõl,”

57. §

A Hvt. vhr. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„28. § A megyei, fõvárosi védelmi bizottság munka-
szervezete a megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkársá-
ga, amely a fõvárosi és megyei kormányhivatalban, a me-
gyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökének közvetlen alá-
rendeltségében mûködõ, önálló osztály jogállású szerve-
zet. A megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkársága
a Honvédség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állo-
mányába tartozó titkárból és titkárhelyettesbõl, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatal által foglalkoztatott
személyekbõl áll. A megyei, fõvárosi védelmi bizottság
titkárságát a megyei, fõvárosi védelmi bizottság titkára ve-
zeti, akit akadályoztatása esetén a titkárhelyettes helyette-
sít.”

58. §

A Hvt. vhr. 32. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A helyi védelmi bizottság gazdasági ügyeit a fõvá-
rosi és megyei kormányhivatal intézi.”

59. §

A Hvt. vhr. 43. § (5) és (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(5) A szolgáltatás tárgyának átadásakor, átvételekor,
illetve a szolgáltatás teljesítésekor jegyzõkönyvet kell fel-
venni, amelynek elkészítéséért az igénybevevõ a felelõs.
A jegyzõkönyvben rögzíteni kell a szolgáltatásra kötele-
zett nevét, illetve székhelyét, telephelyét, fióktelepét,
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az igénybevételt elrendelõ hatóság megnevezését,
az igénybevevõ adatait, a szolgáltatás tárgyát, teljesítésé-
nek helyét, idejét, az igénybevételt elrendelõ határozat
számát, harmadik személynek a szolgáltatás tárgyára vo-
natkozó esetleges jogát, továbbá minden olyan tényt vagy
adatot, amelyet bármelyik fél a kártalanítás szempontjából
lényegesnek tart. Ha a szolgáltatás ellenértéke megállapít-
ható, azt a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

(6) Ingó vagy ingatlan dolog átadása esetén a jegyzõ-
könyvben rögzíteni kell az azok azonosítására alkalmas
adatokat, pontos vagy becsült értéküket, állapotukat, a cél-
ra való alkalmasságukat, valamint a közüzemi fogyasztás-
mérõk állását.”

60. §

(1) A Hvt. vhr. 62. §-a a következõ (1a) bekezdéssel
egészül ki:

„(1a) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság illetékességi
területén a meghagyásba bevont szervnek az jelölhetõ ki,
amely nélkülözhetetlen a honvédelmi igazgatás területi
irányításához, vezetéséhez, a területi és helyi közigazgatás
mûködõképességének biztosításához, valamint a lakosság
ellátási feladatokhoz, valamint nem tartozik az 1. mellék-
let szerinti II. meghagyási kategóriába.”

(2) A Hvt. vhr. 62. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság határozata el-
leni fellebbezést másodfokon a honvédelemért felelõs mi-
niszter bírálja el, a fellebbezést a megyei, fõvárosi kor-
mányhivatalban kell benyújtani.”

61. §

A Hvt. vhr. 65. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) Az ellenõrzés során hozott döntés elleni fellebbe-
zést a területileg illetékes megyei, fõvárosi kormányhiva-
talban kell benyújtani, és annak elbírálására a honvédele-
mért felelõs miniszter jogosult. A jogerõs döntést a Hon-
védség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szer-
vével is közölni kell.”

62. §

A Hvt. vhr. 39. alcíme a következõ 85/A. §-sal egészül ki:
„85/A. § (1) A HM Hatósági Hivatal 2016. szeptember

1-jén a miniszter által vezetett minisztériumba beolvad.
(2) A HM Védelmi Hivatal 2016. szeptember 1-jén

a miniszter által vezetett minisztériumba beolvad.
(3) A honvédelemért felelõs miniszter irányítása alatt

álló központi hivatalok és költségvetési szervi formában
mûködõ háttérintézmények megszûnésével összefüggõ

egyes kormányrendeletek módosításáról és az Európai
Rendõr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását cél-
zó beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló
466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezé-
sérõl szóló 259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján
a HM Hatósági Hivataltól és a HM Védelmi Hivataltól
a miniszterhez, illetve a miniszter által vezetett minisztéri-
umhoz átkerülõ feladat- és hatáskörök tekintetében – az el-
látásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra
és kötelezettségekre is kiterjedõen – a HM Hatósági Hiva-
tal és a HM Védelmi Hivatal jogutódja a miniszter által ve-
zetett minisztérium.”

63. §

A Hvt. vhr.
a) 6. § (1) bekezdés 16. pontjában az „az adatvédelmi,”,

szövegrész helyébe az „a” szöveg,
b) 8. § (3) bekezdésében a „22–29., 31. és 32.” szöveg-

rész helyébe a „22–32. és 34.” szöveg,
c) 20. § (6) bekezdésében a „VH” szövegrész helyébe

a „védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége”
szöveg,

d) 23. § (2) bekezdésében a „feladat- és pénzügyi terv”
szövegrész helyébe az „éves feladat- és pénzügyi terv”
szöveg,

e) 23. § (4) bekezdésében a „HM VH vezetõje” szöveg-
rész helyébe a „HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó
szervezeti egységének vezetõje” szöveg,

f) 24. §-ában a „HM VH” szövegrész helyébe a „HM vé-
delmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége”
szöveg,

g) 25. § (2) bekezdésében a „HM VH fõigazgatója” szö-
vegrész helyébe a „HM védelmi igazgatási feladatokat el-
látó szervezeti egységének vezetõje” szöveg,

h) 27. § (1) bekezdésében a „HM VH” szövegrész he-
lyébe a „Honvédség” szöveg,

i) 32. § (4) bekezdésében a „HM VH vezetõje” szöveg-
rész helyébe a „HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó
szervezeti egységének vezetõje” szöveg,

j) 32. § (4) bekezdésében a „HM VH vezetõjének” szö-
vegrész helyébe a „HM védelmi igazgatási feladatokat el-
látó szervezeti egysége vezetõjének” szöveg,

k) 41. § (3) bekezdésében a „VH” szövegrész helyébe
a „védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége”
szöveg

lép.

64. §

Hatályát veszti a Hvt. vhr.
a) 2. § (3) bekezdés 2. pontja,
b) 17. §-a,
c) 37. és 38. §-a,
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d) 61. § (5) bekezdése, valamint
e) 39. alcíme.

53. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

65. §

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szó-
ló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. § (5) bekezdés
b) pontjában a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hiva-
tal” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs minisz-
ter” szöveg lép.

54. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes
szervek kijelölésérõl szóló

373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

66. §

A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szer-
vek kijelölésérõl szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rende-
let 3. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a honvédségi szervezetek, a honvéd-
elemért felelõs miniszter vagyonkezelésében lévõ terüle-
ten honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely,
illetve ideiglenes építési munkahely, a Katonai Nemzet-
biztonsági Szolgálat, valamint a honvédelemért felelõs mi-
niszter tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok
vonatkozásában a munkabiztonsági hatósági jogkör gya-
korlójaként, országos illetékességgel elsõ fokon a honvéd-
elemért felelõs minisztert jelöli ki.”

55. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû
projekt Dunaalmás község közigazgatási területén

megvalósuló nagyberuházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé

nyilvánításáról szóló
60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

67. §

A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû
projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megva-
lósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósá-
gi ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt
táblázat

a) B:14 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:14 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

56. A magyar–horvát összekötõ földgázszállító-vezeték
kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez

kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé

nyilvánításáról szóló
173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

68. §

A magyar–horvát összekötõ földgázszállító-vezeték ki-
építéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kap-
csolódó beruházások megvalósításával összefüggõ köz-
igazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyil-
vánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:15 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:15 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

57. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által
megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi

szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû
mûködtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggõ

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

módosítása

69. §

A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által
megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi
szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûköd-
tetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggõ közigazga-
tási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítá-
sáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. mellékle-
tében foglalt táblázat

a) B:7 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Hatósá-
gi Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédelemért
felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:7 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

58. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási

szerv kijelölésérõl szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

70. §

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról,
a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
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valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölé-
sérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §
(1) bekezdés d) pontjában és 23. § (2) bekezdés d) pontjá-
ban a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal veze-
tõjét, másodfokú eljárásban a honvédelemért felelõs mi-
nisztert” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs mi-
nisztert” szöveg lép.

59. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló
76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

71. §

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009.
(IV. 8.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt táb-
lázat C:8. mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs
miniszter” szöveg lép.

60. A „Duna projekt” megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé

nyilvánításáról szóló
77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

72. §

A „Duna projekt” megvalósításával összefüggõ köz-
igazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyil-
vánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. mel-
lékletében foglalt táblázat

a) B:11 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:11 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

61. A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD)
vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása” tárgyú

projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

szóló
78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

73. §

A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdál-
kodásának, vízminõségének javítása” tárgyú projekt meg-
valósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek ki-
emelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009.
(IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táb-
lázat

a) B:10 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:10 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

62. A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

74. §

A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüg-
gõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. ren-
delet 2. számú mellékletében foglalt táblázat

a) B:12 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:12 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

63. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem
megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

75. §

A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megva-
lósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ köz-
igazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyil-
vánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet
2. számú mellékletében foglalt táblázat

a) B:11 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:11 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

64. Az építési beruházások megvalósításához szükséges
eljárások integrált intézésének részletes szabályairól

és a közremûködõ hatóságok kijelölésérõl szóló
194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

76. §

Az építési beruházások megvalósításához szükséges el-
járások integrált intézésének részletes szabályairól és
a közremûködõ hatóságok kijelölésérõl szóló 194/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdés záró szövegré-
szében, 20. § (3) bekezdés záró szövegrészében és 21. §
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(5) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédelemért
felelõs miniszter” szöveg lép.

65. A honvédelmi és katonai célú építményekkel
kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

77. §

A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsola-
tos építésfelügyeleti tevékenységrõl szóló 195/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rende-
let2.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A Kormány az e rendelet hatálya alá tartozó épít-
mények tekintetében az építõipari kivitelezési tevékeny-
séggel kapcsolatos építésfelügyeleti hatósági jogkör gya-
korlójaként, országos illetékességgel elsõ fokon a honvéd-
elemért felelõs minisztert (a továbbiakban: katonai építés-
felügyeleti hatóság) jelöli ki.”

78. §

A Korm rendelet2.
a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „honvédele-

mért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „katonai épí-
tésfelügyeleti hatóság” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében az „Az elsõ fokon eljáró” szö-
vegrész helyébe az „A” szöveg, az „összefoglaló éves je-
lentést készít, amelyet évente január 31-ig köteles megkül-
deni a honvédelemért felelõs miniszternek” szövegrész
helyébe a „tárgyév január 31-ig összefoglaló éves jelentést
készít” szöveg,

c) 9. § (1) bekezdésében az „az elsõfokú” szövegrész
helyébe az „a” szöveg, és

d) 9. § (2) bekezdésében az „Az elsõfokú” szövegrész
helyébe az „A” szöveg
lép.

66. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl
szóló

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

79. §

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet3.) 7. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában
az „elsõ- és másodfokú eljárásban a honvédelmi miniszter
által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatósá-

got” szövegrész helyébe az „elsõ fokú eljárásban a hon-
védelemért felelõs minisztert” szöveg lép.

80. §

Hatályát veszti a Korm. rendelet3.
a) 7. § (4) bekezdés d) pont db) alpontjában az „a Hon-

védelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetõjét, a másod-
fokú hatósági eljárásban pedig” szövegrész és

b) 7. § (4) bekezdés f) pontjában az „a Honvédelmi Mi-
nisztérium Hatósági Hivatal vezetõjét, a másodfokú ható-
sági eljárásban” szövegrész.

67. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának
részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési

engedély kiadásának rendjérõl szóló
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

81. §

Hatályát veszti a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üze-
meltetési engedély kiadásának rendjérõl szóló 239/2009.
(X. 20.) Korm. rendelet

a) 7. § a) pont ab) alpontjában az „a honvédelemért fele-
lõs miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jo-
gosult hatóságot, másodfokú eljárásban” szövegrész és

b) 7. § c) pont cb) alpontjában az „a honvédelemért fele-
lõs miniszter által létrehozott, a ellenõrzés lefolytatására
jogosult hatóságot, másodfokú eljárásban” szövegrész.

68. A honvédelmi szervezetek mûködésének
az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól

szóló
346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

82. §

A honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztar-
tás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rende-
let4.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § Az Áhsz. 50. § (1) bekezdése szerinti számviteli
politika és annak szabályzatai a honvédelmi szervezetek
részére egységesen, a HM fejezet egészére vonatkozóan
a fejezetet irányító szerv által kerülnek kialakításra és ki-
adásra.”

83. §

Hatályát veszti a Korm. rendelet4. 1. § (1) bekezdés
b) pontja.
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69. A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fõvárosa”
program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó

beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

84. §

A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fõvárosa” program
fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében
foglalt táblázat

a) B:13 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:13 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

70. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

85. §

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékleté-
ben foglalt táblázat

a) B:14 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:14 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

71. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi
közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és
Szõkedencs község déli közigazgatási határa által

lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

86. §

Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazga-
tási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs község
déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megva-

lósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósá-
gi ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében
foglalt táblázat

a) B:14 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:14 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

72. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában
közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint

egyes szakhatósági közremûködések megszüntetésérõl
és módosításáról szóló

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

87. §

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közremûkö-
dõ szakhatóságok kijelölésérõl, valamint egyes szakható-
sági közremûködések megszüntetésérõl és módosításáról
szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében
foglalt táblázat

a) C:6 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Hatósá-
gi Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédelemért
felelõs miniszter” szöveg, és

b) D:6 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

73. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar –
Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával

összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

88. §

A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar –
Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüg-
gõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. ren-
delet 2. számú mellékletében foglalt táblázat

a) B:4 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Hatósá-
gi Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédelemért
felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:4 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg

lép.
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74. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági
engedélyezési eljárásokról szóló

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

89. §

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélye-
zési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. számú mellékletében foglalt 1. A villamosenergia-ipari
építésügyi engedélyezési eljárásokban kijelölt szakhatósá-
gok táblázat

a) C:6 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Hatósá-
gi Hivatal igazgatója” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) D:6 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

75. A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos
hatósági eljárás rendjérõl szóló

95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

90. §

A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósá-
gi eljárás rendjérõl szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet5.) 4. § (1) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a veszélyes katonai objektum felügye-
leti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékesség-
gel elsõ fokon a honvédelemért felelõs minisztert jelöli ki
(a továbbiakban: veszélyes katonai objektum felügyeleti
hatóság).”

91. §

A Korm. rendelet5.
a) 12. § (1) bekezdésében az „az elsõfokú” szövegrész

helyébe az „a” szöveg, és
b) 12. § (2) bekezdésében az „Az elsõ fokú” szövegrész

helyébe az „A”szöveg
lép.

76. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt
és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához
szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

92. §

Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási

projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mel-
lékletében foglalt táblázat

a) B:26 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:26 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

77. A budapesti központi szennyvíztisztító telep
és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg

és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt
és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési
projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

szóló
150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

93. §

A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcso-
lódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége
szennyvízelvezetési és -kezelési projekt és a Veszprém és
térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt megvaló-
sításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006.
(VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt
táblázat

a) B:11 mezõjében a „Honvédelmi Minisztérium Ható-
sági Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, és

b) C:11 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

78. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése
és mozgósítása feladatai végrehajtásának

szabályozásáról szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

94. §

A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása
feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003.
(VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete III. A Véde-
lemgazdasági alapterv fejezetei 3. Az igénykielégítési költ-
ségvetési tervezése („P” jelû táblázat) pontjában

a) a „HM Védelmi Hivatalnak” szövegrész helyébe
a „honvédelemért felelõs miniszternek” szöveg, és

b) a „HM Védelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „hon-
védelemért felelõs miniszter” szöveg
lép.
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79. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

95. §

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rende-
let6.) 3. melléklet 3.1 pontjában foglalt táblázat

a) C:3 mezõjében a „HM Hatósági Hivatal vezetõje”
szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter”
szöveg, és

b) D:3 mezõjében a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg
lép.

96. §

A Korm. rendelet6. 5. melléklet I. pontjába foglalt táblá-
zat 5. sorában a „Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hi-
vatal vezetõje” szövegrész helyébe a „honvédelemért fele-
lõs miniszter” szöveg, a „honvédelemért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe a „nincs” szöveg lép.

97. §

Hatályát veszti a Korm.rendelet6. 8/B. § (7) bekezdésé-
ben és 8/D. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatal vezetõjét, a másodfokú ha-
tósági eljárásban pedig” szövegrész.

80. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

98. §

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelö-
lésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 3/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a nemzetbiztonsági célú, illetve rendel-
tetésû építmények vonatkozásában az építésügyi és építés-
felügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos ille-
tékességgel elsõ fokon a honvédelemért felelõs minisztert
jelöli ki.”

81. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi
és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló

40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

99. §

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és
katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági

engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002.
(III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rende-
let7.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A Kormány a honvédelmi és katonai célú építmé-
nyekkel kapcsolatos építésügyi hatósági jogkör gyakorló-
jaként, országos illetékességgel a honvédelemért felelõs
minisztert (a továbbiakban: katonai építésügyi hatóság) je-
löli ki.”

100. §

A Korm. rendelet7.
a) 6. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az elsõfo-

kú” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében az „az elsõ fokú” szövegrészek

helyébe az „a” szöveg
lép.

82. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás
követelményeirõl szóló

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

101. §

A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követel-
ményeirõl szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
1. mellékletében foglalt táblázat A:16 mezõjében a „Hon-
védelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetõje” szöveg-
rész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg
lép.

83. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
végrehajtásáról szóló

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

102. §

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény vég-
rehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Hr.) 2. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„2. § (1) A hadieredetû fogyatkozást és az általa okozott
– a járadékosztályba sorolás alapját képezõ – egészségká-
rosodás százalékos mértékét a rehabilitációs szakértõi
szerv állapítja meg.

(2) Azt a kérelmezõt, aki hadirokkantként kéri nyilván-
tartásba vételét, vagy azt a hadirokkantat, aki magasabb já-
radékosztályba történõ besorolását kéri, az elsõfokú hadi-
gondozási hatóság a 2. melléklet szerinti nyomtatvány fel-
használásával a rehabilitációs szakértõi szerv elé utalja
vizsgálat céljából.
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(3) A Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkezõ kérelmezõ esetében a vizsgálat helyérõl
és idejérõl a rehabilitációs szakértõi szerv a vizsgálatot
megelõzõen legalább nyolc nappal írásban értesíti a kérel-
mezõt. A külföldön élõ, Magyarországon lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel nem rendelkezõ magyar állampolgár
esetén a rehabilitációs szakértõi szerv a vizsgálatot meg-
elõzõen legalább harminc nappal írásban értesíti a kérel-
mezõt.

(4) A rehabilitációs szakértõ szerv a 3. melléklet szerinti
szakvéleményt kiállítja és az elsõfokú hadigondozási ható-
ság részére megküldi.

(5) A (4) bekezdés szerinti szakvélemény közokirat,
amely tartalmazza a hadieredetû fogyatkozást és az általa
okozott járadék osztályba sorolás alapját képezõ egészség-
károsodás százalékos mértékét.

(6) A vizsgálatok díját a Hadigondozottak Közalapítvá-
nya (a továbbiakban: Közalapítvány) – külön megállapo-
dás szerint – a rehabilitációs szakértõi szerv részére megté-
ríti.”

103. §

A Hr.
a) 16. § (2) bekezdésében a „BFKH” szövegrész helyé-

be a „Hdt. 26. § (2a) bekezdése szerinti elsõfokú hadigon-
dozási hatóság” szöveg,

b) 2. és 3. mellékletében a „fõvárosi és megyei kor-
mányhivatal vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szakértõi
szerv” szöveg, és

c) 3. mellékletében a „fõvárosi és megyei kormányhiva-
tal vezetõje vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi-
vatal vezetõje” szövegrész helyébe a „rehabilitációs szak-
értõi szerv vezetõje” szöveg
lép.

84. Az Európai Rendõr-akadémia (CEPOL) székhelyének
kialakítását célzó beruházással összefüggõ közigazgatási

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok

kijelölésérõl szóló
466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül

helyezése

104. §

Hatályát veszti az Európai Rendõr-akadémia (CEPOL)
székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelölésérõl szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm.
rendelet.

85. Záró rendelkezések

105. §

(1) Ez a rendelet – (2) és (3) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) A 2–51. §, az 52. § (1)–(3) bekezdése és az 53–104. §
2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 52. § (4) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A honvédelmi miniszter
15/2016. (VIII. 31.) HM

rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédelmi

miniszter és a Honvéd Vezérkar fõnöke által
alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 3., 5. és 11. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében ka-
pott 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 honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. §

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a követ-
kezõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a Hjt. 52/A. § (3) bekezdése szerinti megálla-
podásban a felek a Hjt. 51. § (6) bekezdésétõl, illetve
52. § (1) bekezdésétõl eltérõen rendelkeznek, az e megál-
lapodás alapján a nem a más szerv vezetõje által gyakorolt
munkáltatói jogkörök tekintetében – a (2) bekezdés
e) pontjától eltérõen – az állomány tagja felett

a) a szolgálati viszony létesítése, módosítása, megszün-
tetése és az illetmény-megállapítás tekintetében a központi
személyügyi szerv vezetõje,
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b) egyéb állományilletékes parancsnoki döntés tekinte-
tében a miniszter által kijelölt szolgálati elöljáró
gyakorolja az állományilletékes parancsnoki jogkört.”

2. §

Az R1. 69/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A HM, a Honvédség központi pénzügyi és számvi-
teli, ingatlanfenntartási és üzemeltetési, logisztikai, vala-
mint központosított igazgatási, beszerzési feladatokat ellá-
tó szervezete munkaköri jegyzékében, továbbá a KNBSZ
állománytáblájában szereplõ, valamint a Honvédség ren-
delkezési állományának a központi államigazgatási szer-
vek területi és helyi szervei védelmi igazgatással foglalko-
zó szervezeti elemeihez vezényelt tagjaira vonatkozó állo-
mánytáblájában szereplõ

a) beosztotti szolgálati beosztás a III. besorolási osztályba,
b) vezetõi szolgálati beosztás a VI. besorolási osztályba

tartozik.”

3. §

Az R1. 248. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[A (2) bekezdéstõl eltérõen a központi katonai igazgatá-
si szerv]

„b) a bevonulási parancsot – ha a Honvédség erõinek
igénybevételére a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 3. § 9. pontja
szerinti katasztrófaveszély idõszakában, vagy a Hvt. 36. §
(1) bekezdés h) pontja szerinti feladat végrehajtása alatt
kerül sor – telefonon vagy elektronikus úton

ba) az önkéntes mûveleti tartalékos katona részére –
az a) pontban meghatározott személyek kivételével – a be-
vonulás idõpontja elõtt legalább 8 nappal, és

bb) az önkéntes védelmi tartalékos katona részére, ha
a feladat végrehajtása megköveteli, a bevonulás idõpontja
elõtt legalább 3 nappal,
(is közölheti.)

4. §

(1) Az R1. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §

Hatályát veszti az R1. 69. § (1) bekezdés a) pontjában
az „a miniszter irányítása alatt álló központi hivataloknál,”
szövegrész.

2. A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar fõnöke
által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló

15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosítása

6. §

A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar fõnöke
által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló
15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.)
20. alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„20. Miniszteri Elismerõ Oklevél
21. § (1) A honvédelem mint a nemzet ügyét segítõ, il-

letve a Honvédséggel közös feladatokban közremûködõ
jogi személyek, polgári jogi jogalanyisággal rendelkezõ
nem jogi személy szervezetek, illetve ezek foglalkoztatott-
jai, továbbá természetes személyek áldozatkész munkájá-
nak, kiemelkedõ teljesítményének, illetve rendkívüli
helytállásának elismerésére Miniszteri Elismerõ Oklevél
adományozható.

(2) Évente összesen legfeljebb száz Miniszteri Elismerõ
Oklevél adományozható.

(3) Az adományozó azokat a Miniszteri Elismerõ Okle-
vélben részesülõ természetes személyeket, akik a Minisz-
teri Elismerõ Oklevélben a kivételesen áldozatkész mun-
kájuk, kiemelkedõ teljesítményük vagy rendkívüli helytál-
lásuk miatt részesültek, pénzjutalomban is részesítheti.
A pénzjutalom maximális összege a honvédelmi illet-
ményalap tízszeresének megfelelõ összeg, amely ajándék-
utalvány formájában is biztosítható.”

7. §

Az R2. X. fejezete a következõ 34/A. alcímmel egészül
ki:
„34/A. A Honvéd Vezérkar fõnökének Elismerõ Oklevele

42/A. § (1) A Honvédséggel közös feladatokban közre-
mûködõ, a Honvédség munkáját segítõ jogi személyek,
polgári jogi jogalanyisággal rendelkezõ nem jogi személy
szervezetek, illetve ezek foglalkoztatottjai, továbbá termé-
szetes személyek áldozatkész munkájának, kiemelkedõ
teljesítményének, rendkívüli helytállásának elismerésére
a Honvéd Vezérkar fõnökének Elismerõ Oklevele adomá-
nyozható.

(2) A Honvéd Vezérkar fõnökének Elismerõ Oklevelé-
bõl évente összesen legfeljebb ötven adományozható.

(3) Az adományozó azokat a Honvéd Vezérkar fõnöké-
nek Elismerõ Oklevelében részesülõ természetes szemé-
lyeket, akik a Honvéd Vezérkar fõnökének Elismerõ Okle-
velében a kivételesen áldozatkész munkájuk, kiemelkedõ
teljesítményük vagy rendkívüli helytállásuk miatt része-
sültek, pénzjutalomban is részesítheti. A pénzjutalom ma-
ximális összege a honvédelmi illetményalap tízszeresének
megfelelõ összeg, amely ajándékutalvány formájában is
biztosítható.”
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8. §

Az R2. a következõ 51. §-sal egészül ki:
„51. § (1) E rendeletnek a honvédek jogállásáról szóló

2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvé-
delmi miniszter és a Honvéd Vezérkar fõnöke által alapít-
ható és adományozható elismerésekrõl szóló 15/2013.
(VIII. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 15/2016.
(VIII. 31.) HM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megál-
lapított 20. alcímét és 34/A. alcímét 2016. július 1-jétõl le-
het alkalmazni.

(2) A Módr.-rel megállapított 20. alcím és 34/A. alcím sze-
rinti elismerések 2016. évben történõ adományozása esetén
a 26. § (1) bekezdésében foglalt határidõt nem kell betartani.”

3. Záró rendelkezések

9. §

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

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 15/2016. (VIII. 31.) HM rendelethez

1. Az R1. 4. melléklet C) részében foglalt táblázat E:17. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(E

VI. Besorolási osztály

Általános elõmeneteli rend)

(17.)
irodavezetõ;
osztályvezetõ;
vezetõ kiemelt fõtiszt

2. Az R1. 4. melléklet C) részében foglalt táblázat E:18. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

(E

VI. Besorolási osztály

Általános elõmeneteli rend)

(18.)
fõigazgató-helyettes (K);
igazgató (K);
osztályvezetõ (K)

3. Hatályát veszti az R1. 4. melléklet A) rész II. pontjában foglalt táblázat B:7. mezõje.
4. Hatályát veszti az R1. 4. melléklet B) és F) része.

2. melléklet a 15/2016. (VIII. 31.) HM rendelethez

1. Az R1. 5. melléklete a következõ G) résszel egészül ki:
„G) A központi államigazgatási szervek területi és helyi szervei védelmi igazgatással foglalkozó szervezeti elemeihez

a Honvédség rendelkezési állományának állománytáblájában rendszeresíthetõ szolgálati beosztások

I. A VI. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK

A B C D

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend

2. 1. közkatona

3. 2. õrvezetõ

4. 3. tizedes

5. 4. szakaszvezetõ

6. 5. õrmester

7. 6. törzsõrmester

8. 7. fõtörzsõrmester

9. 8. zászlós

10. 9. törzszászlós

11. 10. fõtörzszászlós

12. 11. hadnagy

13. 12. fõhadnagy
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14. 13. százados

15. 14. õrnagy

16. 15. alezredes titkár

17. 16. ezredes titkár (K)

18. 17. dandártábornok

19. 18. vezérõrnagy

20. 19. altábornagy

21. 20. vezérezredes

II. A III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK

A B C D

1. Rendszeresített rendfokozat Általános elõmeneteli rend Speciális elõmeneteli rend

2. 1. közkatona

3. 2. õrvezetõ

4. 3. tizedes

5. 4. szakaszvezetõ

6. 5. õrmester

7. 6. törzsõrmester

8. 7. fõtörzsõrmester

9. 8. zászlós

10. 9. törzszászlós

11. 10. fõtörzszászlós

12. 11. hadnagy

13. 12. fõhadnagy

14. 13. százados

15. 14. õrnagy fõtiszt

16. 15. alezredes kiemelt fõtiszt

17. 16. ezredes

18. 17. dandártábornok

19. 18. vezérõrnagy

20. 19. altábornagy

21. 20. vezérezredes

”
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A honvédelmi miniszter
16/2016. (VIII. 31.) HM

rendelete
az egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek
a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó
központi hivatalok szervezeti integrációjával

összefüggõ módosításáról

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. §
(3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993.
évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a Magyar Köz-
társaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi
fegyveres erõk, valamint a Magyar Köztársaság területén
felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állomá-
nyuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsoló-
dó egyes rendelkezésekrõl szóló 2011. évi XXXIV. tör-
vény 17. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgála-
tokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés
a) pont ac) alpontjában, a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18. és
20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló
1996. évi LXXV. törvény 9. § (6) bekezdés a) 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 Magyar Honvédségre, illetve
a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó

eltérõ munkavédelmi követelményekrõl, eljárási
szabályokról szóló

1/2009. (I. 30.) HM rendelet módosítása

1. §

A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbizton-
sági szolgálatokra vonatkozó eltérõ munkavédelmi köve-
telményekrõl, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.)
HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 37. § (3) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A munkabiztonsági hatóság által kiszabott munka-
védelmi bírságot a HM Magyar Államkincstárnál vezetett
10023002-01780499-00000000 számú számlájára, a mun-
kaegészségügyi hatóság által kiszabott munkavédelmi bír-
ságot az MH egészségügyi feladatokat ellátó központi
szerve Magyar Államkincstárnál vezetett
10023002-00290469-00000000 számú számlájára kell be-
fizetni.”

2. §

Az R1. 20. § (3) bekezdésében az „ , az elsõfokú munka-
védelmi hatóság javaslata alapján a honvédelemért felelõs
miniszter” szövegrész helyébe az „a honvédelemért felelõs
miniszter” szöveg lép.

2. A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti
veszélyt jelentõ rendellenességek és a balesetek

bejelentésérõl, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló
13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosítása

3. §

A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti ve-
szélyt jelentõ rendellenességek és a balesetek bejelentésé-
rõl, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011.
(X. 20.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 16. § (5) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A munkáltatói bejelentés miatt indított hatósági el-
járást a honvédelemért felelõs miniszter a munkavédelmi
felügyelõje útján folytatja le.”

4. §

Az R2.
a) 1. § (1) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szö-

vegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szö-
veg és

b) 4. mellékletében a „HM Hatósági Hivatalhoz” szö-
vegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter által
vezetett minisztériumhoz” szöveg
lép.

3. Az egyes külföldi fegyveres erõket, nemzetközi katonai
parancsnokságokat és azok állományát megilletõ egyes
adómentességek fennálltának igazolásával kapcsolatos

eljárási szabályokról szóló
5/2013. (VII. 3.) HM rendelet módosítása

5. §
(1) Az egyes külföldi fegyveres erõket, nemzetközi ka-

tonai parancsnokságokat és azok állományát megilletõ
egyes adómentességek fennálltának igazolásával kapcso-
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latos eljárási szabályokról szóló 5/2013. (VII. 3.) HM ren-
delet (a továbbiakban: R3.) 3. §-a a következõ (5) bekez-
déssel egészül ki:

„(5) Az Észak-atlanti Szerzõdés és a Békepartnerség ré-
szes államainak Magyarországon szolgálati céllal három
hónapot meg nem haladó ideig tartózkodó fegyveres erõi
és a nemzetközi katonai parancsokság hivatali beszerzése-
ire vonatkozó adómentességi igazolás kiállításához a Kü-
fetv. 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az 1. mellék-
letben szereplõ kérelmet kell katonadiplomáciai úton be-
nyújtani.”

(2) Az R3. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A 2. §-ban meghatározott szervezet vezetõje

az adómentességi igazolást – az adómentességre való jo-
gosultság fennálltának megállapítása esetén – az 1. vagy
a 2. melléklet szerinti kérelem alapján az állami adóható-
ság által e célra rendszeresített formanyomtatványon állít-
ja ki, kivéve, ha az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa ettõl
eltérõen rendelkezik.”

6. §

Az R3. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

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

7. §

Hatályát veszti a kártérítési felelõsségrõl, valamint
egyes meg nem térülõ károk leírásának és törlésének sza-
bályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 39. §
c) pontja.

5. A honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintõen
a nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ személyek

meghatározásáról szóló 2/2015. (IV. 10.) HM rendelet
módosítása

8. §

Hatályát veszti a honvédelmi miniszter feladat- és ha-
táskörét érintõen a nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ
személyek meghatározásáról szóló 2/2015. (IV. 10.) HM
rendelet

a) 1. §-ában a „közvetlen irányítása alá tartozó központi
hivatal, a miniszter” szövegrész,

b) 1. melléklet 2. alcímének címében az „irányítása alá
tartozó központi hivatal, a miniszter” szövegrész és

c) 2. melléklet 2. alcímének címében az „irányítása alá
tartozó központi hivatal, a miniszter” szövegrész.

6. A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól
szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosítása

9. §

(1) A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságai-
ról szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban:
R4.) 22. § (1) bekezdés k) és l) pontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

(A Honvédség viseli)
„k) az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szál-

lásköltség részét képezõ, a számlán elkülönítve fel nem
tüntetett kötelezõ reggeli árát, azonban ide nem értve
a mosatás, valamint egyéb kiegészítõ szolgáltatások – kü-
lönösen a minibár – igénybevételébõl eredõ költségeket,

l) az MH Katonai Képviselõ Hivatala (a továbbiakban:
MH KKH) katonai képviselõje, az MH Nemzeti Katonai
Képviselet (a továbbiakban: MH NKK) katonai képviselõ-
je, az MH Nemzeti Összekötõ Képviselet (a továbbiakban:
MH NÖK) képviseletvezetõje, a Magyarország Állandó
NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg (a további-
akban: MÁNK VPR) képviseletvezetõje, valamint a Ma-
gyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képvise-
let (a továbbiakban: MÁEK KK) képviseletvezetõje ese-
tén a közüzemi szolgáltatások éves díjának a kiküldött
tárgyévi nettó külszolgálati ellátmánya 7%-át meghaladó
részének 50%-át, és”

(2) Az R4. 22. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal
egészül ki:

(A Honvédség viseli)
„m) lakásberendezés helyszíni bérlete esetén a be- és ki-

költözéskor a lakásberendezés egyszeri össze- és szétsze-
relésének, továbbá a lakásberendezés egyszeri ki- és el-
szállításának számlával igazolt költségét.”

7. A honvédek illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól szóló

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosítása

10. §

A honvédek illetményérõl és illetményjellegû juttatása-
iról szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban:
R5.) 48. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az (1)–(11) bekezdés szerinti kiegészítõ illetmény
megállapítása, illetve a már megállapított kiegészítõ illet-
mény felülvizsgálata során a 48/B. § (1) bekezdése szerinti
kiegészítõ illetmény összegét nem kell figyelembe venni.”

11. §

Az R5. a következõ 29/B. alcímmel egészül ki:
„29/B. Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti

kiegészítõ illetmény
48/B. § (1) Az állománynak az egyes egészségügyi dol-

gozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bér-
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növelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. R.) 2/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó tagja
(a továbbiakban e § vonatkozásában: egészségügyi dolgo-
zó) részére – a 48. § szerinti kiegészítõ illetményen felül –
a Korm. R. 2/A. §-a szerinti kiegészítõ illetmény összegét
egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti kiegészítõ
illetmény címén kell megállapítani.

(2) Ha az egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti
kiegészítõ illetményben részesülõ egészségügyi dolgozó
beazonosított közalkalmazotti besorolása változik, a ré-
szére korábban egészségügyi dolgozók bérkiegészítése
miatti kiegészítõ illetmény címén megállapított összeget
a változás napjával felül kell vizsgálni.

(3) Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti ki-
egészítõ illetmény megállapítása során a 48. § (11) bekez-
dését kell alkalmazni.”

12. §

Az R5. 81. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Huzamos, kivételesen kiemelkedõ szolgálati fel-

adatellátás és a szolgálat iránti elkötelezettség elismerése-
ként a teljesítményjuttatás együttes éves összege a minisz-
ter döntése alapján a (2) bekezdés b) pontja szerinti mérté-
ket további legfeljebb egy havi távolléti díj összegével
meghaladhatja.”

13. §

Az R5. a következõ 94. §-sal egészül ki:
„94. § E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri

rendeleteknek a honvédelmi miniszter irányítása alá tarto-
zó központi hivatalok szervezeti integrációjával összefüg-
gõ módosításáról szóló 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet-
tel módosított 76. § (4) bekezdését és 79/A. §-át 2016. júli-
us 1-jétõl kell alkalmazni.”

14. §

Az R5.
a) 45. §-ában a „46–48/A. §” szövegrész helyébe

a „46–48/B. §” szöveg és
b) 54. § (1) és (5) bekezdésében a „45–48/A. §” szöveg-

rész helyébe a „45–48/B. §” szöveg
lép.

15. §

Hatályát veszti az R5.
a) 1. § (2) bekezdése és

b) 76. § (4) bekezdésében és 79/A. §-ában az „a feladat-
ban való folyamatos részvételének 15. napjától kezdõdõ
idõszakra” szövegrész.

8. A honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos
munkaügyi hatósági tevékenység

sajátos szabályairól szóló
11/2016. (VII. 4.) HM rendelet módosítása

16. §

A honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munka-
ügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól szóló
11/2016. (VII. 4.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)
„b) Hatóság: a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozá-

sában a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szer-
vek kijelölésérõl szóló 358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése szerinti katonai munkaügyi hatóság.”

17. §

Az R6. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiak-

ban: miniszter) a katonai munkaügyi hatósági tevékenység
tárgyában irányelvet ad ki, amelyet az ellenõrzési idõsza-
kot megelõzõ harmincadik napig az általa vezetett minisz-
térium honlapján közzétesz.”

18. §

Az R6. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A Hatóság a 3. §-ban meghatározottak végrehajtá-

sa érdekében
a) jóváhagyja és a miniszter által vezetett minisztérium

honlapján közzéteszi az ellenõrzési idõszakban végrehaj-
tandó munkaügyi ellenõrzések tervét,

b) elrendeli a munkaügyi ellenõrzések végrehajtását,

c) mûködteti a munkaügyi hatósági feladatok ellátásá-
hoz szükséges informatikai rendszert és

d) közremûködik a munkaügyi elõírások betartásának
elõsegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékeny-
ség végzésében.”

19. §

Az R6. 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A 4. § a) pontja szerinti ellenõrzési terv – a Ket. 91. §
(1) bekezdésében foglaltakon kívül – tartalmazza]
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„c) a Hatóság nevében kiadmányozási jogkörrel rendel-
kezõ személy aláírását.”

20. §

Az R6. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésrõl tájékoztatni kell
a) a KNBSZ esetében a minisztert,
b) a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-

vezetek esetében a miniszter által vezetett minisztérium
közigazgatási államtitkárát és

c) a Magyar Honvédség katonai szervezetei esetében
a Honvéd Vezérkar fõnökét.”

21. §

Az R6.
a) 5. § (2) bekezdésében a „személyi állományába” szö-

vegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium
személyi állományába” szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében az „a Hatóság legalább két
munkaügyi ellenõre” szövegrész helyébe a „legalább két
munkaügyi ellenõr” szöveg és

c) 8. § (3) bekezdésében az „egyidejûleg tájékoztatja
a HM” szövegrész helyébe az „a Hatóság egyidejûleg tájé-
koztatja a miniszter által vezetett minisztérium” szöveg
lép.

22. §

Hatályát veszti az R6.
a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „(a továbbiakban:

HM)” szövegrész,
b) 5. § (3) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „ve-

zetõje” szövegrész és
c) 11. §-a.

9. Záró rendelkezések

23. §

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

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszte
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1. melléklet a 16/2016. (VIII. 31.) HM rendelethez
„1. melléklet az 5/2013. (VII. 3.) HM rendelethez

KÉRELEM ADÓMENTESSÉGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA IRÁNT
– külföldi fegyveres erõk és nemzetközi katonai parancsnokságok részére –

REQUEST FOR TAX EXEMPTION CERTIFICATE
– for foreign armed forces and international military headquarters –

A B

Nemzetközi katonai tartózkodási igazolás
száma/Serial No. of International Military
Residence Certificate

Fegyveres erõ/nemzetközi katonai parancsnokság
teljes megnevezése
full name of the armed force/international military
headquarters

Megnevezése/Unit’s full name:

Székhelye, elhelyezési címe/Accommodation address:

Fegyveres erõ/nemzetközi katonai parancsnokság
által meghatározott számlázási név
Invoiced organization of the armed
force/international military headquarters

Megnevezése/Invoiced Organization’s full name:

Székhelye/Accommodation address:

Az igényelt mentességi igazolás
érvényességi ideje/célja
The requested certificate is to be valid from/to
and has the following purpose1

From ......................................................... év/year
....................................... hó/month ........................... naptól/day
until ............................. év/year ................................. hó/
month .................................................. napig/day
for VAT exemption� ÁFA mentesség
for excise tax refund � jövedéki adó visszaigénylés
for VAT exemption and excise tax refund � ÁFA mentesség és
jövedéki adó visszaigénylés

Kiállítás dátuma/Date of issue

..................................................................

az igényt benyújtó jogosult aláírása/signature of the eligible person submitting the request

1 Jelölje X-szel az igényelt mentességi célt!/Please sign the requested purpose with an X ..................................................... ”
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A honvédelmi miniszter
17/2016. (IX. 8.) HM

rendelete
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni

védekezésének irányításáról és feladatairól szóló
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet és a tûzvédelmi

és a mûszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó
különös szabályairól szóló

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 82. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki
mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
47. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat-
és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rende-
lem el:

1. A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének
irányításáról és feladatairól szóló

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosítása

1. §

A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének
irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.)
HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (3) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A VKCS vezetõi beosztást a HM katasztrófavédel-
mi tevékenységet koordináló önálló szervezeti egysége, il-
letve a HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó önálló
szervezeti egysége vezetõi állományából a HM KÁT által
kijelölt személyek látják el.”

2. §

Az R1. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § A KKB operatív munkaszervében ágazati szakér-

tõként részt vesznek a VKCS-nak a HM katasztrófavédel-
mi tevékenységet koordináló önálló szervezeti egységé-
nek és a HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó önálló
szervezeti egységének kijelölt képviselõi. Feladatkörük-
ben egyidejûleg, folyamatosan információt szolgáltatnak
a VKCS és az SMVCS-KOT részére.”

3. §

(1) Az R1. 25. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A HM veszélyes katonai objektum felügyeleti ható-
sági feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége

a) végzi az ágazati objektumok veszélyességi minõsíté-
sének nyilvántartását és

b) mûködteti az ágazati „veszélyes anyag és veszélyes
objektum” adatbázist.”

(2) Az R1. 25. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés b) pontja szerinti adatbázis fel-

használhatóságát a HM veszélyes katonai objektum fel-
ügyeleti hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti egy-
sége biztosítja a HM SMVCS-KOT mûködtetéséért felelõs
önálló szervezeti egysége és az Ágazati Információs Köz-
pontot mûködtetõ katonai szervezet részére.”

4. §

Az R1. 30. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(3) A HM SMVCS-KOT mûködtetéséért felelõs önálló
szervezeti egysége által az SMVCS-KOT katasztrófavé-
delmi felkészítésére vonatkozó, a HVKF útján felterjesz-
tett felkészítési tervet a HM KÁT hagyja jóvá.

(3a) A VKCS szakmai felkészítését a HM katasztrófa-
védelmi tevékenységet koordináló önálló szervezeti egy-
sége és a HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó önálló
szervezeti egysége közösen szervezi, a közösen felterjesz-
tett felkészítési tervet a HM KÁT hagyja jóvá.”

5. §

Az R1.
a) 25. § (1) bekezdésében a „HM katasztrófavédelmi te-

vékenységét koordináló szervezete” szövegrész helyébe
a „HM katasztrófavédelmi tevékenységet koordináló önál-
ló szervezeti egysége” szöveg,

b) 25. § (1) bekezdés a) pontjában a „hatóság” szöveg-
rész helyébe a „hatósági feladatokat ellátó önálló szerve-
zeti egysége” szöveg,

c) 25. § (3) bekezdésében az „A honvédelmi miniszter
irányítása alatt álló, védelmi igazgatási feladatok szakmai
elõkészítését és végrehajtását koordináló központi hiva-
tal” szövegrész helyébe az „A HM védelmi igazgatási fel-
adatokat ellátó önálló szervezeti egysége” szöveg és

d) 25. § (3a) bekezdésében az „Az SMVCS-KOT mû-
ködtetéséért felelõs szervezet” szövegrész helyébe
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az „A HM SMVCS-KOT mûködtetéséért felelõs önálló
szervezeti egysége” szöveg
lép.

2. A tûzvédelem és a mûszaki mentés honvédelmi
ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet módosítása

6. §

A tûzvédelem és a mûszaki mentés honvédelmi ágazatra
vonatkozó különös szabályairól szóló 18/2008. (VIII. 6.)
HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed:)
„a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban:

HM), a Magyar Honvédségre (a továbbiakban: MH),
a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendelt-
ségébe tartozó szervezetekre, a honvédelemért felelõs
miniszter irányítása alá tartozó köznevelési intézményre,
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek), továbbá a honvédelmi
és katonai célú építményekben és létesítményekben (a to-
vábbiakban együtt: MH létesítmények) tartózkodó ter-
mészetes személyekre, jogi személyekre, polgári jogi
jogalanyisággal rendelkezõ nem jogi személy szerveze-
tekre,”

7. §

Az R2.
a) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „Honvédelmi Mi-

nisztérium Hatósági Hivatalt (a továbbiakban: HM HH)”
szövegrész helyébe a „HM tûzvédelmi hatósági feladato-
kat ellátó önálló szervezeti egységét” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében a „HH” szövegrész helyébe
a „tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó önálló szervezeti
egysége” szöveg és

c) 9. § (3) bekezdés b) pontjában a „HH-nak” szöveg-
rész helyébe a „tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó ön-
álló szervezeti egységének” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
18/2016. (IX. 8.) HM

rendelete
a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének

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

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

1. §

Hatályát veszti a fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelé-
sének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015.
(II. 25.) HM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) M:6 mezõjében a „HM Társadalmi Kapcsolatok Hi-
vatala (a továbbiakban: HM TKH)” szövegrész, valamint

b) M:7, M:12 és M:14 mezõjében a „HM TKH” szöveg-
rész.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

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

A köztársasági elnök
289/2016. (VIII. 19.) KE

határozata
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 alapján – a honvédelmi
miniszter elõterjesztésére – Dr. Ruszin Romulusz ezre-
dest 2016. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká ki-
nevezem.

Budapest, 2016. augusztus 3.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. augusztus 3.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04378-2/2016.

A köztársasági elnök
290/2016. (VIII. 19.) KE

határozata
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 alapján – a honvédelmi
miniszter elõterjesztésére – Kaposvári László Zoltán ezre-
dest 2016. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká ki-
nevezem.

Budapest, 2016. augusztus 3.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. augusztus 3.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04379-3/2016.

A köztársasági elnök
291/2016. (VIII. 19.) 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 b) pontja
és 62. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi mi-
niszter elõterjesztésére – Lamos Imre dandártábornok hi-
vatásos szolgálati viszonyát 2016. augusztus 15-ei ha-
tállyal felmentéssel megszüntetem.

Budapest, 2016. augusztus 2.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. augusztus 3.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04380-2/2016.

A Kormány
1467/2016. (VIII. 31.) Korm.

határozata
a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi
Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti

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

módosításáról

1. A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi
Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és mû-
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ködési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013.
(VIII. 12.) Korm. határozat 1. melléklet

a) 2. pontjában a „ HM Védelmi Hivatal fõigazgatója”
szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter ál-
tal kijelölt személy” szöveg,

b) 3. pontjában a „HM Védelmi Hivatal fõigazgatója”
szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter”
szöveg, és

c) 12. pontjában a „honvédelmi igazgatás központi vég-
rehajtás-koordináló szakmai szerve” szövegrész helyébe
a „Honvédelmi Minisztérium” szöveg

lép.
2. Ez a határozat 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Honvéd Vezérkar fõnökének
358/2016. (HK 9.) HVKF

határozata
alkalmazásba vételre kerülõ hadfelszerelésrõl

A hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerbõl
történõ kivonásának rendjérõl szóló 10/2016. (III. 10.)
HM utasítás 3. § (4) bekezdése alapján az alábbi hadfelsze-
relés alkalmazásba vételét rendelem el:

HAIX Nepal Pro bakancs

Rendeltetése: Az általános hadi- (gyakorló-) öltözethez
viseli a Magyar Honvédség tényleges személyi állománya,
kiváltja az általános, a nyári és a sivatagi bakancsot.

Budapest, 2016. szeptember 12-én

Dr. Benkõ Tibor vezérezredes s. k,
Honvéd Vezérkar fõnök
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UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
46/2016. (VIII. 25.) HM

utasítása
a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek

azonosításáról, kijelölésérõl, ellenõrzésérõl, valamint
az ezzel összefüggõ adatok nyilvántartásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés 5. pontja és (5) bekezdés
a) pontja alapján – figyelemmel a honvédelmi létfontossá-
gú rendszerelemek azonosításáról, kijelölésérõl és védel-
mérõl szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletben megha-
tározott ágazati feladatok végrehajtására – a következõ

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Ezen utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Kato-
nai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, valamint a Magyar
Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §

(1) A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azono-
sításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló 359/2015.
(XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) be-
kezdésében meghatározott

a) ágazati javaslattevõ hatóság: a HM Védelmi Igazga-
tási Fõosztály,

b) ágazati kijelölõ hatóság: a HM Hatósági Fõosztály,
c) ágazati nyilvántartó hatóság: a hadiipari rendszerek

kivételével, a HM Védelmi Igazgatási Fõosztály,
d) ágazati ellenõrzést koordináló szerv: a HM Védelmi

Igazgatási Fõosztály.
(2) Ezen utasítás alkalmazásában ágazati üzemeltetõ

az R. 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott ágaza-
ton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem üzemel-
tetõje.

2. Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú
rendszerelemek azonosítása, kijelölése

és a kijelölés visszavonása

3. §

(1) A honvédelmi szervezetek vezetõi folyamatosan
vizsgálják az általuk irányított vagy vezetett, illetve alá-
rendeltségükbe tartozó honvédelmi szervezetek által üze-
meltetett rendszerelemre vonatkozóan az R. 2. §-ában
meghatározott honvédelmi ágazati kritériumok és a létfon-
tosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kije-
lölésérõl és védelmérõl szóló 2012. évi CLXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: LrtvVhr.) 1. melléklete szerinti horizon-
tális kritériumok teljesülését.

(2) Ha a honvédelmi szervezet által üzemeltetett rend-
szerelem legalább egy honvédelmi ágazati és legalább egy
horizontális kritérium alá esik, az ágazati üzemeltetõ azo-
nosítási jelentés benyújtásával kezdeményezi az LrtvVhr.
2. §-ában meghatározott azonosítási eljárást a kijelölés
céljából.

(3) Ha a honvédelmi szervezet által üzemeltetett létfon-
tosságú rendszerelem már nem esik legalább egy horizon-
tális és legalább egy honvédelmi ágazati kritérium alá,
az üzemeltetõ azonosítási jelentés benyújtásával kezdemé-
nyezi az LrtvVhr. 2. §-ában meghatározott azonosítási el-
járást a kijelölés visszavonása céljából.

(4) Az ágazati üzemeltetõ az azonosítási jelentését
a szolgálati út betartásával, a szolgálati elöljárója útján ter-
jeszti fel az ágazati kijelölõ hatóság részére. A szolgálati
elöljáró az azonosítási jelentés továbbításakor csatolja
a kijelöléssel vagy a kijelölés visszavonásával kapcsolatos
állásfoglalását.

(5) Az ágazati kijelölõ hatóság az azonosítási jelentést
megküldi az ágazati javaslattevõ hatóság részére, amely
szakmai egyeztetést tart az ágazati üzemeltetõ, az ágazati
üzemeltetõ szakmai irányító szerve, az érintett honvédelmi
szervezetek és – szükség szerint – ágazaton kívüli szakér-
tõk bevonásával.

(6) Az ágazati javaslattevõ hatóság az LrtvVhr. 2. §
(5) bekezdésében meghatározott javaslatait az egyeztetés
eredménye alapján állítja össze, majd azokat megküldi
az ágazati kijelölõ hatóság részére.

4. §

(1) Az LrtvVhr. 2. § (3) vagy (6) bekezdése alapján kez-
deményezett azonosítási eljárás esetén az ágazati kijelölõ
és javaslattevõ hatóság szakmai egyeztetést kezdeményez
az ágazati üzemeltetõ szolgálati elöljárójával az azonosítási
jelentés benyújtása tárgyában.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti azonosítási eljárás megindí-
tása esetén az azonosítási jelentés felterjesztésére és véle-
ményezésére a 3. § (3)–(5) bekezdésében foglaltak
az irányadók.

5. §

Az ágazati kijelölõ hatóság a döntését az üzemeltetõ ré-
szére annak szolgálati elöljárója útján küldi meg.

3. Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú
rendszerelemek ellenõrzése

6. §

(1) Az R. 5. § (2) bekezdésében felsorolt szervek javas-
latai alapján az ágazati ellenõrzést koordináló szerv éves
ágazati ellenõrzési tervet készít, amelyet minden tárgyév
január 20-ig jóváhagyásra felterjeszt a HM közigazgatási
államtitkára részére.

(2) Az ellenõrzéseket az ágazati ellenõrzést koordináló
szerv szervezi, és az R. 5. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott szervek képviselõinek a bevonásával hajtja végre.

(3) Az ellenõrzés végrehajtására bizottságot kell létre-
hozni, amelynek vezetõje az ágazati ellenõrzést koordináló
szerv vezetõje vagy az általa kijelölt személy, tagjai az R.
5. § (2) bekezdésben meghatározott szervek vezetõi által
delegált szakértõk. Szükség esetén az ágazati ellenõrzést
koordináló szerv vezetõje más honvédelmi szervezetet
vagy külsõ szakértõt is felkérhet az ellenõrzésben történõ
részvételre.

(4) Az ágazati ellenõrzést koordináló szerv az ellenõr-
zés idejérõl legkésõbb 15 nappal az ellenõrzés idõpontja
elõtt az ágazati üzemeltetõ szolgálati elöljárója útján tájé-
koztatja az ágazati üzemeltetõt. A szolgálati elöljáró kép-
viselõje az ellenõrzésen jelen lehet.

(5) Az ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyvet az ellenõrzõ
bizottság az R. 5. § (3) bekezdésében, valamint a közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény 39. § (3) bekezdésében
meghatározott tartalommal és formátumban készíti el.

(6) Az ágazati ellenõrzést koordináló szerv az ellenõr-
zésrõl készült jegyzõkönyvet az ellenõrzés végrehajtását
követõ 60 napon belül megküldi az R. 5. § (3) bekezdésé-
ben meghatározott szervezeteken túl az ágazati üzemeltetõ
szolgálati elöljárója, valamint az ellenõrzésben részt vett
szervezetek részére is. Az ágazati üzemeltetõ a jegyzõ-
könyvben foglaltakra a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül észrevételt tehet.

(7) Az ellenõrzött rendszerelem üzemeltetõjének – az R.
5. § (4) bekezdésben meghatározott, az ellenõrzésen
megállapított hiányosságok megszüntetésére irányuló –
intézkedéseit az ágazati ellenõrzést koordináló szerv véle-
ményezés céljából továbbítja az ellenõrzésbe bevont

szervezetek részére. Az ellenõrzésbe bevont szervezetek
az intézkedésekre vonatkozó véleményüket 15 napon be-
lül megküldik az ágazati ellenõrzést koordináló szerv ré-
szére. Az ágazati ellenõrzést koordináló szerv az intézkedé-
sekkel kapcsolatos összegzett véleményét 15 napon belül
megküldi az ágazati üzemeltetõ részére, amely az összeg-
zett vélemény alapján az általa megtett intézkedéseket felül-
vizsgálja, és szükség szerint módosítja vagy kiegészíti.

(8) Az ellenõrzést koordináló szervezet visszaellenõr-
zést hajt végre, ha

a) az ellenõrzés során feltárt hiányosságok jelentõs mér-
tékben sértik vagy veszélyeztetik a honvédelmi érdek ér-
vényesülését,

b) az ellenõrzést koordináló szervezet összegzett véle-
ménye alapján az ellenõrzött rendszerelem üzemeltetõje
által, az ellenõrzésen megállapított hiányosságok kiküszö-
bölésére tett intézkedések kiegészítése vagy módosítása
vált szükségessé, vagy

c) az ellenõrzést koordináló szervezet vezetõje indo-
koltnak tartja.

(9) A (8) bekezdés szerinti visszaellenõrzések végrehaj-
tására az ellenõrzés végrehajtásának szabályai irányadók.

4. Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú
rendszerelemek nyilvántartása

7. §

(1) Az ágazati nyilvántartási feladatok végrehajtása ér-
dekében az ágazati nyilvántartó hatóságok a nyilvántartás-
ra kerülõ adatoknak megfelelõ minõsítési szintû adatbázist
hoznak létre és üzemeltetnek.

(2) A nyilvántartás minõsített adatait az ágazati nyilván-
tartó hatóságok erre alkalmas és e feladatra rendelt számí-
tástechnikai eszközön vagy más adathordozón, az adatvé-
delmi szabályok szerint tárolják és kezelik.

5. Az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú
rendszerelem azonosítása és ellenõrzése

8. §

(1) Ha a honvédelmi szervezet vezetõje tudomást szerez
arról, hogy az általa irányított vagy vezetett, illetve aláren-
deltségébe tartozó honvédelmi szervezetek tevékenységi
körével összefüggésben van olyan, honvédelmi ágazaton
kívüli rendszerelem, amely legalább egy honvédelmi ága-
zati kritérium és legalább egy horizontális kritérium alá
esik, a honvédelmi szervezet vezetõje javaslatot tesz
az ágazati javaslattevõ hatóság részére az azonosítási eljá-
rás kezdeményezésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott javaslat alapján
az ágazati javaslattevõ hatóság a szakmai szempontból
érintett honvédelmi szervezetek, az ágazati kijelölõ
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hatóság, valamint az illetékes ágazat meghívott szakértõi
részvételével egyeztetést folytat le. Az egyeztetés eredmé-
nye alapján az ágazati javaslattevõ hatóság – az egyezte-
tésben részt vevõ szervezetek bedolgozásával – azonosítá-
si eljárás megindítására irányuló javaslatot állít össze,
amelyet megküld az érintett ágazat kijelölõ hatósága ré-
szére.

9. §

(1) Az R. 4. § (6) bekezdésében meghatározott, ágazaton
kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ellenõr-
zése esetén – az illetékes ágazat ellenõrzõ hatóságának fel-
kérésére – a honvédelmi ágazati ellenõrzést koordináló
szerv vezetõje a saját állományából kijelöli az ellenõrzé-
sen részt vevõket, illetve felkéri a szakmai szempontból
érintett, valamint az ellenõrzéshez szükséges szakértelem-
mel rendelkezõ honvédelmi szervezeteket a részvételre.
A felkért honvédelmi szervezetek vezetõi kijelölik a meg-
felelõ szakértelemmel rendelkezõ személyeket az ellenõr-
zésben történõ részvételre, amelyrõl a honvédelmi ágazati
ellenõrzést koordináló szervet értesítik.

(2) Az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú
rendszerelem ellenõrzési eljárásban a honvédelmi ágazati
ellenõrzést koordináló szerv az érintett honvédelmi szer-
vezetek véleményének figyelembevételével gondoskodik
arról, hogy a honvédelmi érdek érvényesítését szolgáló
megállapítások, javaslatok az ellenõrzésrõl készült jegy-
zõkönyvben rögzítésre kerüljenek.

6. Információvédelmi rendelkezések

10. §

(1) A minõsített adatot tartalmazó nyilvántartásból a lét-
fontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, ki-
jelölésérõl és védelmérõl szóló 2012. évi CLXVI. törvény
5. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti szervek és d) pontja
szerinti hatóságok (a továbbiakban együtt: igénylõ szer-
vek) igényelhetnek adatot. Az igénylés alapján kiadott
adatok kezelése során az igénylõ szervek a minõsített adat
felhasználására vonatkozó szabályok betartásával járnak
el.

(2) Az igénylõ szervek az ágazati nyilvántartó hatóság
vezetõjénél írásban kezdeményezik a felhasználói enge-
dély kiadását a minõsített adat felhasználásához szükséges
biztonsági tanúsítvány meglétérõl szóló igazolás vagy
a nemzeti minõsített adat felhasználásához szükséges sze-
mélyi biztonsági tanúsítvány 30 napnál nem régebbi máso-
latának egyidejû megküldésével.

(3) A minõsített adatra vonatkozó rendelkezési jogo-
sultságokat tartalmazó felhasználói engedély és titoktartá-
si nyilatkozat kiadása, nyilvántartása, tárolása és visszavo-
nása a minõsített adatot kezelõ szervezet feladata.

(4) A minõsített adat megismerésére a személyi bizton-
sági feltételek megteremtését követõen, a titoktartási nyi-
latkozat aláírása után van lehetõség.

7. Záró rendelkezések

11. §

Ez az utasítás 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
47/2016. (VIII. 31.) HM

utasítása
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 a következõ

utasítást

adom ki:

1. A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti
és készenléti szolgálatok mûködésérõl szóló
20/2007. (HK. 4.) HM utasítás módosítása

1. §

(1) A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és
készenléti szolgálatok mûködésérõl szóló 20/2007.
(HK. 4.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut1.) 12. §
(2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lép-
nek:

„(2) Az általános és MH katasztrófavédelmi tevékeny-
ségével kapcsolatos szolgálatot ellátó állomány névjegy-
zékét a sajtófõnök javaslata alapján a HVKF hagyja jóvá.

(3) A jóváhagyott névjegyzék alapján havonta HVKF
parancsban kerül vezénylésre a HM sajtótájékoztatási ké-
szenléti szolgálat.

(4) A HM sajtótájékoztatási készenléti szolgálatot ellátó
állomány feladatait, az eligazítás és a felkészülés rendjét
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– a 6. § (2) bekezdés figyelembevételével – a sajtófõnök
határozza meg.

(5) A HM sajtótájékoztatási készenléti szolgálatot ellátó
két fõ szakmailag közvetlenül a HVK VKT KO vezetõjé-
nek van alárendelve.”

(2) Az Ut1. 12. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) Az MH katasztrófavédelmi tevékenységével kap-
csolatos HM sajtótájékoztatási készenléti szolgálatot ellá-
tó személy a HKR részleges vagy teljes aktivizálása esetén
a VKCS és az SMVCS-KOT, egyéb meghatározott tevé-
kenység esetén a felsõszintû katonai vezetõi döntést elõké-
szítõ csoport munkáját támogatva látja el feladatait.”

2. §

Az Ut1. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII.

törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (2) bekezdése alap-
ján a tárca illetékességi körében történt súlyos, valamint
a kettõnél több személy sérülésével járó, továbbá lövés
vagy robbanás okozta balesetek – kivéve a közúti balese-
tek – eredményes, gyors kivizsgálása és a szükséges intéz-
kedések megtétele érdekében a HM Hatósági Fõosztály
(a továbbiakban: HM HF) állományából két fõ heti váltás-
sal BKSZ-t lát el.

(2) A BKSZ közvetlenül a HM HF fõosztályvezetõjé-
nek van alárendelve, a BKSZ a megkezdett vizsgálatról és
a helyszíni szemle befejezésérõl jelentést tesz az MH
KÜ-nek.

(3) A készenléti szolgálatot ellátó személyeket – a HM
HF fõosztályvezetõjének javaslatára – a HM jogi és igaz-
gatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiak-
ban: HM JIHÁT) jelöli ki, és a HM HF fõosztályvezetõje
vezényli szolgálatba.

(4) A szolgálat ellátásával összefüggõ követelményeket
a HM HF fõosztályvezetõje – a 6. § (2) bekezdés figyelem-
bevételével – határozza meg.”

3. §

Az Ut1. 16/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16/D. § (1) A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó

szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról és a tûzvédelemmel
foglalkozók kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról szóló
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, va-
lamint a tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet 6. § (1) bekezdése
alapján az MH, a KNBSZ elhelyezését szolgáló létesítmé-
nyek tekintetében lefolytatott tûzvizsgálati eljárások azon-
nali megkezdésének személyi és tárgyi feltételei
biztosítása érdekében a HM HF-nél heti váltással két fõ
TKSZ-t lát el.

(2) A TKSZ közvetlenül a HM HF fõosztályvezetõjének
van alárendelve, a TKSZ a megkezdett vizsgálatról és
a helyszíni szemle befejezésérõl tájékoztatja az MH KÜ-t.

(3) A készenléti szolgálatot ellátó személyeket – a HM
HF fõosztályvezetõjének javaslatára – a HM JIHÁT jelöli
ki, és a HM HF fõosztályvezetõje vezényli szolgálatba.

(4) A szolgálat ellátásával összefüggõ követelményeket
a HM HF fõosztályvezetõje – a 6. § (2) bekezdés figyelem-
bevételével – határozza meg.”

4. §

Az Ut1. 16/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Közigazgatási Döntés-elõkészítõ Rendszer dön-
tés-elõkészítõ csoportjainak (a továbbiakban: HM csopor-
tok) riasztása, értesítése honvédelmi típusú válságkezelés
esetén az MH KÜ-n és a HM csoportok megalakításért fe-
lelõs HM fõosztályok riasztó-értesítõ készenléti szolgála-
tain keresztül történik. Ennek érdekében

a) a HM TKF-en,
b) a HM Védelempolitikai Fõosztályon,
c) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztá-

lyon,
d) a HM Jogi Fõosztályon és
e) a HM Védelmi Igazgatási Fõosztályon

1-1 fõ riasztó-értesítõ készenléti szolgálatot lát el. A szol-
gálatot elláthatja az a)–e) pontokban felsorolt HM szer-
vekhez vezényelt hivatásos és szerzõdéses állományú
katona is.”

5. §

Az Ut1.
a) 6. § (1) bekezdésében a „HVKF helyettese, Honvéd

Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Törzsigazgató” szöveg-
rész helyébe a „HVKF helyettesei”,

b) 7. § (5) bekezdésében a „HVK Hadmûveleti Csoport-
fõnökség” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar (a to-
vábbiakban: HVK) Hadmûveleti Csoportfõnökség”,

c) 12. § (1) bekezdésében a „HM szervek, a HM szerve-
zetek” szövegrész helyébe a „HVK Vezérkari Titkárság
Kommunikációs Osztály (a továbbiakban: HVK VKT KO)”,
és az „az MH katasztrófavédelmi” szövegrész helyébe
az „az MH katasztrófavédelmi és egyéb meghatározott”,

d) 12. § (6) és (7) bekezdésében a „sajtótájékoztatási ké-
szenléti szolgálatot” szövegrész helyébe a „HM sajtótájé-
koztatási készenléti szolgálatot” és

e) 13. § (2) bekezdésében a „helyettese, HVK Törzs-
igazgató” szövegrész helyébe a „helyettesei”
szöveg lép.
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6. §

Hatályát veszti az Ut1.
a) 16/E. § (2) bekezdése és
b) 16/E. § (4) bekezdésében a „ , HM szervezet” szöveg-

rész.

2. A Nemzeti Katonai Stratégiában foglaltak
végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló

40/2009. (V. 27.) HM utasítás módosítása

7. §

A Nemzeti Katonai Stratégiában foglaltak végrehajtásá-
val kapcsolatos feladatokról szóló 40/2009. (V. 27.) HM
utasítás (a továbbiakban: Ut2.)

a) 3. § (1), (3) és (7) bekezdéseiben, 4. § (1) és (2) bekez-
désében a „HM Védelmi Hivatal” szövegrész helyébe
a „HM Védelmi Igazgatási Fõosztály”,

b) 3. § (6) bekezdésében, 4. § (8), (12) és (17) bekezdé-
seiben a „HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség”
szövegrész helyébe a „HM Védelemgazdasági Hivatal”,

c) 4. § (1)–(3), (7), (10), (14), (17) és (19) bekezdései-
ben a „HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály” szöveg-
rész helyébe a „HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség”,

d) 3. § (7) bekezdésében a „HM Hadmûveleti és Kikép-
zési Fõosztály” szövegrész helyébe a „HVK Kiképzési
és Oktatási Csoportfõnökség”,

e) 4. § (2) bekezdésében az „MH Mûveleti Központ”
szövegrész helyébe az „MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ
és Kiképzõ Parancsnokság”,

f) 4. § (5)–(7) bekezdéseiben a „HM Személyzeti Fõ-
osztály” szövegrész helyébe a „HM Humánpolitikai Fõ-
osztály”,

g) 4. § (7), (8), (13), (20) és (22) bekezdéseiben a „HM
Haderõ-tervezési Fõosztály” szövegrész helyébe
a „HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség”,

h) 4. § (9) és (17) bekezdésében a „HM Informatikai és
Információvédelmi Fõosztály” szövegrész helyébe
a „HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Cso-
portfõnökség”,

i) 4. § (15) bekezdésében a „HM Védelemgazdasági Fõ-
osztály” szövegrész helyébe a „HM Vagyonfelügyeleti
Fõosztály”,

j) 4. § (20) bekezdésében a „HM Védelemgazdasági Fõ-
osztály” szövegrész helyébe a „HM Hadfelszerelés Fej-
lesztési Fõosztály”,

k) 4. § (16) bekezdésében a „HM Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség, HM Infrastrukturális Ügynökség,
HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, HM Központi
Ellenõrzési és Hatósági Hivatal, HM Védelemgazdasági
Fõosztály,” szövegrész helyébe a „HM Védelemgazdasági
Hivatal”,

l) 4. § (18) bekezdésében a „HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség” szövegrész helyébe a „HVK Logisztikai Cso-
portfõnökség” és

m) 4. § (20) bekezdésében a „HM Fejlesztési és Logisz-
tikai Ügynökség” szövegrész helyébe az „MH Logisztikai
Központ”
szöveg lép.

8. §

Hatályát veszti az Ut2. 1. §-ában a „ , közvetlen és fenn-
tartói irányítása, valamint felügyelete alá” szövegrész.

3. A szabályozott anyagokkal és egyes fluortartalmú
üvegházhatású gázokkal kapcsolatos feladatok

végrehajtásáról szóló
51/2009. (VII. 1.) HM utasítás módosítása

9. §

A szabályozott anyagokkal és egyes fluortartalmú üveg-
házhatású gázokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
szóló 51/2009. (VII. 1.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut3.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Az üzemeltetõ köteles felhívni a honvédségi
felhasználót arra, hogy az általa felhasznált hûtõközegek
vonatkozásában a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal
és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevé-
kenységek végzésének feltételeirõl szóló 14/2015. (II. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti
éves összesített jelentését a Honvédelmi Minisztérium Ha-
tósági Fõosztály (a továbbiakban: HM HF) részére évente,
a tárgyévet követõ év február 28-ig köteles megküldeni.

(2) Az üzemeltetõ a szabályozott anyagot vagy a leg-
alább 3 kilogramm fluortartalmú üvegházhatású gázt tar-
talmazó eszközök, berendezések vonatkozásában
– az 1. mellékletben elõírt tartalommal és a 2. melléklet
szerinti bontásban – a tárgyévet követõ év február 28-ig
szolgáltat adatot a HM HF részére.

(3) A HM HF az (1) és a (2) bekezdés alapján összegyûj-
tött adatokat összesített éves jelentésében küldi meg
a Földmûvelésügyi Minisztérium részére.”

10. §

Az Ut3. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. §

Az Ut3. 1. §-ában az „a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe, köz-
vetlen és fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá
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tartozó szervezetekre,” szövegrész helyébe az „a Honvédelmi
Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi
miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,”
szöveg lép.

12. §

Hatályát veszti az Ut3. 4. § (2) és (3) bekezdése.

4. A Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi
és munkaértekezleteinek rendjérõl szóló

92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosítása

13. §

A Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi és
munkaértekezleteinek rendjérõl szóló 92/2010. (X. 22.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut4.) 5. alcíme helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„5. A közigazgatási államtitkár–HVKF közös heti koor-
dinációs értekezlete

7. § (1) A közigazgatási államtitkár–HVKF közös heti ko-
ordinációs értekezlete (a továbbiakban: HM KÁT–HVKF
közös koordinációs értekezlet) a HM egységes, szervezett
mûködését biztosító, operatív irányító, koordináló ren-
dezvény.

(2) A HM KÁT–HVKF közös koordinációs értekezlet
az aktuális feladatok végrehajtására vonatkozó elvárások
meghatározása, a követelmények pontosítása, az együtt-
mûködés megszervezése, a kiemelten fontos kérdések
megbeszélése és a résztvevõk idõszerû feladatokról történõ
tájékoztatása érdekében kerül megtartásra.

(3) A HM KÁT–HVKF közös koordinációs értekezlet
vezetõi a közigazgatási államtitkár és a HVKF.

(4) A HM KÁT–HVKF közös koordinációs értekezlet
résztvevõi

a) a kabinetfõnök,
b) a HVKF helyettese és a HVKF koordinációs helyettese,
c) a HM fõosztályvezetõi, a HVK csoportfõnökei,
d) a sajtófõnök,
e) a HM államtitkári titkárságok titkárságvezetõi,

a HVK Vezérkari Titkárság titkárságvezetõje,
f) a HM helyettes államtitkári titkárságok titkárságveze-

tõi, a Parlamenti Iroda irodavezetõje,
g) a HM Védelemgazdasági Hivatal fõigazgatója,
h) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka,
i) az MH Egészségügyi Központ parancsnoka,
j) a HM Miniszterelnökségre vezényelt összekötõ fõ-

tisztje,
k) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség

Dandár (a továbbiakban: MH BHD) parancsnoka,
l) az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Pa-

rancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) parancsnoka,
m) az MH vezénylõ zászlósa,

n) az MH BHD HM Objektumok Üzemeltetési Igazga-
tóság igazgatója és

o) az eseti meghívottak.
(5) A HM KÁT–HVKF közös koordinációs értekezlet

minden héten, szerdán kerül levezetésre.
(6) A HM KÁT–HVKF közös koordinációs értekezlet

elõkészítését a HM TKF végzi.
(7) A HM KÁT–HVKF közös koordinációs értekezle-

ten elhangzottakról hangfelvétel készül, amelyet a HM
TKF a rögzítéstõl számított egy éven át tárol. A közigazga-
tási koordinációs értekezleten meghatározott feladatokról,
iránymutatásokról, döntésekrõl a HM TKF emlékeztetõt
készít.”

14. §

Az Ut4.
a) 2. § (3) bekezdés e) pontjában a „Honvéd Vezérkar

fõnök helyettese (a továbbiakban: HVKF)” szövegrész he-
lyébe a „HVKF kijelölt helyettese”,

b) 2. § (3) bekezdés g) pontjában az „a Honvéd Vezérkar
(a továbbiakban: HVK) törzsigazgató” szövegrész helyé-
be a „HVKF koordinációs helyettese”,

c) 2. § (3) bekezdés n) pontjában az „a Magyarország
Állandó NATO Képviselet, Katonai Képviselõ Hivatal ve-
zetõje” szövegrész helyébe az „az MH Katonai Képviselõ
Hivatala vezetõje”,

d) 2. § (5) bekezdésében a „HVK Vezérkari Irodával”
szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar (a továbbiakban:
HVK) Vezérkari Titkársággal”,

e) 6. § (3) bekezdés b) pontjában a „HVKFH” szöveg-
rész helyébe a „HVKF helyettesei”,

f) 7. § (4) bekezdés b) pontjában, 8. § (3) bekezdés
b) pontjában és 8/A. § (2) bekezdés a) pontjában
a „HVK törzsigazgató” szövegrész helyébe a HVKF koor-
dinációs helyettese,

g) 7. § (4) bekezdés e) pontjában, 8. § (5) bekezdésében,
8/A. § (2) bekezdés e) pontjában és (4) bekezdésében
a „HVK Vezérkari Iroda irodavezetõje” szövegrész helyé-
be a „HVK Vezérkari Titkárság titkárságvezetõje”,

h) 8. § (4) bekezdésében a „szerdáján” szövegrész he-
lyébe a „csütörtökén”,

i) 8/A. § (2) bekezdés g) pontjában az „MH KDK” szö-
vegrész helyébe az „MH HFKP” és

j) 8/A. § (3) bekezdésében a „szerdán” szövegrész he-
lyébe a „kedden”
szöveg lép.

15. §

Hatályát veszti az Ut4. 1. § (1) bekezdésében az „irányí-
tása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter” szöveg-
rész.
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5. A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás
és munkahely közötti utazásra történõ használatának

szabályozásáról szóló
112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosítása

16. §

A honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és mun-
kahely közötti utazásra történõ használatának szabályozá-
sáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: Ut5.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az egyedi engedély iránti kérelmet az illetékes
szolgálati elöljáró (felettes) vagy elöljáró parancsnok
javaslatával együtt a szolgálati út betartásával a HM Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatának megfelelõen a HM
közigazgatási államtitkárhoz vagy a Honvéd Vezérkar
fõnökéhez kell felterjeszteni.”

17. §

Az Ut5. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A jogosult az engedélyt a HM Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatában foglaltaknak megfelelõen a HM köz-
igazgatási államtitkárához vagy a Honvéd Vezérkar fõnö-
kéhez intézett írásbeli kérelemben igényelheti. A kérelem-
ben meg kell jelölni a kinevezési okmány, illetve határozat
számát. A HM közigazgatási államtitkár vagy a Honvéd
Vezérkar fõnöke jóváhagyása alapján az engedélyt az MH
ARB állítja ki.”

18. §

Az Ut5.
a) 2. § (2) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében az „a

HM közigazgatási államtitkár a miniszter átruházott
jogkörében” szövegrész helyébe az „a HM Szervezeti és
Mûködési Szabályzatában foglaltak szerint a HM közigaz-
gatási államtitkár vagy a Honvéd Vezérkar fõnöke”,

b) 3. § (3) bekezdésében az „a Honvéd Vezérkar törzs-
igazgatója (a továbbiakban: HVK TÖIG)” szövegrész he-
lyébe az „a Honvéd Vezérkar fõnökének koordinációs he-
lyettese”,

c) 12/A. §-ában a „HM közigazgatási államtitkár” szö-
vegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkár, illetve
a Honvéd Vezérkar fõnöke”,

d) 12/A. §-ában a „a HM közigazgatási államtitkárt”
szövegrész helyébe az „az ellenõrzés elrendelõjét”,

e) 13. § (4) bekezdésében a „HM közigazgatási állam-
titkárnál” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási állam-
titkárnál, illetve a Honvéd Vezérkar fõnökénél”,

f) 3/A. alcímének címében, 13/A. § (1)–(8), (10) és
(11) bekezdéseiben a „HVK TÖIG” szövegrész helyébe
a „Honvéd Vezérkar fõnökének koordinációs helyettese”,

g) 13/A. § (2) bekezdésében a „HM közigazgatási
államtitkár” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõ-
nöke”,

h) 14. § (2) bekezdésében „a HM közigazgatási államtit-
kár a miniszter átruházott jogkörében” szövegrész helyébe
az „a HM Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglal-
taknak megfelelõen a HM közigazgatási államtitkár vagy
a Honvéd Vezérkar fõnöke”,

i) 2. mellékletében az „a HM közigazgatási államtitkár”
szövegrész helyébe az „az engedélyezõ” és

j) 3. mellékletében a „Honvéd Vezérkar törzsigazgatója”
szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar fõnökének koor-
dinációs helyettese”
szöveg lép.

19. §

Hatályát veszti az Ut5.
a) 1. § (1) bekezdésében az „és közvetlen irányítása alá”

szövegrész és
b) 3. § (4) bekezdésének 2. és 3. pontja.

6. A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ
ingóságok és társasági részesedések kezelésének,
tulajdonosi ellenõrzésének, valamint az ingóságok

hasznosításának, elidegenítésének, átadás-átvételének
szabályairól szóló

67/2011. (VI. 24.) HM utasítás módosítása

20. §

A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ
ingóságok és társasági részesedések kezelésének, tulajdo-
nosi ellenõrzésének, valamint az ingóságok hasznosításá-
nak, elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól
szóló 67/2011. (VI. 24.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut6.)

a) 3. § 10. pontjában a „HM Hadfelszerelési és Vagyon-
felügyeleti Fõosztály (a továbbiakban: HM HVF)” szö-
vegrész helyébe a „HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály
(a továbbiakban: HM VFF)”,

b) 3. § 14. pontjában, 5. § (1)–(3) bekezdéseiben, 6. §
(5) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 11. §-ában,
12. § (2) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 15. §
(3) és (4) bekezdésében, 17. § (1), (2) és (4) bekezdései-
ben, 20. § c) és d) pontjában, 21. § (1) bekezdés nyitó szö-
vegrészében, 21. § (3)–(5) bekezdéseiben, 24. §-ában,
27. § (2) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 33. §
(5) bekezdésében, 34. § (2) bekezdés b) pontjában,
35. § (3) bekezdésében, 36. § (5) bekezdésében, 39. §
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(4) bekezdésében, 43. § (2) és (3) bekezdésében,
50. § (2) bekezdésében, 51. § (2)–(4) bekezdéseiben, 52. §
(4)–(6) bekezdéseiben, 53. §-ában, 54. § (1), (3) és (5) be-
kezdéseiben és 60. § (1) és (4) bekezdésében a „HM HVF”
szövegrész helyébe a „HM VFF”,

c) 7. § (1) bekezdésében a „HM HVF-nél” szövegrész
helyébe a „HM VFF-nél”,

d) 28. § (1) bekezdésében a „HM Hatósági Hivatal
Adatvédelmi Felügyeleti Osztály” szövegrész helyébe
a „HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság Adatvédelmi
és Információszabadság Osztály”,

e) 12. § (2) bekezdésében és 13. § (4) bekezdésében
az „a HVK EÜCSF” szövegrész helyébe az „az MH EK”,

f) 17. § (1) bekezdésében az „MH VDK” szövegrész he-
lyébe az „MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP)”,

g) 17. § (1)–(4) bekezdéseiben és 43. § (4) és (5) bekez-
désében az „MH VDK” szövegrész helyébe az „MH
HFKP”,

h) 17. § (3) bekezdésében a „HM HVF-et” szövegrész
helyébe a „HM VFF-et”,

i) 28. § (1) bekezdésében a „HM Miniszteri Kabinetiroda
Tartalomszolgáltató Osztály” szövegrész helyébe
a „HVK Vezérkari Titkárság Kommunikációs Osztály”,

j) 35. § (3) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, 50. §
(5) és (6) bekezdésében és 52. § (4) bekezdésében
a „HM FHH” szövegrész helyébe a „HM VGH”,

k) 44. § (3) bekezdésében az „MH VDK-t” szövegrész
helyébe az „MH HFKP-t”,

l) 48. § (1) bekezdésében a „HM FHH-t” szövegrész he-
lyébe a „HM VFF-et” és

m) 50. § (3) bekezdésében és 53. § (2) bekezdésében
az „a HVK EÜCSF-t” szövegrész helyébe az „az MH
EK-t”
szöveg lép.

21. §

Hatályát veszti az Ut6.
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „ , közvetlen irányítá-

sa” szövegrész,
b) 3. § 1. pontjában a „vagy közvetlen irányítása” szö-

vegrész,
c) 5. § (2) bekezdés b) pontjában a „ , valamint közvet-

len irányítása” szövegrész,
d) 12. § (2) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, 50. §

(3) bekezdésében és 53. § (2) bekezdésében a „ , közvetlen,
illetve fenntartói irányítása” szövegrész,

e) 12. § (2) bekezdésében az „– az MH HEK kivételével –”
szövegrész és

f) 35. § (3) bekezdésében az „és a HM KPH” szöveg-
rész.

7. A Magyar Honvédség szabályzatfejlesztési
tevékenységének kialakításáról és mûködésérõl szóló

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

22. §

A Magyar Honvédség szabályzatfejlesztési tevékenysé-
gének kialakításáról és mûködésérõl szóló 136/2011.
(XII. 20.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut7.) 3. § (3) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A szabályzatfejlesztési munkacsoportba a következõ
HM szervek és honvédelmi szervezetek egy-egy képviselõt
delegálnak:

1. Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Személy-
zeti Csoportfõnökség,

2. HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség,
3. KNBSZ Felderítõ Csoportfõnökség,
4. HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,
5. HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
6. HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség,
7. HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség,
8. HM Hatósági Fõosztály,
9. HM Védelemgazdasági Hivatal,
10. MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
11. MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó

Parancsnokság,
12. MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség

Dandár,
13. MH GEOSZ,
14. MH Ludovika Zászlóalj,
15. MH Altiszti Akadémia,
16. MH Logisztikai Központ és
17. MH Egészségügyi Központ.”

23. §

Az Ut7.
a) 3. § (2) bekezdésében az „MH Kiképzési és Doktriná-

lis Központ (a továbbiakban: MH KDK)” szövegrész he-
lyébe az „MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP)” és az „MH
KDK Doktrína Kidolgozó és Szabályzatfejlesztési Osztály
(a továbbiakban: DKSZFO)” szövegrész helyébe az „MH
HFKP Doktrinális és Szabályzatfejlesztési Osztály (a to-
vábbiakban: DSZFO)”,

b) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében és 5. §
(1) és (3) bekezdésében az „MH KDK” szövegrész helyé-
be az „MH HFKP” és

c) 4. § (4) bekezdés a) pontjában az „MH KDK-tól” szö-
vegrész helyébe az „MH HFKP-tól”
szöveg lép.
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24. §

Hatályát veszti az Ut7. 1. § (1) bekezdésében az „a hon-
védelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hivata-
lokra,” szövegrész.

8. A Magyar Honvédség készenléte fenntartásának
és fokozásának rendjérõl szóló

30/2012. (V. 8.) HM utasítás módosítása

25. §

A Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fo-
kozásának rendjérõl szóló 30/2012. (V. 8.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut8.) 11. §-ában a „HM Védelmi Hiva-
tal” szövegrész helyébe a „HM Védelmi Igazgatási Fõosz-
tály” és az „MH Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság” szövegrész helyébe az „MH Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság” szö-
veg lép.

26. §

Hatályát veszti az Ut8. 1. § (1) bekezdésében az „ , a mi-
niszter irányítása alatt álló központi hivatalra” szövegrész.

9. Az Egységes Európai Égbolt létrehozásával
összefüggõ feladatokról szóló

38/2012. (VI. 8.) HM utasítás módosítása

27. §

Az Egységes Európai Égbolt létrehozásával összefüggõ
feladatokról szóló 38/2012. (VI. 8.) HM utasítás

a) 3. § (1) bekezdésében a „HM Hatósági Hivatal (a to-
vábbiakban: HM HH)” szövegrész helyébe a „HM Állami
Légügyi Fõosztály (a továbbiakban: HM ÁLF)”,

b) 3. § (2) bekezdésében a „HM HH katonai légügyi
igazgatója” szövegrész helyébe a „HM ÁLF fõosztályve-
zetõje”,

c) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „HM HH katonai lég-
ügyi igazgató” szövegrész helyébe a „HM ÁLF fõosztály-
vezetõ”,

d) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „HM HH” szöveg-
rész helyébe a „HM ÁLF”,

e) 4. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában a „HM HH
KLI” szövegrész helyébe a „HM ÁLF”,

f) 4. § (2) bekezdés d) pont dg) alpontjában a „HVK
Vezérkari Iroda” szövegrész helyébe a „HVK Vezérkari
Titkárság” és

g) 6. § (1) bekezdésében a „HM HH katonai légügy
igazgatóját” szövegrész helyébe a „HM ÁLF fõosztályve-
zetõjét”
szöveg lép.

10. A Magyar Honvédség adatvédelmének
szakirányításáról és felügyeletérõl, valamint a Magyar
Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekû

adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról
szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás módosítása

28. §

A Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításá-
ról és felügyeletérõl, valamint a Magyar Honvédség Adat-
védelmi, Adatbiztonsági és Közérdekû adatok kezelésére
vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012.
(X. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut9.) 8. § (4) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A HM KÁT AIO állományába tartozó, adatvédelmi
ellenõrzést végzõ személy adatvédelmi ellenõrzése során,
e tevékenysége tekintetében nem utasítható. E rendelke-
zést megfelelõen alkalmazni kell a (2) bekezdés a) és
c) pontja szerint adatvédelmi ellenõrzést végzõ szolgálati
elöljárójára és hivatali felettesére is.”

29. §

Az Ut9. 1. melléklet 12. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„12. A HM belsõ adatvédelmi felelõse a miniszter által
a HM KÁT AIO szakállományából kinevezett, megbízott
vagy kijelölt jogász végzettségû személy. Az MH Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a to-
vábbiakban: MH KIKNYP) parancsnoka, az MH Egész-
ségügyi Központ parancsnoka és a HM Védelemgazdasági
Hivatal fõigazgatója belsõ adatvédelmi felelõst nevez ki
vagy bíz meg.”

30. §

Az Ut9. 1. melléklet 43. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„43. Az adatkezelõ honvédségi szervezetek vezetõi
minden tárgyévet követõ év január 15. napjáig a HM KÁT
AIO részére elektronikus úton megküldik a 2. függelék
szerinti formanyomtatványt. A HM KÁT AIO az elutasí-
tott tájékoztatás iránti kérelmekrõl, illetve az elutasítások
indokairól évente egy alkalommal – a tárgyévet követõ év
január 31-ig – tájékoztatja a NAIH-ot.”

31. §

Az Ut9. 1. melléklet 48b. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„48b. Az egységes közadatkeresõ rendszerhez csatlako-
záskor kapcsolattartónak a belsõ vagy helyi adatvédelmi
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felelõs, a HM tekintetében a HM adatközlõ kijelölt ügyin-
tézõje minõsül.”

32. §

Az Ut9.
a) 2. § (2) bekezdésében és 1. melléklet 11. pontjában

a „HM Hatósági Hivatal Szakirányítási Igazgatóság (a to-
vábbiakban: SZI)” szövegrész helyébe a „HM Közigazga-
tási Államtitkári Titkárság Adatvédelmi és Információsza-
badság Osztály (a továbbiakban: HM KÁT AIO)”,

b) 4. § (2) és (3) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében,
8. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés b) pontjában,
8. § (3) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 12. § (3) be-
kezdés a) pontjában, 12. § (4)–(6) bekezdéseiben, 13. §
(2) bekezdésében, 1. melléklet 18a. pontjában, 19. pont
a) alpontjában, 20–22. pontjaiban, 30. pont b) alpontjában,
38., 40., 45., 48c., 52., 55a., 55b., 56., 69–69b. és 70. pont-
jaiban az „az SZI” szövegrész helyébe az „a HM KÁT
AIO”,

c) 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében,
8. § (3) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 12. § (4) be-
kezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 14. § (1) és (4) bekez-
désében, 1. melléklet 55c. és 69. pontjában az „Az SZI”
szövegrész helyébe az „A HM KÁT AIO”,

d) 4. § (3) bekezdésében az „adatvédelmi szakállomá-
nyából” szövegrész helyébe az „állományából”,

e) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „HM Hatósági Hiva-
tal fõigazgató” szövegrész helyébe a „közigazgatási ál-
lamtitkár”,

f) 8. § (3) bekezdésben, 1. melléklet 14. pontjában
az „az SZI igazgatója” szövegrész helyébe az „a HM KÁT
AIO osztályvezetõje”,

g) 8. § (3) bekezdésben az „MH Hadkiegészítõ és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancsnokság” szövegrész helyébe
az „MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság”,

h) 11. § (2) bekezdésében a „HM HH fõigazgatója” szö-
vegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár”,

i) 12. § (1) bekezdésében az „az SZI-nél” szövegrész he-
lyébe az „a HM KÁT AIO-nál”,

j) 12. § (1) bekezdésében az „az SZI-hez” szövegrész
helyébe az „a HM KÁT AIO-hoz”,

k) 17. §-ában a „HM Miniszteri Kabinet Média Osztály”
szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar Vezérkari Titkár-
ság Kommunikációs Osztály (a továbbiakban: HVK VKT
KO)”,

l) 1. melléklet 5a. pontjában a „HM Miniszteri Kabinet
Média Osztály (a továbbiakban: HM MO)” szövegrész he-
lyébe a „HVK VKT KO”,

m) 1. melléklet 15., 20., 39., 44., 47., 66., 68. és
70. pontjaiban az „az SZI-t” szövegrész helyébe az „a HM
KÁT AIO-t”,

n) 1. melléklet 18. pont b) alpontjában az „az SZI-vel”
szövegrész helyébe az „a HM KÁT AIO-val”,

o) 1. melléklet 49. és 55. pontjában az „az SZI-n” szö-
vegrész helyébe az „a HM KÁT AIO-n” és

p) 1. melléklet 55a. pontjában az „az SZI-tõl” szöveg-
rész helyébe az „a HM KÁT AIO-tól”
szöveg lép.

33. §

Az Ut9. 1. melléklet 3. függeléke helyébe a 2. melléklet
lép.

34. §

Hatályát veszti az Ut9. 7. § (4) bekezdésében a „ , továb-
bá a 4. § (2) bekezdés szerinti jogkörében eljárva az SZI
igazgató” szövegrész.

11. A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésérõl
és bejelentésének rendjérõl szóló

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

35. §

A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésérõl és
bejelentésének rendjérõl szóló 83/2012. (XI. 16.) HM uta-
sítás (a továbbiakban: Ut10.) 9. § (1) bekezdés f) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A HM VGH fõigazgatója vagy az általa kijelölt személy
azon kötelezettségvállalások ellenjegyzésére jogosult,
amelyek)

„f) a miniszter, a Honvéd Vezérkar fõnöke, az MH ÖHP
parancsnoka, az MH LK parancsnoka és az MH Hadkiegé-
szítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság parancsnoka
illetménymegállapítási jogkörébe tartozó magasabb pa-
rancsnokok, vezetõk rendszeres illetményének – ide nem
értve az eseti pótlékot, valamint az eseti kiegészítõ illet-
ményt – megállapításához, továbbá az e személyek illet-
ménymegállapításnak nem minõsülõ illetményváltozásá-
ról szóló értesítéshez,”
(kapcsolódnak.)

36. §

Az Ut10. 9. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

(A HM VGH fõigazgatója vagy az általa kijelölt személy
azon kötelezettségvállalások ellenjegyzésére jogosult,
amelyek)

„h) teljesítményjuttatásra, jutalomra vagy pénzjutalom-
ra vonatkozó miniszteri döntésekhez”

(kapcsolódnak.)
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37. §

Az Ut10. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség
által a KNBSZ-en kívüli honvédelmi szervezetek
állománya vonatkozásában összeállított és a HM VGH ré-
szére ellenjegyzés céljából megküldött, teljesítményjutta-
tásra, jutalomra vagy pénzjutalomra vonatkozó miniszteri
határozat-tervezet, döntési lap-tervezet ellenjegyzését
az ellenjegyzõ az 1. melléklet 1. pont a) alpontja szerinti
formában hajtja végre.”

12. A Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült
Hírközlõ Hálózatának békeidejû üzemeltetési

és felügyeleti rendjérõl, valamint a központilag
biztosított szolgáltatások igénybevételének szabályairól

szóló 55/2013. (IX. 13.) HM utasítás módosítása

38. §

A Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült
Hírközlõ Hálózatának békeidejû üzemeltetési és felügye-
leti rendjérõl, valamint a központilag biztosított szolgálta-
tások igénybevételének szabályairól szóló 55/2013.
(IX. 13.) HM utasítás 34. § (3) bekezdésében a „HM Ható-
sági Hivatal” szövegrész helyébe a „HM Hatósági Fõosz-
tály” szöveg lép.

13. A teljesítményértékeléssel és az elõmenetellel
kapcsolatos egyes feladatokról szóló

7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosítása

39. §

A teljesítményértékeléssel és az elõmenetellel kapcso-
latos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut11.)

a) 7. § (1) bekezdésében az „MH Hadkiegészítõ és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban:
MH HKNYP)” szövegrész helyébe az „MH Katonai Igaz-
gatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH KIKNYP)”,

b) 5. melléklet D:5., D:24., D:34., D:76., D:93., D:96. és
D:513. mezõiben az „MH KDK” szövegrész helyébe
az „MH HFKP”,

c) 5. melléklet D:15., D:31., D:39., D:63., D:505.,
D:514. és D:515. mezõiben az „MH KDK” szövegrész he-
lyébe a „HVK KIKOCSF”,

d) 5. melléklet D:6., D:12., D:13., D:20., D:518.,
D:519., D:521–524., D:527–529. és D: 535–539. mezõi-
ben a „HM HH” szövegrész helyébe a „HM HF”,

e) 5. melléklet D:10. mezõjében az „MH BH” szöveg-
rész helyébe a „HM VGH”,

f) 5. melléklet D:19. és D:68. mezõjében a „HM MK”
szövegrész helyébe a „HVK VKT KO”,

g) 5. melléklet D:497–D:500., D:504. és D:511. mezõi-
ben a „HM HPF” szövegrész helyébe a „HVK
KIKOCSF”,

h) 5. melléklet D:509. mezõjében a „HVK SZCSF” szö-
vegrész helyébe a „HVK KIKOCSF”,

i) 5. melléklet D:530. és D:542. mezõjében a „HM HH”
szövegrész helyébe a „HM KÁT TITK”,

j) 5. melléklet D: 531–534. mezõiben a „HM HH” szö-
vegrész helyébe a „HM ÁLF”,

k) 5. melléklet D:553. és D:558. mezõjében a „HM
TKH” szövegrész helyébe a „HM TKKF”,

l) 5. melléklet D:565–570. mezõiben az „MH HKNYP”
szövegrész helyébe a „HVK SZCSF”,

m) 5. melléklet D:583–586. mezõiben a „HM VH” szöveg-
rész helyébe a „HM VIF”,

n) 5. melléklet D:594. és D:595. mezõjében a „HM
NRH” szövegrész helyébe a „HM NRF” és

o) 5. melléklet D:611. mezõjében a „HM TKF” szöveg-
rész helyébe a „HM HIM”
szöveg lép.

40. §

Az Ut11. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

14. A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról
szóló 9/2014. HM utasítás (II. 12.) HM utasítás

módosítása

41. §

A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról
szóló 9/2014. HM utasítás (II. 12.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: Ut12.)

a) 3. melléklet 01 Összhaderõnemi általános katonai
táblázat C:7. és C:26. mezõjében, 03 Általános légierõ táb-
lázat C:5. mezõjében, 10 Lövész táblázat C:5. mezõjében,
14 Felderítõ táblázat C:5. és C:8. mezõjében, 82 Oktatás,
képzés, kiképzés táblázat C:22. mezõjében az „MH KDK”
szövegrész helyébe az „MH HFKP”,

b) 3. melléklet 01 Összhaderõnemi általános katonai
táblázat C:17. mezõjében, 02 Általános szárazföldi táblá-
zat C:17. mezõjében, 03 Általános légierõ táblázat C:17.
mezõjében, 07 Külszolgálati táblázat C:17. mezõjében,
82 Oktatás, képzés, kiképzés táblázat C:13., C:23. és C:27.
mezõjében az „MH KDK” szövegrész helyébe
a „HVK KIKOCSF”,
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c) 3. melléklet 82 Oktatás, képzés, kiképzés táblázat
C:3–C:6., C:10. és C:20. mezõiben a „HM HPF” szöveg-
rész helyébe a „HVK KIKOCSF”,

d) 3. melléklet 82 Oktatás, képzés, kiképzés táblázat
C:17. mezõjében a „HVK SZCSF” szövegrész helyébe
a „HVK KIKOCSF”,

e) 3. melléklet 01 Összhaderõnemi általános katonai
táblázat C:21. mezõjében és 07 Külszolgálati táblázat
C:22. mezõjében a „HM MK SO” szövegrész helyébe
a „HVK VKT KO”,

f) 3. melléklet 86 Humán táblázat C:10. és C:23. mezõ-
jében a „HM TKHKF” szövegrész helyébe a „HM
TKKF”,

g) 3. melléklet 90 Katonai igazgatás táblázat C:3–C:8.
mezõiben az „MH HKNYP” szövegrész helyébe a „HVK
SZCSF”,

h) 3. melléklet 91 Védelmi igazgatás táblázat C:3–C:6.
mezõiben a „HM VH” szövegrész helyébe a „HM VIF”,

i) 3. melléklet 94 Díszelgõ táblázat C:3. és C:4. mezõjé-
ben a „HM NRH” szövegrész helyébe a „HM NRF”,

j) 3. melléklet 96 Kutatás, fejlesztés táblázat C:15.,
C:22–C:24., C:26. és C:28. mezõiben a „HM VGH” szö-
vegrész helyébe a „HVK LOGCSF” és

k) 3. melléklet 96 Kutatás, fejlesztés táblázat a C:21.
mezõjében a „HM TKHKF” szövegrész helyébe a „HM
HIM”
szöveg lép.

42. §

Az Ut12.
a) 1. melléklet 1. pontja a 4. melléklet szerint módosul, és
b) 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

15. A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók
cafetéria-juttatásáról szóló

10/2014. (II. 14.) HM utasítás módosítása

43. §

Hatályát veszti a kormányzati szolgálati jogviszonyban
állók cafetéria-juttatásáról szóló 10/2014. (II. 14.) HM
utasítás

a) 1. § (1) bekezdésében az „ , a HM Védelmi Hivatalnál
és a HM Hatósági Hivatalnál (a továbbiakban együtt: hon-
védelmi szervezetek)” és

b) 2. § 11. pontjában az „a HM Védelmi Hivatal és a HM
Hatósági Hivatal vonatkozásában a honvédelmi szervezet
személyügyi szerve,”
szövegrész.

16. A hazai gyakorló- és lõterek, honvédségi objektumok
és ingatlanok külföldi fegyveres erõk által, térítés

ellenében történõ igénybevételének egyes végrehajtási
feladatairól szóló

11/2014. (II. 14.) HM utasítás módosítása

44. §

A hazai gyakorló- és lõterek, honvédségi objektumok és
ingatlanok külföldi fegyveres erõk által, térítés ellenében
történõ igénybevételének egyes végrehajtási feladatairól
szóló 11/2014. (II. 14.) HM utasítás 2. § (3) bekezdésében
a „HVK Kiképzési Csoportfõnökség” szövegrész helyébe
a „HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség” szöveg
lép.

17. A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási
rendjérõl szóló

18/2014. (III. 7.) HM utasítás módosítása

45. §

A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rend-
jérõl szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut13.) 18. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Az SZÉBT-ben a (köz)beszerzéseket az ÉBT-tervtáblá-
ban rögzített kategóriák szerint elkülönítetten kell szere-
peltetni. Az elkészített és a honvédelmi szervezet vezetõje
által aláírt terv vonatkozó részét]

„c) a HM szervek, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
és a HM Tábori Lelkészi Szolgálat közvetlenül a HM
VGH részére”

(küldik meg.)

46. §

Az Ut13.
a) 5. § nyitó szövegrészében a „HM Beszerzési Hivatal

(a továbbiakban: HM BH)” szövegrész helyébe
a „HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM
VGH)”,

b) 6. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés nyitó szövegré-
szében, (3) és (4) bekezdésében, 7. § 10. pontjában,
8. § h) pontjában, 9. § d) pontjában, 13. § (1) bekezdés
d) pontjában, 14. § (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjá-
ban, 14. § (1) bekezdés b) és g) pontjában, 18. §
(1a)–(2) bekezdésében, 27. § (1), (3) és (4) bekezdésében,
28. § (1) bekezdés a) pontjában, 30. § (1) bekezdésében,
30. § (4)–(6) bekezdéseiben, 39. § (2), (3), (6) és (8) bekez-
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déseiben, 40. § (4) és (5) bekezdésében, 42. § (3) bekezdé-
sében és 46. § (2) bekezdés b) pontjában a „HM BH” szö-
vegrész helyébe a „HM VGH”,

c) 6/A. § (1) bekezdésében az „A HM Védelemgazdasági
Hivatal (a továbbiakban: HM VGH)” szövegrész helyébe
az „Az MH LK”,

d) 11. § (2) bekezdésében a „HM BH-tól” szövegrész
helyébe a „HM VGH-tól”,

e) 13. § (1) bekezdés a) pontjában, 39. § (1) és (5) bekez-
désében a „HM BH-nak” szövegrész helyébe
a „HM VGH-nak”,

f) 16. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „MH Ki-
képzési és Doktrinális Központtal (a továbbiakban:
MH KDK)” szövegrész helyébe az „MH Hadkiegészítõ,
Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság (a továbbiakban:
MH HFKP)”,

g) 25. § (1) bekezdésében az „MH KDK” szövegrész
helyébe az „MH HFKP”,

h) 39. § (4) bekezdésében a „HM BH-t” szövegrész he-
lyébe a „HM VGH-t” és

i) 49. § (1) bekezdésében a „HM Hatósági Hivatal Szak-
irányítási Igazgatóságon keresztül a HM SO” szövegrész
helyébe „Honvéd Vezérkar Vezérkari Titkárság Kommu-
nikációs Osztály”
szöveg lép.

47. §

Hatályát veszti az Ut13.
a) 1. § (1) bekezdésében az „a honvédelmi miniszter irá-

nyítása alá tartozó központi hivatalokra,” szövegrész,
b) 6. § (5) bekezdése,
c) 6/A. § (2) bekezdésében az „a HM BH adatszolgálta-

tása alapján” szövegrész és
d) 50. § (6) bekezdése.

18. A NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban
álló Nemzeti Intézkedési Rendszer mûködtetésével

kapcsolatos feladatokról szóló
20/2014. (III. 21.) HM utasítás módosítása

48. §

A NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban
álló Nemzeti Intézkedési Rendszer mûködtetésével kap-
csolatos feladatokról szóló 20/2014. (III. 21.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut14.) 1. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a további-
akban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetekre, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) katonai szervezeteire terjed ki.”

49. §

Az Ut14. 2. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(Az utasítás alkalmazásában:)
„d) a NIR feladataiban közremûködõ minisztériumi ve-

zetõ: a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF),
a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár,
a HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs
helyettes államtitkár, a HM jogi és igazgatási ügyekért fe-
lelõs helyettes államtitkár;”

50. §

Az Ut14.
a) 3. § (5) bekezdésében, a 7. § (5) bekezdésében, 7. §

(3) bekezdés a) pontjában, 7. § (5) bekezdésében és 8. §
(4) bekezdésében a „HM Védelmi Hivatal” szövegrész he-
lyébe a „HM Védelmi Igazgatási Fõosztály”,

b) 4. § (4) bekezdésében, 5. § (7) bekezdésében és 7. §
(2) bekezdésében a „HM Védelmi Hivatal fõigazgató”
szövegrész helyébe a „HM Védelmi Igazgatási Fõosztály
fõosztályvezetõ”,

c) 5. § (3) bekezdés b) pontjában és 8. § (5) bekezdésé-
ben a „HM Védelmi Hivatal fõigazgatóját” szövegrész he-
lyébe a „HM Védelmi Igazgatási Fõosztály fõosztályveze-
tõjét”,

d) 9. § (2) bekezdésében a „HM Védelmi Hivatal fõ-
igazgatót” szövegrész helyébe a „HM Védelmi Igazgatási
Fõosztály fõosztályvezetõjét”,

e) 7. § (3) bekezdés d) pontjában az „a HM Miniszteri
Kabinet, Sajtó Osztály” szövegrész helyébe az „a Honvéd
Vezérkar Vezérkari Titkárság Kommunikációs Osztály”,

f) 7. § (3) bekezdés k) pontjában a „HVK Felderítõ Cso-
portfõnökség” szövegrész helyébe a „HVK Kiképzési és
Oktatási Csoportfõnökség”,

g) 7. § (3) bekezdés p) pontjában az „az MH Kiképzési
és Doktrinális Központ” szövegrész helyébe
az „az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancs-
nokság” és

h) 7. § (3) bekezdés t) pontjában a „Hadkiegészítési”
szövegrész helyébe a „Hadkiegészítõ”
szöveg lép.

19. Az Egységes Digitális Rádió-távközlõ Rendszer
üzemeltetésével és használatával kapcsolatos

feladatokról szóló
31/2014. (IV. 14.) HM utasítás módosítása

51. §

Az Egységes Digitális Rádió-távközlõ Rendszer üze-
meltetésével és használatával kapcsolatos feladatokról
szóló 31/2014. (IV. 14.) HM utasítás 4. § (1) bekezdésében
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az „a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH)” szövegrész helyébe az „az MH BHD” szöveg
lép.

20. A befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak
elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos

feladatokról szóló
61/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosítása

52. §

A befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak elõ-
készítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
szóló 61/2014. (IX. 26.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut15.)

a) 6. § (1) bekezdésében a „HM Miniszteri Kabinet
(a továbbiakban: HM MK) Sajtó Osztály és a HM MK Mé-
dia Osztály” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar
(a továbbiakban: HVK) Vezérkari Titkárság Kommuniká-
ciós Osztály”,

b) 6. § (4) bekezdésében a „Honvéd Vezérkar (a továb-
biakban: HVK)” szövegrész helyébe a „HVK”,

c) 7. § (1) bekezdésében a „HM Védelmi Hivatal (a to-
vábbiakban: HM VH)” szövegrész helyébe a „HM Védel-
mi Igazgatási Fõosztály (a továbbiakban: HM VIF)”,

d) 7. § (2) bekezdés h) pontjában az „MH Hadkiegészítõ
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban:
MH HKNYP)” szövegrész helyébe az „MH Katonai Igaz-
gatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a további-
akban: MH KIKNYP)”,

e) 9. § (6) bekezdésében az „MH HKNYP” szövegrész
helyébe az „MH KIKNYP” és

f) 10–13. §-aiban a „HM VH” szövegrész helyébe
a „HM VIF”
szöveg lép.

53. §

Hatályát veszti az Ut15. 1. §-ában az „(a továbbiakban:
miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalokra,
a miniszter” szövegrész.

21. A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló

62/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosítása

54. §

A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 62/2014.
(IX. 26.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut16.) 1. melléklet

a) 2.7. pontjában a „meghatározza” szövegrész helyébe
a „tartalmazza”,

b) 3.5. pontjában a „Kormányzati Koordinációs Bizott-
ság (a továbbiakban: KKB) vagy annak szervei” szöveg-
rész helyébe a „Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárca-
közi Bizottság (a továbbiakban: KKB) vagy annak munka-
szervei”,

c) 4.5. pont nyitó szövegrészében a „HM Védelmi Hiva-
tal (a továbbiakban: HM VH)” szövegrész helyébe
a „HM Védelmi Igazgatási Fõosztály (a továbbiakban:
HM VIF)”,

d) 4.6. pont nyitó szövegrészében a „HM Miniszteri Ka-
binet Sajtó Osztály” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezér-
kar (a továbbiakban: HVK) Vezérkari Titkárság Kommu-
nikációs Osztály”,

e) 4.7. pont nyitó szövegrészében a „Honvéd Vezérkar”
szövegrész helyébe a „HVK”,

f) 4.12. pontjában a „Hadkiegészítõ” szövegrész helyé-
be a „Katonai Igazgatási”,

g) 5.2. pont a) alpontjában a „HM veszélyes katonai ob-
jektum felügyeleti hatóság” szövegrész helyébe
a „HM Hatósági Fõosztály (a továbbiakban: HM HF)”,

h) 5.2. pont c) alpontjában az „elkészíti” szövegrész he-
lyébe az „elõkészíti” és az „irányelveket” szövegrész he-
lyébe az „irányelveket tartalmazó HM KÁT szakutasí-
tást”,

i) 5.2. pont i) alpontjában a „HM VH-val” szövegrész
helyébe a „HM VIF-fel”,

j) 5.2. pont j) alpontjában a „szolgálatvezénylését” szö-
vegrész helyébe az „összesített szolgálatvezénylését”,

k) 5.3. pont nyitó szövegrészében, 8.2. pont 8.2.1. al-
pontjában és 13.2. pontjában a „HM VH” szövegrész he-
lyébe a „HM VIF”,

l) 5.7. pont nyitó szövegrészében a „HM Hatósági Hiva-
tal (a továbbiakban: HM HH)” szövegrész helyébe a „HM
HF”,

m) 5.11. pont i) alpontjában az „a HM Információs Kap-
csolati Rendszerben (a továbbiakban: IKR)” szövegrész
helyébe az „az intézményi munkatervben”,

n) 5.12. pont j) alpontjában az „a HM IKR-ben” szöveg-
rész helyébe az „az intézményi munkatervben”,

o) 10.3. pont 10.3.1. alpontjában a „meghatározza” szö-
vegrész helyébe az „intézkedésben határozza meg”,

p) 10.3. pont 10.3.5. alpontjában a „HM HH” szöveg-
rész helyébe a „HM HF”,

q) 11.5. pontjában a „hatáskörû” szövegrész helyébe
az „illetékességû”,

r) 11.5. pont 11.5.3. alpontjában az „operatív munka-
szervét” szövegrész helyébe az „NVK-t”,

s) 13.5. pontjában az „MH igénye” szövegrész helyébe
az „MH katonai szervezetek igényei”,

t) 14.3. pontjában az „A HM IKR” szövegrész helyébe
az „Az intézményi munkaterv” és az „irányelvekre vonat-
kozóan a HM TKF részére” szövegrész helyébe az „irány-
elveket tartalmazó HM KÁT szakutasítás tervezetébe
a HM TKF-en keresztül”,

u) 14.4. pontjában a „jóváhagyott” szövegrész helyébe
az „intézkedésben meghatározott”,
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v) 14.5. pontjában az „Az irányelv” szövegrész helyébe
az „A meghatározott irányelvek” és

w) 14.6. pontjában az „MH IKR” szövegrész helyébe
az „intézményi munkaterv”
szöveg lép.

55. §

Hatályát veszti az Ut16.
a) 1. §-ában az „irányítása alá tartozó központi hivata-

lokra és” szövegrész és
b) 5.9. pont nyitó szövegrészében a „feladatai” szöveg-

rész.

22. A Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés
Gazdálkodási Információs Rendszerrõl szóló

80/2014. (XII. 5.) HM utasítás módosítása

56. §

A Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gaz-
dálkodási Információs Rendszerrõl szóló 80/2014.
(XII. 5.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut17.)

a) 11. § (3) bekezdésében a „HM Hatósági Hivatal (a to-
vábbiakban: HM HH) fõigazgatója” szövegrész helyébe
a „HM Hatósági Fõosztály (a továbbiakban: HM HF) fõ-
osztályvezetõje”,

b) 12. § (4) bekezdés i) pontjában a „HM HH” szöveg-
rész helyébe „HM HF” és

c) 12. § (4) bekezdés k) pontjában az „MH Hadkiegészítõ
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság” szövegrész he-
lyébe az „MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság”
szöveg lép.

57. §

Hatályát veszti az Ut17. 1. §-ában az „irányítása alatt
álló központi hivatalokra, a miniszter” szövegrész.

23. Az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési,
valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények

által elõírt feladatok végrehajtásáról szóló
6/2015. (II.9.) HM utasítás módosítása

58. §

(1) Az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, vala-
mint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által
elõírt feladatok végrehajtásáról szóló 6/2015. (II. 9.)

HM utasítás (a továbbiakban: Ut18.) 5. § (1) és (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A Szerzõdések elõírásainak végrehajtása érdeké-
ben a tárgyévet követõ év fegyverzet-ellenõrzési feladatai-
ra vonatkozó miniszteri irányelveket a HM VPF – a Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium Biztonságpolitikai és
Non-proliferációs Fõosztály (a továbbiakban: KKM
BPNF) javaslatainak bekérését követõen – március 31-ig
állítja össze, és a HM Jogi Fõosztállyal egyeztetve jóváha-
gyásra felterjeszti a honvédelmi miniszter és a külgazdasági
és külügyminiszter részére.

(2) A HM VPF az (1) bekezdés szerinti irányelvekben
foglaltak alapján – a feladatok végrehajtásában érintett
honvédelmi szervezetek és a KKM BPNF javaslatainak fi-
gyelembevételével – összeállítja a tárgyévet követõ év
nemzeti fegyverzet-ellenõrzési terv (a továbbiakban:
NEFET) tervezési adatait, és azt május 31-ig jóváhagyásra
felterjeszti a HM VPVT HÁT részére. A HM VPF a jóvá-
hagyott NEFET tervezési adatokat június 15-ig megküldi
a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály és
a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM
VGH) részére.”

(2) Az Ut18. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti tervezés során
a fegyverzet-ellenõrzési feladatok elõirányzatai, keretei
a jóváhagyott NEFET tervezési adatok elõirányzataitól,
kereteitõl eltérnek, az érintett honvédelmi szervezet
a HM VPF-et haladéktalanul értesíti.”

59. §

Az Ut18. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(1) A fegyverzet-ellenõrzési feladatok végrehajtására
biztosított teljes költségvetési támogatás keretgazdája
a HM VPF, a végrehajtáshoz biztosított erõforrások felett
rendelkezési joggal bír. A HM VPF a fegyverzet-ellenõr-
zési feladatok végrehajtására biztosított költségvetési ke-
ret felhasználására a tárgyév január 15-ig elkészíti a NE-
FET-et, és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM VPVT HÁT
és a KKM biztonságpolitikáért felelõs helyettes államtit-
kár – politikai igazgató – (a továbbiakban: KKM BP HÁT)
részére. A HM VPF a jóváhagyást követõen haladéktala-
nul megküldi a NEFET-et az érintett honvédelmi szerve-
zeteknek, a HM VGH-nak és az MH vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyõrség Dandár, Protokoll, Delegációs és
Rendezvénybiztosító Igazgatóságnak (a továbbiakban:
MH BHD PDRI). A fegyverzet-ellenõrzési feladatokkal
összefüggõ utazási, ellátási, készletbeszerzési, reklám- és
propagandaanyag beszerzési, valamint különbözõ proto-
kolláris és szállásköltség kiadási elõirányzatai a HM VGH
nemzetközi csapat költségvetésében kerülnek tervezésre
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és biztosításra. A fegyverzet-ellenõrzési feladatokkal
összefüggõ utazási, ellátási, készletbeszerzési, reklám- és
propagandaanyag beszerzési tevékenység logisztikai biz-
tosításáért az MH BHD PDRI a felelõs.

(2) A fegyverzet-ellenõrzési feladatokkal kapcsolatban
igénybe vett légi, illetve közúti jármûvek hajtóanyag-
szükségletei – a Nyitott Égbolt repülõgép-hajtóanyag költ-
ségei figyelembevételével – a külföldi szervezetek eszközei
magyarországi, valamint a Magyar Honvédség eszközei
külföldön végrehajtott üzemanyag-feltöltésének és elszá-
molásának rendjérõl szóló 23/2016. (HK7.) HM VGHÁT
szakutasítás (a továbbiakban: HM VGHÁT szakutasítás)
alapján az MH Logisztikai Központ központi ellátása ke-
retében kerülnek tervezésre, a Nyitott Égbolt repülései so-
rán igénybe vett hajtóanyag-szükségletei – a NEFET-ben
meghatározott tervezési adatok alapján – az MH Anyagel-
látó Raktárbázis központi költségvetésében kerülnek biz-
tosításra.”

60. §

(1) Az Ut18. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A Nyitott Égbolt megfigyelõ repülések hajtó-
anyag-költségeinek elszámolását a HM VGHÁT szakuta-
sítás szerint kell végezni.”

(2) Az Ut18. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A HM VGH minden hónap 15-ig elszámolást küld
a HM VPF részére az 5. § szerinti keretek felhasználásá-
nak helyzetérõl, majd a tárgyévet követõ év január 15-ig
a keretek éves felhasználásról.”

(3) Az Ut18. 8. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Az összesített tájékoztató alapján a HM VPF évente
összefoglaló jelentést tesz a HM VPVT HÁT és a KKM
BP HÁT részére a NEFET teljesítésének helyzetérõl.”

61. §

Az Ut18.
a) 3. §-ában az „egyezményekben (a továbbiakban:

Szerzõdések) elõírt” szövegrész helyébe az „egyezmé-
nyekben, továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezete által
elõírt (a továbbiakban: Szerzõdések)”,

b) 4. § (2) bekezdésben az „Az MH Kiképzési és Doktri-
nális Központ (a továbbiakban: MH KDK)” szövegrész
helyébe az „A HM VPF”,

c) 7. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (1) és (3) bekezdésé-
ben az „az MH KDK” szövegrész helyébe az „a HM VPF”,

d) 7. § (4) bekezdésében az „Az MH KDK” szövegrész
helyébe az „A HM VPF” és a „fegyverzet-ellenõrzési gya-
korlati feladatok” szövegrész helyébe a „fegyverzet-ellen-
õrzési feladatok”,

e) 8. § (3) bekezdésekben az „az MH KDK-t” szöveg-
rész helyébe az „a HM VPF-et”,

f) 8. § (5) bekezdésében az „az MH KDK” szövegrészek
helyébe az „a HM VPF” és

g) 9. § (3) bekezdésben az „az MH KDK-val” szöveg-
rész helyébe az „a HM VPF-fel”
szöveg lép.

62. §

Hatályát veszti az Ut18. 1. §-ában a „közvetlen irányítá-
sa alá tartozó központi hivatalokra és a miniszter” szöveg-
rész.

24. A honvédségi azonosító okmányok kiadására
és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló

26/2015. (VI. 15.) HM utasítás módosítása

63. §

A honvédségi azonosító okmányok kiadására és kezelé-
sére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 26/2015.
(VI. 15.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut19.)

a) 10. § (4) bekezdésében az „MH Hadkiegészítõ és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság” szövegrész helyé-
be az „MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság (a továbbiakban: MH KIKNYP)”,

b) 15. § (3) és (4) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében,
34. § (4) bekezdésében és 10. mellékletéhez tartozó táblá-
zat 1. és 2. sorában az „MH Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság” szövegrész helyébe az „MH
KIKNYP”,

c) 1., 2., 3. és 6–10. mellékleteiben az „MH HKNYP”
szövegrész helyébe az „MH KIKNYP”,

d) 3. mellékletéhez tartozó táblázat 1. sorában a „HM
Hatósági Hivatal” szövegrész helyébe a „HM Hatósági
Fõosztály” és

e) 7. mellékletében az „MH Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokságnál” szövegrész helyébe
az „MH KIKNYP-nél”
szöveg lép.

64. §

Hatályát veszti az Ut19. 1. §-ában az „a miniszter irányí-
tása alatt álló központi hivatalokra,” szövegrész.
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25. Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete és az Európai
Unió stratégiai szintû válságkezelési gyakorlatainak
honvédelmi ágazatot érintõ feladatai elõkészítésérõl

és végrehajtásáról szóló
53/2015. (X. 15.) HM utasítás módosítása

65. §

Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete és az Európai
Unió stratégiai szintû válságkezelési gyakorlatainak hon-
védelmi ágazatot érintõ feladatai elõkészítésérõl és végre-
hajtásáról szóló 53/2015. (X. 15.) HM utasítás (a továb-
biakban: Ut20.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A KTCS tagjai
a) a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály képviselõje,
b) a HM Védelempolitikai Fõosztály (a továbbiakban:

HM VPF) képviselõje,
c) a HM VIF képviselõje,
d) a HM Miniszteri Kabinet képviselõje,
e) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Vezérkari

Titkárság (a továbbiakban: HVK VKT) képviselõje,
f) a HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség képviselõje,
g) a Honvéd Vezérkar Haderõtervezési Csoportfõnökség

(a továbbiakban: HVK HTCSF) képviselõje,
h) a HVK Logisztikai Csoportfõnökség képviselõje,
i) a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi

Csoportfõnökség képviselõje,
j) a HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség képvi-

selõje,
k) a KNBSZ képviselõje,
l) az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Pa-

rancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) képviselõje,
m) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség

Dandár (a továbbiakban: MH BHD) valamennyi érintett
szakmai képviselõje és

n) a KTCS vezetõje által szükség szerint felkért szerve-
zetek képviselõi.”

66. §

Az Ut20.
a) 3. § (6) bekezdésében a „HM Védelmi Hivatal (a to-

vábbiakban: HM VH)” szövegrész helyébe a „HM Védel-
mi Igazgatási Fõosztály (a továbbiakban: HM VIF)”,

b) 4. § (2) bekezdésében a „HM VH fõigazgatója” szö-
vegrész helyébe a „HM VIF fõosztályvezetõje”,

c) 7. §-ában a „HVK VKI” szövegrész helyébe a „HVK
VKT” és

d) 9. §-ában az „MH KDK” szövegrész helyébe az „MH
HFKP”
szöveg lép.

67. §

Hatályát veszti az Ut20. 1. §-ában az „(a továbbiakban:
miniszter)” és az „a miniszter irányítása alá tartozó köz-
ponti hivatalokra,” szövegrész.

26. A Magyar Honvédség doktrinális, szabványosítási
és terminológiai tevékenységérõl szóló

54/2015. (X. 21.) HM utasítás módosítása

68. §

A Magyar Honvédség doktrinális, szabványosítási és
terminológiai tevékenységérõl szóló 54/2015. (X. 21.) HM
utasítás (a továbbiakban: Ut21.)

a) 6. §-ában az „MH Kiképzési és Doktrinális Központ
(a továbbiakban: MH KDK)” szövegrész helyébe
az „MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancs-
nokság (a továbbiakban: MH HFKP)” és

b) 7. §-ában az „MH KDK-val” szövegrész helyébe
az „MH HFKP-vel”
szöveg lép.

69. §

Hatályát veszti az Ut21.
a) 1. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: minisz-

ter)” és az „a miniszter irányítása alá tartozó központi hi-
vatalokra,” szövegrész és

b) 5. §-a.

27. A Honvédelmi Minisztérium átalakításával
összefüggõ egyes feladatokról szóló

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

70. §

A Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggõ
egyes feladatokról szóló 5/2016. (II. 10.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut22.) 3/B. § (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(5) A HVK HTCSF szervezeti felépítése és létszáma
módosul, feladatrendszerébe kerülnek a szárazföldi hade-
rõnemi, a légierõ haderõnemi és a különleges mûveleti ké-
pességfejlesztéssel összefüggõ, valamint a nemzetközi
együttmûködés stratégiai tervezési feladatok, és azok vég-
rehajtásához szolgálati beosztások és munkakörök rend-
szeresítésére kerül sor.”
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71. §

Az Ut22.
a) 3/B. § (3) bekezdésében a „részére, és feladatrendszere

kiegészül a nemzetközi együttmûködés tervezési,
valamint a haderõ-transzformációs” szövegrész helyébe
a „részére, feladatrendszere kiegészül a nemzetközi
együttmûködési” és

b) 3/C. § (1) bekezdés a) pontjában a „feladatok kivéte-
lével” szövegrész helyébe a „feladatok, továbbá az Elsõ
Világháborús Centenáriumi megemlékezéssel kapcsolatos
feladatokat ellátó Program Iroda feladatrendszerének ki-
vételével”
szöveg lép.

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

tartozó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggõ
feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások

módosításáról szóló
38/2016. (VII. 21.) HM utasítás módosítása

72. §

A Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és
a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tarto-
zó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggõ fel-
adatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások mó-
dosításáról szóló 38/2016. (VII. 21.) HM utasítás 2. §
(4) bekezdésében a „kutatási tevékenységek” szövegrész
helyébe a „tevékenységek, valamint a megszüntetésre ke-
rülõ HM TKH Elsõ Világháborús Centenáriumi megemlé-
kezéssel kapcsolatos feladatokat ellátó Program Iroda vál-
tozatlan feladatrendszere” szöveg lép.

29. A honvédelemért felelõs miniszter tulajdonosi
joggyakorlása és a Honvédelmi Minisztérium

tagsági joggyakorlása alá tartozó közhasznú nonprofit
gazdasági társaságok támogatásáról szóló
39/2016. (VII. 21.) HM utasítás módosítása

73. §

A honvédelemért felelõs miniszter tulajdonosi joggya-
korlása és a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakor-
lása alá tartozó közhasznú nonprofit gazdasági társaságok
támogatásáról szóló 39/2016. (VII. 21.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: Ut23.) 10. §-ában a „HM Társadalmi Kapcso-
latok Hivatal” szövegrész helyébe a „HM Társadalmi
Kapcsolatokat Koordináló Fõosztály” szöveg lép.

74. §

Hatályát veszti az Ut23. 1. §-ában az „a honvédelemért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása
alatt álló központi hivatalokra,” szövegrész.

30. Záró rendelkezések

75. §

Ez az utasítás 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 47/2016. (VIII. 31.) HM utasításhoz

„1. melléklet az 51/2009. (VII. 1.) HM utasításhoz

Szabályozott anyagok és fluortartalmú üvegházhatású gázok éves adatszolgáltatása

1. Az üzemeltetõ adatai:

Az adatot szolgáltató honvédelmi szervezet (üzemeltetõ) megnevezése: ....................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Levelezési cím: .............................................................................................................................................................

A honvédelmi szervezet parancsnokának vagy vezetõjének neve, rendfokozata:
.......................................................................................................................................................................................

A honvédelmi szervezet ügyintézõjének neve, rendfokozata, telefonszáma:
.......................................................................................................................................................................................

2. A szabályozott anyagokra/F-gázokra vonatkozó adatok:

A B C D E

1. ANYAGKÉSZLET/ESZKÖZ INFORMÁCIÓ (tárgyév: ………………)

2.

Szabályozott
anyag/F-gáz
megnevezése

[a 2037/2000 EK
rendelet

I. mellékletében
található

szabályozott
anyagok,

illetve a 842/2006
EK rendelet

I. mellékletében
meghatározott
fluortartalmú

üvegházhatású
gázok

(„F-gázok”)]

Eszköz, berendezés
megnevezése,

berendezésazonosító
kód, amennyiben

van

Eszköz mennyisége
a tárgyév

december 31-én
(db)

Szabályozott anyag/
„F-gáz”

eszközönkénti
mennyisége

a tárgyév
december 31-én

(kg)

Eszközökben,
berendezésekben

lévõ
szabályozott anyag/

„F-gáz” összesen
a tárgyév

december 31-én
(kg)

3.

4.

5. Mindösszesen – –
6. ANYAGMENNYISÉG-VÁLTOZÁS INFORMÁCIÓ

7.

Tartalék készlet
a tárgyév december

31-én
(kg)

Tárgyévi vásárolt
mennyiség

(kg)

A berendezésbe
betöltött mennyiség

a tárgyévben
(kg)

Felhasználási
terület kódja:

a), b), c), d), e), f),
g), h)

Beszerzési forrás

8.

9.
10. Veszélyes hulladékként átadott anyag
11. Átvevõ:

12.

13.
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A D:7. mezõben az alábbi felhasználási területeket kell megkülönböztetni:
a) aeroszolok,
b) oldószerek,
c) hûtõközegek,
d) mûanyagok habosítása,
e) talajfertõtlenítés,
f) analitika,
g) tûzvédelem,
h) minden egyéb.
Az E:7. mezõben a beszerzési forrás megnevezéseként a cég nevét kell megadni.

3. A készletek tárgyévi fogyásának okai eszközönként (tûz oltása, tartály kötelezõ nyomáspróbája miatti áttöltés vesz-
tesége, regenerálás vagy regeneráltatás vesztesége, hibás/téves kezelés vagy kilövés vesztesége, szivárgás, más engedé-
lyes részére történt átadás):

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

4. A szabályozott anyagok/F-gázok kibocsátásának csökkentésére tett intézkedések:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5. A szabályozott anyag kiváltásának terve (anyagonként, eszközönként, alternatívák vázolása, indokolás), halonok ese-
tében a halon helyettesítésére alkalmas anyagok/technológiák azonosítására és rendszerbe állítására tett intézkedések:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Kelt:

P. H.

aláírás

(honvédelmi szervezet parancsnoka vagy vezetõje)”
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2. melléklet a 47/2016. (VIII. 31.) HM utasításhoz

„3. függelék

A honvédelmi tárca általános közzétételi listája

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

2.

A honvédségi szervezetek telefon-
és telefaxszáma, elektronikus

levélcíme, honlapja,
ügyfélszolgálatának elérhetõségei.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával
HVK VKT KO

3.
A honvédségi szervezetek hivatalos

neve, székhelye, postai címe.
A változásokat

követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával

HM Tervezési és
Koordinációs

Fõosztály
(a továbbiakban:

HM TKF)

4.
A HM szervezeti felépítése szervezeti

egységek megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

HM TKF

5.

A honvédségi szervezetek vezetõinek
neve, beosztása, az egyes szervezeti

egységek vezetõinek neve, beosztása,
elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma,

elektronikus levélcíme).

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával

HM TKF,
együttmûködõ:

érintett honvédségi
szervezet

6.

A szervezeten belül illetékes
ügyfélkapcsolati vezetõ neve,

elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme) és az

ügyfélfogadási rend.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

HM IJKF

7.

A honvédelmi miniszter irányítása
alatt álló vagy alárendeltségében
mûködõ más közfeladatot ellátó
szervek megnevezése (telefon-
és telefaxszáma, elektronikus

levélcíme, honlapja,
ügyfélszolgálatának elérhetõségei).

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával
HVK VKT KO

8.

A honvédelmi miniszter irányítása
alatt álló vagy alárendeltségében
mûködõ más közfeladatot ellátó

szervek megnevezése, hivatalos neve,
székhelye, postai címe.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával
HM TKF

9.

A honvédelmi miniszter tulajdonosi
joggyakorlói körébe tartozó

gazdálkodó szervezetek neve,
székhelye, elérhetõsége (postai címe,
telefon- és telefaxszáma, elektronikus

levélcíme), tevékenységi köre,
képviselõjének neve, a gazdálkodó

szervezetben a Magyar Állam
tulajdoni részesedésének mértéke.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával

HM
Vagyonfelügyeleti

Fõosztály
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A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

10.

A HM által alapított közalapítványok
neve, székhelye, elérhetõsége (postai

címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme), alapító
okirata, kezelõ szervének tagjai.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával

HVK Személyzeti
Csoportfõnökség
(a továbbiakban:

HVK SZCSF)

11.

A HM által alapított költségvetési
szervek neve, székhelye, a

költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, a költségvetési

szerv alapító okirata, vezetõje,
honlapjának elérhetõsége, mûködési

engedélye.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával
HM TKF

12.
A HM által alapított költségvetési
szervek honlapjának elérhetõsége,

mûködési engedélye.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával
HVK VKT KO

13.

A honvédségi szervezetek által
alapított lapok neve, a szerkesztõség

és kiadó neve és címe, valamint a
fõszerkesztõ neve.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával
HVK VKT KO

14.

A honvédségi szervezet felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági

döntései tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervnek, ennek

hiányában a honvédelmi szervezet
felett törvényességi ellenõrzést

gyakorló szervnek az 1. pontban
meghatározott adatai.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával
HM IJKF

II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok

A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

2.

A HM hatáskörét és alaptevékenységét
meghatározó, a szervezetre vonatkozó

alapvetõ jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával
HM JF

3.
A HM szervezeti és mûködési

szabályzatának hatályos és teljes
szövege.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával
HM TKF

4.
A HM adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat hatályos és teljes szövege.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával
HM KÁT AIO

5.
A HM feladatáról, tevékenységérõl
szóló tájékoztató magyar és angol

nyelven.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

HM TKF,
együttmûködõ:

MH vitéz Szurmay
Sándor Budapest

Helyõrség Dandár
(a továbbiakban:

MH BHD)
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A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

6.

Az országos illetékességû honvédségi
szervezetek feladatáról,

tevékenységérõl szóló tájékoztató
magyar és angol nyelven.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

HM KÁT AIO,
HM

Védelemgazdasági
Hivatal

(a továbbiakban:
HM VGH),

MH KIKNYP,
MH Hadkiegészítõ,

Felkészítõ és
Kiképzõ

Parancsnokság
(a továbbiakban:

MH HFKP),
MH Egészségügyi

Központ
(a továbbiakban:

MH EK),
MH Katonai

Rendészeti Központ,
együttmûködõ:

MH BHD

7.

Államigazgatási és hatósági, valamint
elektronikus hatósági ügyekben

ügyfajtánként és eljárás típusonként
a hatáskörrel rendelkezõ honvédségi

szervezet megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén

a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése, illetékességi területe,

az ügyintézéshez szükséges
dokumentumok, okmányok, eljárási

illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak
meghatározása, alapvetõ eljárási

szabályok, az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye, ideje),
ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés
határideje, elintézési, fellebbezési
határidõ, az ügyek intézését segítõ

útmutatók, az ügymenetre vonatkozó
tájékoztatás és az ügyintézéshez

használt letölthetõ
formanyomtatványok és elektronikus

formanyomtatványok az igénybe
vehetõ elektronikus programok

elérése, az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az

ügyfelet megilletõ jogokról és az
ügyfelet terhelõ kötelezettségekrõl.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

HM KÁT AIO,
HM HF,

HVK HIICSF,
HM VGH,

MH KIKNYP,
MH EK,

ügytípusokhoz
kapcsolódó

jogszabályok
jegyzéke

tekintetében:
a HM JF

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 909



A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

8.

A honvédségi szervezetek által
nyújtott vagy költségvetésébõl

finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a

közszolgáltatások igénybevételének
rendje, a közszolgáltatásért fizetendõ

díj mértéke, az abból adott
kedvezmények.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával

Érintett honvédségi
szervezet

9.

A honvédségi szervezetek által
fenntartott adatbázisok, illetve

nyilvántartások leíró adatai: név,
formátum, az adatkezelés célja,

jogalapja, idõtartama, az érintettek
köre, az adatok forrása, kérdõíves

adatfelvétel esetén a kitöltendõ
kérdõív. Az adatvédelmi

nyilvántartásba bejelentendõ
nyilvántartásoknak az Infotv. szerinti
azonosító adatai, a közfeladatot ellátó

szerv által – alaptevékenysége
keretében – gyûjtött és feldolgozott
adatok fajtái, a hozzáférés módja,

a másolatkészítés költségei.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával

Érintett honvédségi
szervezet

10.

A honvédségi szervezetek nyilvános
kiadványainak címe, témája, a
hozzáférés módja, a kiadvány

ingyenessége, illetve a költségtérítés
mértéke.

Negyedévente
Az elõzõ állapot

1 évig archívumban
tartásával

HVK VKT KO

11.
Törvény alapján közzéteendõ

jogszabálytervezetek és kapcsolódó
dokumentumok.

Törvény eltérõ
rendelkezése

hiányában
a benyújtás

idõpontját követõen
azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával

HM JF,
HVK VKT KO

12.
A honvédségi szervezetek által

közzétett hirdetmények, közlemények.
Folyamatosan

Legalább 1 évig
archívumban

tartásával

Érintett honvédségi
szervezet

13.
A honvédségi szervezetek által kiírt

pályázatok szakmai leírása, azok
eredményei és indokolásuk.

Folyamatosan
Az elõzõ állapot

1 évig archívumban
tartásával

Érintett honvédségi
szervezet,

HVK VKT KO

14.

A honvédségi szervezeteknél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos

vizsgálatok, ellenõrzések nyilvános
megállapításai.

A vizsgálatról szóló
jelentés megismerését

követõen
haladéktalanul

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával

Az
alaptevékenységgel

kapcsolatos
vizsgálatokat,
ellenõrzéseket

végrehajtó
honvédségi
szervezetek
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A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

15.

A közérdekû adatok megismerésére
irányuló igények intézésének rendje,
az illetékes szervezeti egység neve,

elérhetõsége, s ahol kijelölésre kerül,
az adatvédelmi felelõs vagy az

információs jogokkal foglalkozó
személy neve.

Negyedévente
Az elõzõ állapot

törlendõ
HM KÁT AIO

16.

A honvédelmi szervezetek
tevékenységére vonatkozó,

jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyûjtés eredményei, idõbeli

változásuk.

Negyedévente
Az elõzõ állapot

1 évig archívumban
tartásával

HM KÁT AIO, HM
VGH,

HM TKF,
HVK VKT KO

17.
A közérdekû adatokkal kapcsolatos
kötelezõ statisztikai adatszolgáltatás
adott szervezetre vonatkozó adatai.

Negyedévente
Az elõzõ állapot

1 évig archívumban
tartásával

HM KÁT AIO,
HVK VKT KO, HM

VGH,
HM TKF,

HM Gazdasági
Tervezési és
Szabályozási

Fõosztály
(a továbbiakban:

HM GTSZF),
HM Védelmi

Tervezési Fõosztály,
MH HFKP

18.

Azon közérdekû adatok hasznosítására
irányuló szerzõdések listája,

amelyekben honvédelmi szervezet
az egyik szerzõdõ fél.

Negyedévente
Az elõzõ állapot

1 évig archívumban
tartásával

Érintett honvédelmi
szervezet

19.

A közfeladatot ellátó szerv
kezelésében lévõ közérdekû adatok

felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerzõdési

feltételek.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig archívumban

tartásával

Érintett honvédelmi
szervezet

20.
A közfeladatot ellátó szervre
vonatkozó különös és egyedi

közzétételi lista.

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

HM KÁT AIO

III. Gazdálkodási adatok

A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

2.
A HM éves költségvetése, számviteli

törvény szerinti beszámolója vagy
éves költségvetési beszámolója.

A változásokat
követõen azonnal

A közzétételt követõ
10 évig

HM VGH,
HM GTSZF

3.

A HM-nél foglalkoztatottak
létszámára és személyi juttatásaira

vonatkozó összesített adatok, illetve
összesítve a vezetõk és vezetõ

tisztségviselõk illetménye, munkabére
és rendszeres juttatásai, valamint

költségtérítése, az egyéb
alkalmazottaknak nyújtott juttatások

fajtája és mértéke összesítve.

Negyedévente

A külön
jogszabályban

meghatározott ideig,
de legalább

1 évig archívumban
tartásával

HM VGH
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A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

4.

A honvédségi szervezetek által
nyújtott, az államháztartásról szóló

törvény szerinti költségvetési
támogatások kedvezményezettjeinek

nevére, a támogatás céljára, összegére,
továbbá a támogatási program

megvalósítási helyére vonatkozó
adatok, kivéve ha a közzététel elõtt

a költségvetési támogatást
visszavonják, vagy arról

a kedvezményezett lemond.

A döntés
meghozatalát követõ

hatvanadik napig

A közzétételt követõ
5 évig

HM Társadalmi
Kapcsolatokat

Koordináló Fõosztály

(a továbbiakban:
HM TKKF)

5.

Az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az államháztartáshoz

tartozó vagyonnal történõ
gazdálkodással összefüggõ ötmillió
forintot elérõ vagy azt meghaladó

értékû, a HM vonatkozásában
értékhatártól független árubeszerzésre,

építési beruházásra,
szolgáltatásmegrendelésre,

vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy

vagyoni értékû jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó

szerzõdések megnevezése, típusa,
tárgya, a szerzõdést kötõ felek neve,
a szerzõdés értéke, határozott idõre

kötött szerzõdés esetében annak
idõtartama, valamint az említett adatok
változásai, a nemzetbiztonsági, illetve

honvédelmi érdekkel közvetlenül
összefüggõ, így különösen

haditechnikai eszköznek és készletnek
besorolt eszközök és készletek,
katonai feladatok ellátásához

szükséges speciális szolgáltatások,
nemzetközi szerzõdésben

meghatározott külön eljárás keretében
történõ beszerzések adatai,

a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges

jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló

2011. évi CXIII. törvény
38. § (7) bekezdésében és 40. §
(1) bekezdésében foglalt adatok,

valamint a minõsített adatok
kivételével.

A döntés
meghozatalát követõ

hatvanadik napig

A közzétételt követõ
5 évig

HM VGH és
az érintett honvédségi

szervezetek

912 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



A B C D

1. Adat Frissítés Megõrzés Adatfelelõs

A szerzõdés értéke alatt a szerzõdés
tárgyáért kikötött – általános forgalmi

adó nélkül számított –
ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes

ügylet esetén a vagyon piaci vagy
könyv szerinti értéke közül

a magasabb összeget kell figyelembe
venni. Az idõszakonként visszatérõ

– egy évnél hosszabb idõtartamra
kötött – szerzõdéseknél az érték

kiszámításakor az ellenszolgáltatás
egy évre számított összegét kell alapul

venni.
Az egy költségvetési évben ugyanazon

szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú
szerzõdések értékét egybe kell

számítani.

6.

A koncesszióról szóló törvényben
meghatározott nyilvános adatok:

pályázati kiírások, pályázók adatai,
az elbírálásról készített emlékeztetõk,

pályázat eredménye.

Negyedévente

A külön
jogszabályban

meghatározott ideig,
de legalább

1 évig archívumban
tartásával

HM VGH

7.

A honvédségi szervezetek által nem
alapfeladataik ellátására, így

különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és

munkavállalói érdek-képviseleti
szervei számára, foglalkoztatottai,

ellátottai oktatási, kulturális, szociális
és sporttevékenységet segítõ szervezet

támogatására, alapítványok által
ellátott feladatokkal összefüggõ

kifizetésre fordított, ötmillió forintot
meghaladó kifizetések.

Negyedévente

A külön
jogszabályban

meghatározott ideig,
de legalább

1 évig archívumban
tartásával

HM VGH,
HM TKKF,

HVK VKT KO,
HVK SZCSF

8.
Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló fejlesztések leírása,
az azokra vonatkozó szerzõdések.

Negyedévente
Legalább 1 évig

archívumban
tartásával

HM VGH

9.
Közbeszerzési információk: éves terv,
összegzés az ajánlatok elbírálásáról,

a megkötött szerzõdésekrõl.
Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban

tartásával
HM VGH

”
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3. melléklet a 47/2016. (VIII. 31.) HM utasításhoz

„4. melléklet a 7/2014. (I. 31.) HM utasításhoz

Az Elõmenetel Tervezési Táblázatban szereplõ szervezetek rövidítésének jegyzéke

A B

1. Szervezet megnevezése Rövidített megnevezés

2. Magyar Honvédség MH
3. Honvédelmi Minisztérium HM
4. HM Miniszteri Kabinet HM MK
5. HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság HM KÁT TITK
6. Honvéd Vezérkar HVK
7. HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály HM BEF
8. HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály HM TKF
9. HM Humánpolitikai Fõosztály HM HPF

10. HM Jogi Fõosztály HM JF
11. HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály HM IJKF
12. HM Hatósági Fõosztály HM HF
13. HM Állami Légügyi Fõosztály HM ÁLF
14. HM Védelmi Igazgatási Fõosztály HM VIF
15. HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Fõosztály HM TKKF
16. HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Fõosztály HM NRF
17. HM Védelempolitikai Fõosztály HM VPF
18. HM Védelmi Tervezési Fõosztály HM VTF
19. HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály HM VFF
20. HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály HM NEF
21. HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály HM GTSZF
22. HM Hadfelszerelés Fejlesztési Fõosztály HM HFF
23. HM Kontrolling Fõosztály HM KOF
24. HVK Személyzeti Csoportfõnökség HVK SZCSF
25. HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség HVK HDMCSF
26. HVK Logisztikai Csoportfõnökség HVK LOGCSF
27. HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség HVK HTCSF
28. HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség HVK HIICSF
29. HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség HVK KIKOCSF
30. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum HM HIM
31. HM Védelemgazdasági Hivatal HM VGH
32. HM Tábori Lelkészi Szolgálat HM TLSZ
33. MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár MH BHD
34. MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság MH KIKNYP
35. MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság MH HFKP
36. MH Geoinformációs Szolgálat MH GEOSZ
37. MH Egészségügyi Központ MH EK
38. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat KNBSZ
39. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium HKK

”
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4. melléklet a 47/2016. (VIII. 31.) HM utasításhoz

1. Az Ut12. 1. melléklet 1. táblázata helyébe a következõ táblázat lép:
„1. Az utasításban szereplõ rövidítések jegyzéke

A B

1. Megnevezés Rövidített megnevezés

2. Magyar Honvédség MH
3. Honvédelmi Minisztérium HM
4. Honvéd Vezérkar HVK
5. HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság HM KÁT TITK
6. HVK Vezérkari Titkárság Kommunikációs Osztály HVK VKT KO
7. HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Fsõosztály HM TKKF
8. HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Fõosztály HM NRF
9. HM Belsõ Ellenõrzési Fõosztály HM BEF

10. HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály HM TKF
11. HM Humánpolitikai Fõosztály HM HPF
12. HM Jogi Fõosztály HM JF
13. HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály HM IJKF
14. HM Hatósági Fõosztály HM HF
15. HM Állami Légügyi Fõosztály HH ÁLF
16. HM Védelmi Igazgatási Fõosztály HM VIF
17. HM Védelempolitikai Fõosztály HM VPF
18. HM Védelmi Tervezési Fõosztály HM VTF
19. HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály HM VFF
20. HVK Személyzeti Csoportfõnökség HVK SZCSF
21. HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség HVK HDMCSF
22. HVK Logisztikai Csoportfõnökség HVK LOGCSF
23. HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség HVK HTCSF
24. HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség HVK HIICSF
25. HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség HVK KIKOCSF
26. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum HM HIM
27. HM Védelemgazdasági Hivatal HM VGH
28. HM Tábori Lelkészi Szolgálat HM TLSZ
29. MH Logisztikai Központ MH LK
30. MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár MH BHD
31. MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság MH KIKNYP
32. MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság MH HFKP
33. MH Geoinformációs Szolgálat MH GEOSZ
34. MH Egészségügyi Központ MH EK
35. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat KNBSZ
36. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium HKK

”
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5. melléklet a 47/2016. (VIII. 31.) HM utasításhoz

1. Az Ut12. 3. melléklet 01 ÖSSZHADERÕNEMI ÁLTALÁNOS KATONAI táblázat 8. sora helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A B C D E

1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelõs szervezet Munkakör típus

2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés)

„8. F
felügyeleti, hatósági

felügyeleti
HM HF f

kiemelt fõmérnök,
fõmérnök, mérnök

”

2. Az Ut12. 3. melléklet 01 ÖSSZHADERÕNEMI ÁLTALÁNOS KATONAI táblázat 14. és 15. sora helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A B C D E

1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelõs szervezet Munkakör típus

2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés)

„14. L környezetvédelmi HM HF l
ellenõr, kiemelt

ellenõr

15. M munkavédelmi HM HF m

”

3.Az Ut12. 3. melléklet 01 ÖSSZHADERÕNEMI ÁLTALÁNOS KATONAI táblázat 22. sora helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(A B C D E

1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelõs szervezet Munkakör típus

2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés)

„22. T tûzvédelmi HM HF t technikus

”

4. Az Ut12. 3. melléklet 84 KATONAI HATÓSÁGI táblázat helyébe a következõ táblázat lép:
„

84 Katonai hatósági
A B C D E

1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelõs szervezet Munkakör típus

2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés

3. A általános HM HF a fõosztályvezetõ

4. B munkabiztonsági HM HF b
az „a” pontban

szereplõk helyettesei

5. C munkaegészségügyi MH EK c

6. D
honvédelmi hatósági,

szakhatósági
HM HF d

osztályvezetõ,
alosztályvezetõ,
részlegvezetõ

7. E településrendezési HM HF e
kiemelt fõtiszt, fõtiszt,

tiszt, altiszt

8. F építésfelügyeleti HM HF f
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9. G építésügyi HM HF g

10. H
közegészségügyi–járv

ányügyi
MH EK h

a „d” pontban
szereplõk helyettesei

11. I
állategészségügyi,

élelmiszerbiztonsági
MH EK i

12. J j

13. K
létfontosságú

rendszerek felügyeleti
HM HF k

14. L környezetvédelmi HM HF l
kiemelt fõellenõr,
fõellenõr, ellenõr

15. M munkaügyi HM HF m

16. N adatvédelmi HM KÁT TITK n

17. O o

18. P
légiforgalmi
tájékoztató

HM ÁLF p

19. Q légiforgalmi irányító HM ÁLF q

20. R repülésbiztonsági HM ÁLF r
kiemelt referens,

referens, szakreferens

21. S
légiközlekedési

szabályozási
HM ÁLF s

22. T tûzvédelmi HM HF t

23. U u

24. V
veszélyes katonai

objektum felügyeleti
HM HF v

25. W
veszélyes anyag

szállítás felügyeleti
HM HF w

26. X x

27. Y

szabályozott
anyagokkal
kapcsolatos

tevékenységi

HM HF y

28. Z
környezetkárosító-gáz

felügyeleti
HM HF z

”

5. Az Ut12. 3. melléklet 85 JOGI ÉS IGAZGATÁSI táblázat 6. és 7. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A B C D E

1. Fegyvernemi, szakági alcsoport Szakmai felelõs szervezet Munkakör típus

2. Jelölés Megnevezés Jelölés Megnevezés)

„6. D adatvédelmi HM KÁT TITK d
fõnök, osztályvezetõ,

alosztályvezetõ,
részlegvezetõ

7. E e
kiemelt fõtiszt, fõtiszt,

tiszt, altiszt

”

9. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 917



A honvédelmi miniszter
48/2016. (VIII. 31.) HM

utasítása
egyes kiadmányozási jogkörök átadásáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdése és 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-
dés a) pontja alapján – figyelemmel a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára –
a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasításban
meghatározott kiadmányozási és jogkörgyakorlási szabá-
lyoktól eltérõen – a Honvédelmi Minisztérium átalakításá-
val összefüggõ egyes feladatokról szóló 5/2016. (II. 10.)
HM utasítás 3/C. § (3) bekezdés b) pontjára, valamint 5. §
(2) bekezdés b) pontjára figyelemmel – a honvédelemért
felelõs miniszter nevében és megbízásából

a) a munkaügyi hatósági eljárásokban a Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Fõosztály (a továbbiakban: HM
HF) Munkaügyi Hatósági Osztály osztályvezetõje,

b) a honvédelmi szakhatósági eljárásokban, az
összevont telepítési szakhatósági eljárásokban, a terület-
rendezési, a területfejlesztési és a településrendezési eljá-
rásokban, valamint a hulladékgazdálkodási tervvel és
megelõzési programmal, a folyók mélyvízi kezelési tervé-
vel, az ásványi nyersanyag, a geotermikus energia termé-
szetes elõfordulási területének komplex érzékenységi és
terhelési vizsgálatával kapcsolatos közigazgatási egyeztetési
és adatszolgáltatási eljárásokban a HM HF Honvédelmi
Hatósági Osztály osztályvezetõje,

c) az építésügyi hatósági és szakhatósági, az építés-
felügyeleti hatósági, valamint a környezetkárosító-gáz
felügyeleti hatósági eljárásokban a HM HF Építésügyi Ha-
tósági Osztály osztályvezetõje,

d) a munkabiztonsági hatósági és szakhatósági eljárá-
sokban a HM HF Munkabiztonsági Hatósági Osztály osz-
tályvezetõje,

e) a tûzvédelmi hatósági és szakhatósági, a veszélyes
katonai objektum felügyeleti hatósági, valamint a létfon-
tosságú rendszerelemeket kijelölõ hatósági eljárásokban a
HM HF Tûzvédelmi Hatósági Osztály osztályvezetõje
átruházott jogkörben gyakorolja a kiadmányozás jogát.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt valamennyi eljárásban
a kiadmányozás jogát átruházott jogkörként a HM HF fõ-
osztályvezetõje is gyakorolhatja.

2. §

Ez az utasítás 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
49/2016. (IX. 8.) HM

utasítása
a tartós külföldi szolgálatot teljesítõk reprezentációs

tevékenységérõl szóló
117/2011. (X. 21.) HM utasítás 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 a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

A tartós külföldi szolgálatot teljesítõk reprezentációs te-
vékenységérõl szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: Ut.) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „MH
NÖK szolgálatfõnök” szövegrész helyébe az „MH NÖK
szolgálatfõnök, Többnemzeti Összhaderõnemi Parancs-
nokság – Ulm, Németország – parancsnokhelyettes” szö-
veg lép.

2. §

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

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 49/2016. (IX. 8.) HM utasításhoz

1. Az Ut. 1. mellékletében foglalt táblázat a következõ 19. és 20. sorral egészül ki:

(A B C

1. Jogosult Személyi reprezentációs keret Rendezvényi reprezentációs keret)

„19. Többnemzeti Összhaderõnemi
Parancsnokság – Ulm,
Németország – parancsnokhelyettes

525 000 Ft

20. 350 000 Ft

”
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A honvédelmi miniszter
50/2016. (IX. 8.) HM

utasítása
a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási

rendjérõl szóló
18/2014. (III. 7.) HM utasítás 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) bekezdés j) pontja alap-
ján – a következõ

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási
rendjérõl szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás (a továbbiak-
ban: Ut.) 2. § 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(Az utasítás alkalmazása szempontjából:)
„4. bírálóbizottság: közbeszerzés esetében a Kbt., vé-

delmi és biztonsági beszerzés esetében a védelmi és biz-
tonsági beszerzésekrõl szóló 2016. évi XXX. törvény
(a továbbiakban: Vbt.) rendelkezéseinek megfelelõen az
ajánlatok elbírálására létrehozott testület;”

(2) Az Ut. 2. § 13. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

(Az utasítás alkalmazása szempontjából:)
„13. gazdasági szereplõ: közbeszerzés esetén a Kbt. 3. §

10. pontjában, védelmi és biztonsági beszerezés esetében
a Vbt. 3. § 19. pontjában meghatározott személy vagy
szervezet;”

(3) Az Ut. 2. § 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(Az utasítás alkalmazása szempontjából:)
„16. „in house” megállapodás: a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)

és i) pontja vagy a Vbt. 7. § (1) bekezdés 15. és 16. pontja
szerinti beszerzés;”

(4) Az Ut. 2. § 23. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(Az utasítás alkalmazása szempontjából:)
„23. (köz)beszerzés: a Vbt-ben és a Kbt. felhatalmazása

alapján kiadott kormányrendeletekben meghatározott eltérõ
szabályok alapján végrehajtott beszerzés, valamint a köz-
beszerzés;”

(5) Az Ut. 2. § 41. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(Az utasítás alkalmazása szempontjából:)
„41. védelmi és biztonsági beszerzés: a Vbt. 4. § (1) be-

kezdése szerinti beszerzés.”

2. §

(1) Az Ut. 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A HM VGH kizárólagos jogosultsággal – a 10. § (1) be-
kezdésében, a 10. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a
11. § (1) bekezdésében és a 12. §-ban meghatározott kivé-
telekre figyelemmel – ajánlatkérõként eljárva végzi]

„a) a védelmi és biztonsági beszerzéseket;”
(2) Az Ut. 6. § (2) bekezdés k) és l) pontja helyébe a kö-

vetkezõ rendelkezések lépnek:
[A HM VGH kizárólagos jogosultsággal – a 10. § (1) be-

kezdésében, a 10. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a
11. § (1) bekezdésében és a 12. §-ban meghatározott kivé-
telekre figyelemmel – ajánlatkérõként eljárva végzi]

„k) a 2. § 12. pontja szerinti (köz)beszerzések esetén a
(köz)beszerzési értékhatárokat, valamint az R1., R2. és
R6. szerinti értékhatárokat elérõ vagy azt meghaladó értékû
áruk beszerzését vagy szolgáltatások megrendelését és

l) a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Vbt. 7. §
(1) bekezdés 4. pontja szerinti beszerzéseket;”



3. §

Az Ut. 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

[Az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH
EK) jogosult a feladatkörébe tartozó kötelezettségek telje-
sítése érdekében (köz)beszerzéseket értékhatártól függet-
lenül lefolytatni, ide nem értve]

„a) a védelmi és biztonsági beszerzéseket,
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Vbt. 7. §

(1) bekezdés 4. pontja szerinti beszerzéseket,”

4. §

Az Ut. 18. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) Az ÉBT-ben a haditechnikai beszerzések tervezése
során a megjegyzés rovatban a Vbt. 1. melléklete vonatkozó
pontjának feltüntetése szükséges.”

5. §

Az Ut. 22. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) Az R1., az NKHR., a Vbt. és az R6. hatálya alá tar-
tozó (köz)beszerzések esetében az (1) és (3) bekezdés sze-
rinti felterjesztési kötelezettség – ide nem értve az R1.
7. §-a alapján saját hatáskörben lefolytatásra kerülõ köz-
beszerzési eljárásokat – (köz)beszerzési értékhatártól
függetlenül fennáll. Az R1. 7. §-a alapján saját hatáskör-
ben lefolytatásra kerülõ beszerzési eljárások esetében csak
nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó becsült értékû
közbeszerzéseket illetõen áll fenn a felterjesztési kötele-
zettség.”

6. §

Az Ut. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31. § A védelmi és a biztonsági beszerzéseket a

Vbt.-ben meghatározottak szerint kell lefolytatni, azonban
az eljárások során az utasításban meghatározottakat is al-
kalmazni kell.”

7. §

Az Ut. 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti uniós
közbeszerzési értékhatárokat elérõ vagy azt meghaladó ér-
tékû, a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja és a Vbt. 7. § (1) be-
kezdés 4. pontja szerinti beszerzéseket érintõ döntésre vo-
natkozó javaslatot a HM GTSZF, a HM VGHÁT és a HM
KÁT útján kell felterjeszteni a honvédelmi miniszter ré-
szére. A javaslat az Országgyûlés illetékes bizottsága ré-
szére történõ továbbítását és a törvény alkalmazását kizáró
döntés iránti kérést a honvédelmi miniszter kezdeményezi.
A felterjesztés elkészítéséért az azt kezdeményezõ honvé-
delmi szervezet felel, a HM képviseletét az Országgyûlés
illetékes bizottsága elõtt a kijelölt honvédelmi szervezet
vezetõje látja el.”

8. §

(1) Az Ut. 39. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A HM VGH a részére adott beszerzési megbízás kéz-
hezvételét követõen haladéktalanul megvizsgálja, hogy)

„b) a megbízás vonatkozásában a Kbt. 9. § (1) bekezdés
h) vagy i) pontjában, illetve a Vbt. 7. § (1) bekezdés
15. vagy 16. pontjában meghatározott feltételek maradék-
talanul fennállnak-e.”

(2) Az Ut. 39. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A Kbt. 9. § (1) bekezdés h) vagy i) pontja, valamint
a Vbt. 7. § (1) bekezdés 15. vagy 16. pontja szerinti feltéte-
lek fennállása esetén a HM VGH a beszerzési megbízás
befogadását követõen haladéktalanul döntési javaslatot
terjeszt fel a HM GTSZF útján a HM VGHÁT részére a
szolgáltatásra felkérni tervezett HM GT vonatkozásában.”

9. §

Az Ut. 40. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) A HM VGH ajánlatkérõként az uniós közbeszerzé-
si értékhatárt, illetve a védelmi és biztonsági beszerzések
uniós értékhatárát elérõ értékû beszerzések esetén a Kbt.,
az R1. és a. Vbt. elõírásai alapján jár el.”

10. §

Az Ut. 42. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A Kbt. 9. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a
Vbt. 7. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott kivétel
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alapján a NATO beszerzésekkel foglalkozó ügynökségé-
nek eljárásrendje alkalmazható.”

11. §

Az Ut. 47. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A Kbt.-ben, valamint a Vbt.-ben meghatározottak
alapján a közbeszerzési és a védelmi és biztonsági beszer-
zési eljárásokról manuális vagy számítógépes – ügyvitel
által számmal ellátott – nyilvántartást kell vezetni.
A (köz)beszerzési és a 43. § (1) bekezdése szerinti beszer-
zési eljárások, valamint infrastrukturális beszerzések ese-
tében minden feladatra külön gyûjtõívet kell felfektetni,
amelybe iktatni kell több ügyintézõ esetén is az eljárással
kapcsolatos összes okmányt, levelezést, feljegyzést, indo-
kolást, különös tekintettel a sürgõsségi és elõre nem látha-
tó okok miatt indított beszerzési eljárásokra.”

12. §

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

13. §

Az Ut. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

14. §

Az Ut.
a) 4. § (2) bekezdésében a „46/2011. (III. 25.) Korm.

rendelet” szövegrész helyébe a „320/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet”,

b) 4. § (2) bekezdésében a „7. §-a szerinti egyeztetés
kezdeményezésének” szövegrész helyébe az „5. §-a sze-
rinti hozzájárulás kérelmezésének”,

c) 4. § (3) bekezdésében az „az NFM” szövegrész helyé-
be az „a közbeszerzésekért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium”,

d) 50. § (2) bekezdésében az „Az NFM” szövegrész he-
lyébe az „A közbeszerzésekért felelõs miniszter által veze-
tett minisztérium illetékes szervezeti egysége”,

e) 1. melléklet 1.11. pontjában a „46/2011. (III. 25.)
Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „320/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet”,

f) 2. melléklet 1.10.2. pontjában és 3. melléklet 1.16.2.
pontjában az „a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket
érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti cé-
lokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások
megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló
228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete” szöveg-

rész helyébe a „védelmi és biztonsági célú beszerzésekrõl
szóló 2016. évi XXX. törvény 1. melléklete” és

g) 5. és 6. mellékletében az „a közbeszerzések központi
ellenõrzésérõl és engedélyezésérõl szóló 46/2011.
(III. 25.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdésében” szöveg-
rész helyébe a „320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §
(6) bekezdésében”
szöveg lép.

15. §

Hatályát veszti az Ut.
a) 2. § 32. pontja,
b) 4. § (7) bekezdésében az „(a továbbiakban: HM

HVF)” szövegrész és
c) 32. §-a.

16. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet
az 50/2016. (IX. 8.) HM utasításhoz

1. Az Ut. 1. melléklet 1.10.4. pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„1.10.4. A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) vagy e) pontja
vagy 104. §-a, valamint a Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pont
ad) vagy ae) alpontja vagy 85. §-a hatálya alá tartozó eljá-
rás alkalmazására vonatkozó javaslat indokolása.”

2. melléklet
az 50/2016. (IX. 8.) HM utasításhoz

1. Az Ut. 2. melléklet 1.10.28. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1.10.28. A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) vagy e) pontja
vagy 104. §-a, valamint a Vbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjá-
nak ad) vagy ae) alpontja vagy a 85. § hatálya alá tartozó
eljárás alkalmazására vonatkozó javaslat indokolása.”
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

25/2016. (HK 9.) HM VGHÁT
szakutasítása

a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli
ellátási-utaltsági rendjérõl szóló

14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás
módosításáról*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
71/2016. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a NATO új légi vezetési és irányítási rendszere

ARS Veszprém rendszerelemének teljes mûveleti
alkalmazásba vételével összefüggõ feladatokról *

* A szakutasítást és az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
72/2016. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai

és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe
tartozó egyes szervezetek racionalizálásával

összefüggõ egyes feladatokról és a Honvédelmi
Minisztérium átalakításával összefüggõ egyes

feladatok végrehajtásáról szóló
13/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes

intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése és 11. § (1) bekezdés 11. pontja alapján – fi-
gyelemmel a Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai
és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tar-
tozó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggõ felada-

tokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosí-
tásáról szóló 38/2016. (VII. 21.) HM utasításra – a követ-
kezõ

együttes intézkedést

adjuk ki.

I. FEJEZET

1. Általános rendelkezések

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

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

vezetekre, és
d) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) had-

rendjébe tartozó katonai szervezetekre
[(az a)-d) pontban foglaltak a továbbiakban: honvédségi
szervezetek)]
terjed ki.

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

tartozó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggõ
egyes feladatok

2. A Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és a
honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó
egyes szervezetek racionalizálásával összefüggõ
feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások
módosításáról szóló 38/2016. (VII. 21.) HM utasítás [a to-
vábbiakban: 38/2016. (VII. 21.) HM utasítás] 2. és
3. §-ában nevesített HM szervezetek (a továbbiakban:
szervezeti változásban érintett HM szervezetek) személyi
állománya tekintetében a személyügyi eljárás megkezdé-
sére és végrehajtására – ideértve a személyi beszélgetések
lefolytatását is – a munkáltatói, az állományilletékes
parancsnoki jogkör gyakorlója, vagy a Honvéd Vezérkar
fõnöke (a továbbiakban: HVKF) által arra felhatalmazott
személy (a továbbiakban együtt: felelõs vezetõ) jogosult.

3. A személyügyi eljárásokkal kapcsolatos rendelkezések

3. A szervezeti változásban érintett HM szervezet sze-
mélyügyi szerve, a HM Közigazgatási Államtitkári Titkár-
ság Közszolgálati Iroda (a továbbiakban: HM KÁT KI),
valamint a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnök-
ség (a továbbiakban: HVK SZCSF) (a továbbiakban
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együtt: érintett személyügyi szervek) az együttes intézke-
dés hatályba lépését követõ elsõ munkanapig ellenõrzik
a személyügyi alapnyilvántartásokat, pontosítják a szerve-
zeti változásban érintett szervezeteknél beosztást vagy
munkakört be nem töltõk, de személyügyi és pénzügyi el-
látásra utaltak, továbbá képzésben résztvevõk számát,
helyzetét, valamint az elõmeneteli szabályok alapján ma-
gasabb beosztásba kinevezésre számításba vehetõk nyil-
vántartását.

4. A szervezeti változásban érintett HM szervezetek fe-
lelõs vezetõi a jogutód honvédelmi szervezet munkaköri
jegyzék vagy állománytábla helyesbítõ ívének kiadását
követõ második munkanapig az adott beosztás vagy mun-
kakör feltöltése, feltöltésének megtervezése érdekében
pontosítják a továbbfoglalkoztatásra tervezett személyi ál-
lományra vonatkozó elgondolásokat, valamint szükség
szerint megtervezik a továbbfoglalkoztatásra nem terve-
zett személyi állomány felmentésének és szolgálatteljesí-
tési vagy munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésének
kezdõ napját. A szolgálatteljesítési vagy munkavégzési
kötelezettség alóli mentesítések idõpontját úgy kell meg-
határozni, hogy biztosítható legyen az átadás-átvétellel,
valamint a jogutód honvédelmi szervezet új szervezeti
rend szerinti mûködésével kapcsolatos feladatok végrehaj-
tása.

5. A szervezeti változásban érintett személyi állomány
esetében a felelõs vezetõ munkáltatói jogkörébe tartozó
személyügyi eljárások lefolytatására a jogutód honvédel-
mi szervezet munkaköri jegyzék vagy állománytábla he-
lyesbítõ ívének kiadását követõ nap és az együttes intézke-
dés hatályba lépését követõ tizenötödik nap között kerül
sor.

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

7. A szervezeti változásban érintett HM szervezetek fe-
lelõs vezetõinek jogkörét meghaladó, magasabb munkál-
tatói jogkörbe tartozó döntések esetén a személyi javaslati
lapokat a munkáltatói jogkör gyakorlójához a személyi ja-
vaslati lap aláírását követõ három munkanapon belül, de
legkésõbb az együttes intézkedés hatályba lépését követõ
tizenkettedik napig kell felterjeszteni.

8. A személyi állomány azon csoportját, akik megfelel-
nek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 46. § (1) bekezdés r) pontja szerinti
feltételeknek, a HVK SZCSF szakállománya tájékoztatja a
közigazgatási tartalékállományba kerülés (TARTINFO)
lehetõségérõl és az ehhez szükséges további teendõkrõl.
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti

jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl
szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet 3/A. § (1) bekezdé-
se szerinti felajánlás vizsgálatát a HVK SZCSF szakállo-
mánya végzi.

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

10. A szervezeti változásban érintett, továbbfoglalkoz-
tatásra kerülõ hivatásos vagy szerzõdéses katonák új szol-
gálati beosztásba történõ áthelyezésére, kinevezésére,
szolgálati beosztás hiányában rendelkezési állományba
helyezésére legkorábban 2016. szeptember 1-jei, legké-
sõbb 2016. december 30-ai hatállyal kerül sor.

11. Az érintett személyügyi szervek a tárgynapi sze-
mélyügyi eljárások alapján az érintett személyi állomány
vonatkozásában a HM Költségvetés Gazdálkodási Infor-
mációs Rendszerben (a továbbiakban: HM KGIR) rögzítik
a személyügyi nyilvántartásban kezelt adatok változásait.

12. Az érintett személyügyi szervek a személyügyi
eljárás során keletkezõ adatok egységes rendben történõ
feldolgozása érdekében gondoskodnak arról, hogy a mun-
káltatói döntések, különösen a személyügyi parancsok és
határozatok egy példánya – legkésõbb azok aláírását követõ
30 napon belül – megküldésre kerüljön az MH Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a to-
vábbiakban: MH KIKNYP) részére.

4. A jogviszony megszüntetésével kapcsolatos
rendelkezések

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

5. A civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztés
feladatai

14. A szervezeti változásban érintett HM szervezetek
személyi állományából a továbbfoglalkoztatásra nem ter-
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vezettek civil munkaerõpiacra történõ visszaillesztésének
humánszolgálati feladatait az érintett személyügyi szerv
szakállománya végzi, amelynek során együttmûködnek a
területileg illetékes állami foglalkoztatási szervekkel és az
MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal.

15. A HVK SZCSF csoportfõnöke az érintett személy-
ügyi szerv vezetõjének igénye esetén szakmai támogatást
biztosít a továbbfoglalkoztatásra nem tervezettek civil
munkaerõpiacra történõ visszaillesztésének humánszolgálati
feladataival összefüggõ feladatok szakszerû végrehajtásában,
valamint elõsegíti az MH Szociálpolitikai Közalapít-
vánnyal és az állami foglalkoztatási szervekkel történõ
kapcsolattartást.

6. A költségvetési gazdálkodással,
az illetménygazdálkodással és a keretgazdálkodással

kapcsolatos feladatok

16. A pénzügyi és számviteli feladatok végrehajtása ér-
dekében a HM Védelmi Hivatal (a továbbiakban: HM
VH), a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH), a
HM Beszerzési Hivatal (a továbbiakban: HM BH), a HM
Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatal és a HM Társadal-
mi Kapcsolatok Hivatal (a továbbiakban együtt: megszû-
néssel érintett HM szervezetek) együttmûködve a HM Vé-
delemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) ellá-
tásukat végzõ pénzügyi és számviteli szervezeti elemével
(a továbbiakban: HM I. OGTPER)

a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 33. § (3) bekezdése alapján a meg-
szûnést követõ 30 napon belül – a személyi jövedelemadó
kivételével – bevallást készít az egyes adókötelezettségek-
rõl az államháztartással szemben évente egyszeri bevallás
benyújtására kötelezett adózók részére rendszeresített be-
vallás-garnitúra kitöltésével, és azt az Art. elõírásainak fi-
gyelembevételével elektronikus úton megküldi a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére,

b) az államháztartás számvitelérõl szóló 4/2013. (I. 11.)
Korm. rendelet 7. §-a és 34. §-a, valamint a 2015. évi éves
költségvetési beszámoló elkészítésének rendjérõl szóló
HM VGHÁT szakutasítás szerint az éves költségvetési be-
számolónak megfelelõ adattartalommal, leltárral és záró
fõkönyvi kivonattal alátámasztott adatszolgáltatásokat ké-
szít, amelyeket 2016. október 10-ig megküld a HM VGH
részére és ezzel egyidejûleg leadja a megszûnéssel érintett
HM szervezet pénzügyi és számviteli bélyegzõit,

c) a 2015. évi zárszámadáshoz kapcsolódó intézményi
adatszolgáltatás elkészítésérõl szóló HM VGHÁT szak-
utasítás szerinti adatszolgáltatást 2016. november 5-ig
megküldi a HM VGH részére,

d) 2016. augusztus 30-ig végrehajtja a szállítói számlák
kifizetését és a 2016. augusztus 30-át követõen fennmara-
dó, ki nem fizetett szállítói számlákat 2016. szeptember

5-ig, jegyzõkönyv szerint átadja a jogutód honvédelmi
szervezet részére,

e) 2016. augusztus 19-ig elszámoltatja a személyi állo-
mányt a kiadott elõlegekkel,

f) a hóközi kifizetések végrehajtását 2016. augusztus
24-ig történõ feladással úgy biztosítja, hogy azok 2016.
augusztus 30-ig pénzforgalmilag teljesítésre kerüljenek,

g) 2016. augusztus 25-ig
ga) végrehajtja a kötelezettség jellegû sajátos elszámolások

valamennyi tételének pénzforgalmi rendezését és elkészíti
azok rendezéshez kapcsolódó átadás-átvételi jegyzõköny-
vet, melyet a szükséges bizonylatokkal és analitikákkal
együtt 2016. augusztus 30-ig átad a jogutód honvédelmi
szervezet részére,

gb) a követelés jellegû sajátos elszámolások és az egyéb
sajátos eszközoldali elszámolások rendezéshez kapcsoló-
dó átadás-átvételi jegyzõkönyvet a szükséges bizonylatok-
kal és analitikákkal együtt átadja a jogutód honvédelmi
szervezet részére annak érdekében, hogy a jogutód honvé-
delmi szervezet 2016. augusztus 30-ig végrehajtsa az át-
vett követelés jellegû sajátos elszámolások pénzforgalmi
rendezését,

h) a megszûnésének napján – utolsó gazdasági esemény-
ként – elszámolja az elõirányzat-felhasználási keretszámla
egyenlegének jogutód honvédelmi szervezet részére történõ
átvezetését,

i) a HM I. OGTPER bedolgozása alapján elkészíti a fel-
számolási jegyzõkönyv gazdálkodási fejezetét,

j) a 2016. évi katonai túlszolgálati díjkerete maradvá-
nyát legkésõbb 2016. augusztus 31-ig lemondja a HM
VGH-nál, melyet a HM VGH felülvizsgál és a jogutód
honvédelmi szervezet 2016. évi katonai túlszolgálati díj-
keretét legkésõbb 2016. szeptember 16-ig kiegészíti a fe-
lülvizsgált maradványösszeggel,

k) a személyi állományára vonatkozó költségképzési
beállításokat 2016. szeptember 7-ei érvényességgel átállít-
ja a megfelelõ gazdálkodó szervezet – jogutód honvédelmi
szervezet vagy rendelkezési állomány – költségképzési
paramétereire,

l) a közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló
113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás rendelkezéseinek
megfelelõen 2016. szeptember 30-ig a HM VGH-nál le-
mondja a részére jóváhagyott közalkalmazotti létszámot
és béralapot,

m) a polgári megbízási díjkeret-maradványát 2016.
szeptember 1-jéig a HM VGH-nál lemondja,

n) a részére felszámított, illetve jóváhagyott rendkívüli
munkavégzési díjkeretet, illetményelõleg-keretet, segély-
keretet és azok maradványösszegét a megszûnés idõpontja
szerinti határnappal lezárja és 2016. szeptember 30-ig a
HM VGH részére visszajelenti, és

o) a 2016. évi kétoldalú nemzetközi együttmûködési
terve (a továbbiakban: KNET), valamint a 2016. évi multi-
laterális együttmûködési terve (a továbbiakban: MET)
programjai között tervesített, utazásokra és fogadásokra
jóváhagyott fel nem használt elõirányzat keret maradványát
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legkésõbb 2016. augusztus 31-ig lemondja a HM
VGH-nál. A lemondásra kerülõ maradvány-összeget a
HM VGH felülvizsgálja és a jogutód honvédelmi szerve-
zet MET, illetve KNET elõirányzat keretét legkésõbb
2016. szeptember 16-ig kiegészíti a felülvizsgált marad-
ványösszeggel.

17. A HM VGH átadásra kerülõ szervezeti elemei tekin-
tetében – az átszervezéssel összefüggõ személyügyi eljá-
rásoknak megfelelõen – a HM VGH Gazdálkodás Támo-
gató és Pénzügyi Referatúra (a továbbiakban: HM VGH
GTPR) végrehajtja a 16. pont d)–g), valamint k) és l) al-
pontja szerinti feladatokat.

18. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a további-
akban: HM HIM), az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyõrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) és az MH
Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK), valamint
a pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rend szerinti
jogutód HM VGH GTPR és a HM I. OGTPER

a) létszámnövekedéssel kapcsolatos személyi juttatás,
munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási
adó, valamint költségvetési létszám pótelõirányzat igényét
2016. augusztus 25-ig megküldi a HM VGH részére,

b) a létszámváltozásnak megfelelõen igényli az
Erzsébet Utalványokat az Erzsébet Utalványforgalmazó
Zártkörûen mûködõ Részvénytársaságnál (a továbbiak-
ban: Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.),

c) 2016. szeptember 5-ig végrehajtja a követelések és a
kötelezettségek jogutód honvédelmi szervezet részére tör-
ténõ rögzítését és azt követõen kezdeményezi azok törlését
a HM KGIR-ból,

d) a közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló
113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás rendelkezéseinek
megfelelõen a közalkalmazotti állomány foglalkoztatásá-
hoz szükséges létszámot és béralapot 2016. szeptember
30-ig igényli a HM VGH-tól, és

e) 2016. augusztus 24-ig végrehajtja a pénzbeli juttatá-
sok folyósításának rendjérõl és számviteli elszámolásuk
egyes kérdéseirõl szóló 26/2016. (HK 5.) HM
KÁT-HVKF együttes intézkedésben foglalt követelések
pénzforgalmi rendezését.

19. A HM HIM, az MH BHD, valamint a pénzügyi és
számviteli ellátási-utaltsági rend szerinti jogutód HM
VGH GTPR és a HM I. OGTPER 2016. augusztus 19-ig
kezdeményezi a megszûnéssel érintett HM szervezetekkel
kapcsolatos változások 2016. szeptember 1-jei hatállyal
történõ átvezetését az Erzsébet Utalványforgalmazó
Zrt-nél.

20. A HM VGH a megszûnéssel érintett HM szervezetek
a) elõirányzat-felhasználási keretszámlájának 2016. au-

gusztus 31-ei hatállyal történõ megszüntetését kezdeménye-
zi a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár),

b) vonatkozásában a megszûnés napjával a 16. pont
b) alpontja szerinti adatszolgáltatás alapján az éves
költségvetési beszámolónak megfelelõ adattartalommal,
leltárral és záró fõkönyvi kivonattal alátámasztott éves
költségvetési beszámolót készít a 2015. évi éves költség-
vetési beszámoló elkészítésének rendjérõl szóló HM
VGHÁT szakutasításban meghatározottak szerint, és azt a
HM fejezet K-11-es programjában 2016. november 30-ig
rögzíti, és

c) vonatkozásában a 18. pont c) alpontja szerinti kezde-
ményezések alapján végrehajtja a követelések és a kötele-
zettségek HM KGIR-ból való törlését.

21. A HM VGH 2016. augusztus 25-ig kezdeményezi a
honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátá-
si-utaltsági rendjérõl szóló 14/2014. (HK 6.) HM VGHÁT
szakutasítás módosítását.

22. A HM VGH az átadásra kerülõ szervezeti elemeinek
személyi állományát az augusztus havi hóvégi számfejtést
követõen, de legkésõbb 2016. szeptember 7-ig központilag
áthelyezi az átvevõ jogutód honvédelmi szervezet állomá-
nyába. Amennyiben a központilag áthelyezett állomány a
jogutód honvédelmi szervezettõl eltérõ, más honvédelmi
szervezethez kerül áthelyezésre – ideértve a rendelkezési
állományba helyezést is –, a HVK Személyzeti Csoportfõ-
nökség csoportfõnöke 2016. szeptember 21-ig egyedileg
intézkedik azok más honvédelmi szervezethez történõ
áthelyezésére.

23. A HM VGH a jogutód honvédelmi szervezetek folya-
matos mûködésének biztosítása érdekében kezdeményezi
a szükséges elõirányzat-átcsoportosításokat a Kincstárnál.

24. A HM VGH szervezeti elemének és feladatrendszer-
ének átvételével összhangban a HM VGH felülvizsgálja a
2016. évi MET, illetve KNET programjai között tervesített
– a NATO biztonsági beruházási feladatokat nem érintõ –
utazásokra és fogadásokra jóváhagyott és 2016. augusztus
31-ig fel nem használt keretét és legkésõbb 2016. szeptem-
ber 16-ig a felülvizsgált maradványösszeggel kiegészíti az
MH LK 2016. évi MET, illetve KNET keretét.

25. A HM VGH 2016. december 31-ig biztosítja az MH
LK részére átadásra kerülõ feladatokhoz kapcsolódó és a
HM VGH Kereskedelmi Utazások Tervében jóváhagyott
külföldi szolgálati utak végrehajtását.

26. A HM VGH szervezeti elemének és feladatrendszer-
ének átvételével összhangban a HM VGH felülvizsgálja a
tárca tulajdonában, vagy résztulajdonában levõ szabadal-
mak 2016. évben esedékes díjakat érintõen jóváhagyott és
2016. augusztus 31-ig fel nem használt keretét és legké-
sõbb 2016. szeptember 30-ig a felülvizsgált maradvány-
összeggel kiegészíti az MH LK 2016. évi intézményi költ-
ségvetési keretét. A tárca tulajdonában, vagy résztulajdo-
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nában levõ szabadalmak 2016. évben esedékes díjait 2016.
szeptember 1-jét követõen az MH LK intézményi költség-
vetési keretének terhére egyenlíti ki.

7. Hadmûveleti feladatok

27. A szervezeti változásban érintett HM szervezet a
szervezeti változással összhangban elkészíti vagy módo-
sítja az MH készenlét fenntartása és fokozása rendszeré-
hez (a továbbiakban: KFR) elõírt munkatervét, amelyet a
felelõs vezetõ 2016. augusztus 15-ig jóváhagyásra felter-
jeszt az irányítást végzõ állami vagy katonai vezetõ részé-
re. A jóváhagyott KFR munkaterv egy példányát a felelõs
vezetõ 2016. augusztus 30-ig megküldi a HVK Hadmûve-
leti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF)
részére és intézkedik a KFR tervhez kapcsolódó okmá-
nyok elkészítésére, illetve pontosítására.

28. A HM VH fõigazgatója intézkedik a HM VH részére
kiadott központi riasztási okmány 2016. szeptember 1-jéig
a HVK HDMCSF részére történõ visszaküldésére.

29. A megszûnéssel érintett HM szervezet vezetõje
2016. szeptember 1-jéig – a megszûnéssel érintett HM
szervezet KFR munkaterve valamennyi példányának meg-
semmisítése érdekében – intézkedik azoknak az ellátásu-
kat végzõ ügyviteli szerv részére történõ leadására.

30. A Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és
fokozásának követelményeirõl szóló M/1/2012. (HK 8.)
HM KÁT–HVKF együttes intézkedés, valamint a Magyar
Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának kö-
vetelményeirõl szóló M/1/2012. (HK 8.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról szóló M/1/2013.
(HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés megszûnés-
sel érintett HM szervezeteket illetõ példányai az együttes
intézkedés hatálybalépését követõ ötödik napig az azok el-
látásért felelõs ügyviteli szervek részére leadásra, illetve
azok útján átadásra kerülnek a jog-utód HM szervek részé-
re. Ezen intézkedések további példányainak a HM Társa-
dalmi Kapcsolatokat Koordináló Fõosztály, és a HM Nem-
zeti Rendezvényszervezõ Fõosztály részére történõ bizto-
sítását a jelen együttes intézkedés aláírásával engedélyez-
zük.

8. Logisztikai feladatok

31. Az MH LK az MH BHD-val és a HM VGH-val
együttmûködve a 38/2016. (VII. 21.) HM utasítás szerint
feladatrendszerébe kerülõ feladatokat ellátó szervezeti
elemeit érintõen a HM fejezet béke és békétõl eltérõ idõ-
szaki logisztikai utaltsági rendjének (a továbbiakban:
LUR) módosítására vonatkozó javaslatát az együttes in-
tézkedés hatályba lépését követõ nyolcadik napig megkül-

di a HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban:
HVK LOGCSF) részére.

32. A HVK LOGCSF a megszûnéssel érintett HM szer-
vezeteket törli, valamint a MH LK javaslata alapján ponto-
sítja és kiadja a módosított LUR-t.

33. A HM BH kivételével a megszûnéssel érintett HM
szervezetek logisztikai ellátását végzõ honvédelmi szerve-
zet, a megszûnéssel érintett HM szervezetekkel, valamint
– a HM mint intézmény vagyonnyilvántartásában vezetett
anyagnemek vonatkozásában – a jogutód honvédelmi
szervezetekkel együttmûködve a HM fejezet egységes
számviteli politikájáról és számlarendjérõl szóló 12/2016.
(HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás 1. függelék Leltározási
szabályzatában meghatározottak szerint, 2016. augusztus
31-ei fordulónappal átadás-átvételi leltárt hajt végre. A lel-
tár 2016. szeptember 16-ai befejezéséig a szervezeti válto-
zásban érintett honvédelmi szervezet felelõs vezetõje jó-
váhagyja a leltárról szóló összefoglaló jelentést, valamint
az ESZKÖZ program szakági és referensi részében a leltár
végrehajtása megjelenítésre kerül.

34. A vagyonátadást – az ESZKÖZ programban 221 és
321 mozgáskódokkal – a 33. pont szerinti honvédelmi
szervezetek 2016. szeptember 1-jei átadás-átvételi dátum-
mal, szeptember 30-áig végrehajtják.

35. A HM BH a logisztikai ellátását végzõ HM VGH és
MH BHD által biztosított teljeskörû lekérdezési listák
alapján 2016. augusztus 31-ig egyeztetést hajt végre.
Az egyezetett lekérdezési listák a vagyonátadásról szóló,
2016. szeptember 5-ig összeállított és hitelesített át-
adás-átvételi jegyzõkönyv részét képezik. A HM VGH és
az MH BHD 2016. szeptember 16-ig végrehajtja a tároló-
helyek közötti átvezetést.

36. A HM VGH által az MH LK részére átadásra kerülõ
szervezeti elem vagyonát az MH LK logisztikai ellátását
végzõ MH ARB veszi át. Az átadás-átvétel

a) a raktári készletek vonatkozásában a 33-34. pont sze-
rinti feladatoknak és határidõnek megfelelõen, és

b) a személyhez kötött vagyon vonatkozásában felelõs-
ségvállalási nyilatkozattal – amely az átadás-átvételi jegy-
zõkönyv részét képezi – a 34. pont szerinti mozgáskódok-
kal 2016. szeptember 30-ig
kerül végrehajtásra.

37. A megszûnéssel érintett honvédelmi szervezet veze-
tõje az MH BHD parancsnokával együttmûködve intézke-
dik a vezetése alá tartozó szervezet analitikus és egyéb
operatív nyilvántartásainak pontosítására.

38. A szervezeti változásban érintett honvédelmi szer-
vezetek közötti anyagmozgatás kizárólag az ESZKÖZ
program által készített mozgásbizonylatokon történik,
amelyeket a megszûnéssel érintett HM szervezet, mint át-
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adó és a jogutód honvédelmi szervezet, mint átvevõ szer-
vezet kijelölt anyagfelelõsei aláírnak, és a logisztikai el-
lá-tásukat végzõ szervezet bélyegzõjével hitelesítenek.

39. A szervezeti változással érintett honvédségi szerve-
zet személyi állománya 2016. augusztus 31-ig elszámol a
személyhez kötött elszámolásköteles anyagokkal és esz-
közökkel az ellátását végzõ anyagnem-felelõsnek.

40. A megszûnéssel érintett HM szervezet – az MH
BHD-val együttmûködve – a számítástechnikai anyagait
és eszközeit 2016. szeptember 1-jét követõen átadja a jog-
utód honvédelmi szervezet részére.

41. Az MH BHD parancsnoka intézkedik a HM BH ki-
vételével a megszûnéssel érintett HM szervezetek és azok
jogutód honvédelmi szervezetei közötti anyagmozgatá-
sokra, ideértve a honvédelmi kiállítóhelyek létrehozásáról
és mûködtetésérõl, valamint a honvédelmi szervezetek ál-
tal a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól kölcsönzött
mûtárgyak kezelésérõl szóló 7/2015. (II. 20.) HM utasítás
szerinti mûtárgyakat, azok analitikus és egyéb operatív
nyilvántartásainak módosítását és pontosítását.

42. A megszûnéssel érintett HM szervezet vezetõje kez-
deményezi a HM HIM-mel megkötött kölcsönzési szerzõ-
dés alapján az attól átvett mûtárgyak visszavételét.

43. A szervezeti változással érintett honvédségi szerve-
zet a személyi állományának költözésével összefüggõ, az
irodák tisztasági festésére és javítására vonatkozó igényt
az elhelyezésileg ellátó honvédségi szervezet részére küldi
meg. Az objektumot elhelyezésileg ellátó honvédelmi
szervezet a beérkezett igényeket 2016. augusztus 31-ig
összesíti és megküldi a HM VGH részére.

44. A megszûnéssel érintett HM szervezet felelõs veze-
tõje 2016. szeptember 1-jei fordulónappal szerzõdéses
partnereik felé kezdeményezi és végrehajtja a kötelezett-
ségekkel és a követelésekkel kapcsolatos szerzõdések
szükséges módosítását.

45. Az MH BHD parancsnoka a gépjármû-szaktechni-
kai terület vonatkozásában intézkedik a szervezeti válto-
zással érintett honvédségi szervezet részére biztosított
gépjármûvek és azok gépjármûvezetõinek a jogutód hon-
védelmi szervezet részére történõ átcsoportosítására és az
üzemeltetés feltételeinek megteremtésére.

46. Az átvevõ jogutód honvédelmi szervezet felelõs ve-
zetõje által átvevõként kijelölt személyek – a LUR szerint
illetékes honvédelmi szervezet felelõs vezetõje által kije-
lölt bizottsági tagok ellenõrzése mellett – a megszûnéssel
érintett HM szervezet felelõs vezetõje által átadóként kije-
lölt személyektõl 2016. augusztus 30-ig helyiségleltár
alapján átveszik az átadó HM szervezet által felügyelt és

használt szolgálati, iroda- és egyéb helyiségeket, berende-
zési tárgyakat, bútorzatot, valamint a Részletes Felszerelé-
si Könyv, illetve szakanyag-nyilvántartások szerint a sze-
mélyhez kötött elszámolás-köteles szakanyagokat.

47. Az átvevõ jogutód honvédelmi szervezet az átvétel-
re tervezett feladatokra tekintettel megigényli a LUR sze-
rint illetékes honvédelmi szervezettõl a feladatok ellátásá-
hoz szükséges elhelyezési feltételeket. Az átvevõ honvé-
delmi szervezetek igénye alapján 2016. szeptember 1-jétõl
a LUR szerint illetékes honvédelmi szervezet biztosítja az
új feladatok ellátásához szükséges szolgálati, iroda- és
egyéb helyiségeket.

48. Az átvevõ honvédelmi szervezetek – a LUR szerint
illetékes katonai szervezet közremûködésével – az átvevõ
honvédelmi szervezetek érintett szervezeti elemei által
használt helyiségek átadás-átvételérõl készült jegyzõ-
könyvek egy példányát az átadás-átvételi eljárást követõ
ötödik napig megküldik a LUR szerint illetékes honvédel-
mi szervezet felelõs vezetõje részére, aki a jegyzõkönyvek
alapján intézkedik a szakanyag-nyilvántartások átvezeté-
sére.

9. Híradó, informatikai
és információvédelmi szakfeladatok

49. A híradó, informatikai és futár szolgáltatásokat a
szervezési idõszak teljes ideje alatt biztosítani kell. A szol-
gáltatások átcsoportosítására, csökkentésére, vagy meg-
szüntetésére csak a szervezési feladat végrehajtásának üte-
mében kerülhet sor.

50. A megszûnéssel érintett HM szervezetek felelõs ve-
zetõi az általuk vezetett szervekre vonatkozó szervezeti és
személyi változások tekintetében a változásban érintett
személyek nevét, rendfokozatát és beosztását, illetve
munkakörét a híradó és informatikai szolgáltatások össze-
sített igényét és a számukra biztosítandó, módosítandó
vagy törlésre kerülõ híradó-informatikai szolgáltatásokat
2016. augusztus 16-ig megküldik az MH BHD részére a
híradó-informatikai szolgáltatások biztosításának és át-
szervezésének érdekében. Külön figyelmet kell fordítani
azon személyek adatainak megadására, akiknek foglalkoz-
tatásra irányuló jogviszonya megszüntetésre kerül.

51. A megszûnéssel érintett HM szervezetektõl a szer-
vezeti változásban nem érintett honvédségi szervezethez
távozó, a jelenlegi elhelyezési körletét elhagyó és beosz-
tást, munkakört váltó felhasználók részére az új beosztá-
sukhoz, munkakörükhöz szükséges szolgáltatásokat a
Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült Hírköz-
lõ Hálózatának békeidejû üzemeltetési és felügyeleti rend-
jérõl, valamint a központilag biztosított szolgáltatások
igénybevételének szabályairól szóló 55/2013. (IX. 13.)
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HM utasítás rendelkezéseinek megfelelõen 2016. augusztus
16-ig az új szervezet igényli meg.

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

53. A szervezési idõszak elõkészítése és idõtartama alatt
a felelõs vezetõk kiemelt figyelmet fordítanak a szerveze-
tük elektronikus adatvagyonának hosszú távú biztosításá-
ra, amelynek érdekében 2016. augusztus 30-ig intézked-
nek az elektronikus adatvagyon megfelelõ kezelésére,
megõrzésére és védelmére.

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

55. Az MH BHD szakállománya segítséget nyújt a fel-
használók adatainak archiválásában, törlésében és az új
felhasználói igények összeállításában.

56. Azon személyek, akiknek az eszközök és a szolgál-
tatások használatára vonatkozó jogosultsága megszûnik, a
használatukban lévõ szolgálati rádiótelefont, SIM-kártyát,
telefonkészüléket, faxberendezést, EDR-készüléket és
számítástechnikai eszközöket a jogosultság megszûnését
követõen haladéktalanul leadják az õket ellátó, megszû-
néssel érintett HM szervezet anyagnem-felelõse részére.
Az adathordozóval, vagy adattárolási funkcióra alkalmas
memóriával rendelkezõ eszközök esetében a felhasználói
adatok, valamint a további használatot akadályozó szemé-
lyes beállítások és szolgáltatások megfelelõ eljárással tör-
ténõ törlését – a szükséges adatok mentését követõen – az
eszközök leadása elõtt kell elvégezni. A speciális szolgál-
tatást vagy eszközt – ideértve a bérelt áramkört, az egyedi
internet-hozzáférést, az egyedi routert és a switchet –
igénybe vevõ felelõs vezetõ 2016. szeptember 1-jéig nyi-
latkozik az MH BHD felé a szolgáltatás vagy eszköz to-
vábbi szükségességérõl vagy a leadás rendjérõl.

57. A szolgálati rádiótelefon-használatra vonatkozó
egyedi engedélyeztetési eljárás alá esõ kérelmeket – ideig-
lenes kvóta megállapítása, külön engedélyhez kötött szol-

gáltatások és keretösszegek használata – a felelõs vezetõk
2016. augusztus 16-ig felterjesztik a szolgálati rádiótele-
fon-ellátás és használat szabályairól szóló 23/2011.
(III. 2.) HM utasításban meghatározottak szerint.

58. Az MH BHD a szolgálati rádiótelefonok használatát
a korábbi hívószám megtartásával 2016. szeptember 1-jét
követõen is biztosítja azon személyek részére, akik a to-
vábbiakban is jogosultak szolgálati rádiótelefon hasz-
nálatára.

59. A megszûnéssel érintett HM szervezetek felelõs ve-
zetõi saját szervezetük vonatkozásában felelõsek az MH
tudakozói telefonkönyv és az MH elektronikus levelezési
fiókok – ideértve az újonnan létrehozott hívószámokat és
levelezési fiókokat, valamint a törlésre kerülõ felhasználó-
kat is – adatainak pontosításáért. A megszûnéssel érintett
HM szervezetek a változásokat 2016. augusztus 22-ig
megküldik az MH BHD részére.

60. A szervezeti változásban érintett HM szervezet fele-
lõs vezetõje szervezete átadásra kerülõ fizikai biztonsági
területeirõl, biztonságtechnikai eszközeirõl jegyzéket ké-
szít, amely alapján a fizikai biztonsági területeket, a biz-
tonságtechnikai eszközöket és azok dokumentációit a
2016. szeptember 30-ig átadja az átvevõ szervezet részére,
és ezzel egyidejûleg megküldi a NATO Irodaautomatizá-
lási Rendszer (a továbbiakban: NIAR) vendégfelhasználó-
inak névjegyzékét a HVK HIICSF részére. A HVK
HIICSF intézkedik a NIAR vendégfelhasználóinak felvé-
telére. Az akkreditált fizikai biztonsági területek adatkeze-
lési engedélyei módosítását, szervezeti átalakítás miatti
változás lekövetése érdekében az átvevõ szervezetnek
2016. október 30-ig kezdeményezni kell a BM Nemzeti
Biztonsági Felügyeletnél.

61. A szervezési feladatokban érintett HM szervezetek
szervezeti és funkcionális elemei elhelyezésének tervezé-
sénél kiemelt szakmai és költséghatékonysági szempont-
ként kell figyelembe venni, hogy a minõsített adatok vé-
delme érdekében, jogszabály által meghatározott fizikai
biztonsági feltételekkel már részben vagy teljes egészében
rendelkezõ helyiségek a továbbiakban is a minõsített ada-
tok védelmével kapcsolatos funkciójuknak megfelelõen
kerüljenek hasznosításra. Kifejezetten e körbe tartoznak a
minõsített adatok elektronikus feldolgozására kialakított
helyiségek, az ügyeleti helyiségek, a minõsített adatok tá-
rolóhelyiségei, a nyilvántartó illetve ügyviteli helyiségek,
rejtjelkörletek.

62. Az önálló postafiók-számmal rendelkezõ és meg-
szûnéssel érintett HM szervezetek felelõs vezetõi a meg-
szûnésre, vagy a szervezet megnevezésében bekövetkezõ
változásra tekintettel 2016. augusztus 15-ig a változásról
értesítik a postafiók bérleményt biztosító postai szerv

928 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám



vezetõjét és kezdeményezik a postaszolgáltatási szerzõdés
módosítását, vagy megszüntetését.

63. A HM VGH fõigazgatója 2016. szeptember 30-ig
intézkedik a HM BH által használt, Katonai Beszerzési In-
formációs Rendszert kiszolgáló számítástechnikai eszkö-
zök üzemeltetésével összefüggõ feladatok végrehajtási
rendjének módosítására.

64. A HM VGH 2016. szeptember 1-jei hatállyal átveszi
és – honvédelmi célú központi beszerzési feladatainak ré-
szeként – végzi a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a
kormányzati kommunikációs beszerzések központosított
közbeszerzési rendszerérõl szóló 247/2014. (X. 1.) Korm.
rendelet 8. és 9. §-a szerinti központosított adatszolgáltatá-
si feladatokat. A HM BH fõigazgatója 2016. augusztus
31-ig intézkedik a 2016. szeptember 1-jei változás a Nem-
zeti Kommunikációs Hivatal részére történõ bejelentésére.

65. A szervezeti változásban érintett HM szervezet fele-
lõs vezetõje vagy az általa kijelölt személy a Honvédelmi
Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Informá-
ciós Rendszer felhasználói jogosultságok, valamint a kap-
csolódó infrastrukturális elemek igénylésének és kiosztá-
sának eljárásrendjérõl szóló 9/2016. (HK 2.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedése (a továbbiakban:
9/2016. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés)
alapján intézkedik a szervezeti változásban érintett személyi
állomány HM KGIR alkalmazásban történõ munkavégzé-
séhez szükséges hozzáférési jogosultságainak (a továb-
biakban: jogosultság) felülvizsgálatára. A felülvizsgált
jogosultság engedélyezésére, módosítására vagy megszünteté-
sére, illetve a HM KGIR infrastrukturális feltételeinek biz-
tosítására a HM KGIR Portál kezdõoldalán a KGIR Üze-
meltetési Tájékoztatóból vagy a HM KGIR Útválasztón,
az Ûrlapok mappából letöltött aktuális, a HM KGIR
felhasználóinak regisztrálásához és jogosultságainak
definiálásához megnevezésû 3/A, illetve a végpont, mun-
kaállomás létesítéséhez, áthelyezéséhez és megszüntetésé-
hez megnevezésû 3/C jelû adatlapok kitöltésével és a
9/2016. (HK 2.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
szerinti eljárásrend alapján kezdeményezhetõ a felhasz-
nálók részére.

10. Dokumentumvédelmi és ügyviteli feladatok

66. A megszûnéssel érintett HM szervezet személyi ál-
lománya az általa kezelt iratokkal elszámol az ellátásáért
felelõs ügyviteli szerv felé.

67. A HM VGH 38/2016. (VII. 21.) HM utasítás 3. §
b) pontja szerinti feladatátadásban érintett ügyintézõi irat-
jegyzékbe foglalják az általuk kezelt és a jogutód honvéd-
ségi szervezetek további mûködéséhez szükséges iratokat.
A HM VGH ügyviteli szerve az ügyintézõk által elkészített

iratjegyzékekben megjelölt, a 38/2016. (VII. 21.) HM uta-
sítás 3. § b) pontja szerinti szervezetek feladatrendszer-
ének átadás-átvétele során az azzal összefüggõ, a HM
VGH irattárban õrzött iratokat és alap- és kisegítõ nyilván-
tartásokat – ideértve az MH LK mûködéséhez szükséges
Rajz- és Dokumentumtárat – átadja az MH LK ügyviteli
szervének. Az MH LK ügyviteli szerve 2016. december
30-ig saját ügyviteli rendszerébe integrálja az átvett ira-
tokat.

68. A jogutód honvédségi szervezet mûködéséhez szük-
séges minõsített iratokat a szervezeti változásban érintett
HM szervezet olyan ütemezéssel adja át az érintett ügyvi-
teli szerv részére, hogy azok folyamatos feldolgozása biz-
tosított legyen.

69. A megszûnéssel érintett HM szervezet jegyzéket készít
a jogutód honvédségi szervezettõl eltérõ más honvédségi
szervezethez áthelyezésre kerülõ személyek fényképes
aktívkártyás belépési engedélyeirõl, amelyet 2016. au-
gusztus 31-ig megküld a HVK HIICSF részére.

70. A megszûnéssel érintett HM szervezet felelõs veze-
tõje a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetés-
esével érintett személyi állomány fényképes aktívkártyás
belépési engedélyeirõl jegyzéket készít, amelyet a szolgá-
latteljesítés vagy munkavégzés utolsó napján elszámolta-
tott személyektõl bevont fényképes aktívkártyás belépési
engedélyekkel együtt 2016. december 30-ig megküld a
HVK HIICSF részére.

71. A megszûnéssel érintett és saját ügyviteli szervezeti
elemmel rendelkezõ HM szervezet felszámolásért felelõs
vezetõje a HVK HIICSF-fel együttmûködve intézkedik a
Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzata
406. és 407. pontjában meghatározott feladatokra és
a megszûnéssel érintett HM szervezet ügyviteli szervének
a 2016. december 30-ig történõ felszámolására.

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

feladatok

72. A megszûnéssel érintett HM szervezet felelõs veze-
tõje az államháztartási belsõ ellenõrzés tekintetében je-
lentkezõ kötelezettsége teljesítése során úgy jár el, hogy a
2016. évi államháztartási belsõ ellenõrzések végrehajtásá-
ról szóló éves jelentését a megszûnés idõpontját megelõ-
zõen 2016. augusztus 25-ig elkészíti és az elõírt rendben
felterjeszti.

73. A jogutód honvédségi szervezetek 2016. szeptem-
ber 1-jétõl a 2016. évi államháztartási belsõ ellenõrzési
feladatok végrehajtása során kiemelt figyelmet fordítanak
a mûködési folyamatok szervezeti változásokból eredõ
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kockázataira, a 2016. évi államháztartási belsõ ellenõrzési
tervükben szereplõ célkitûzések pontosítása, az éves ál-
lamháztartási belsõ ellenõrzési terv módosítása, valamint a
soron kívüli és a terven felüli kapacitás terhére elrendelés-
re kerülõ ellenõrzések útján.

74. Az államháztartási belsõ ellenõrzésekhez kapcsoló-
dóan az ellenõrzések alapján javasolt és meg nem valósult
intézkedési feladatok a megszûnéssel érintett HM szerve-
zetek és a jogutód honvédségi szervezetek közötti át-
adás-átvétel tárgyát képezik.

75. A megszûnéssel érintett HM szervezetek az átadott
intézkedésekrõl, valamint a feladatátadás következtében
idõszerûtlenné vált feladatokról a külsõ ellenõrzéseket
érintõen a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszeré-
rõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 14. § (2) bekezdé-
sében foglalt beszámolót a megszüntetés idõpontját meg-
elõzõen 2016. augusztus 29-ig – a jogutód honvédségi
szervezetek egyidejû tájékoztatása mellett – a HM BEF fõ-
osztályvezetõje útján terjesztik elõ. Az intézményi szintû
államháztartási belsõ ellenõrzéseket követõ intézkedések
kapcsán a Bkr. 46. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsé-
gével összefüggõ átadásokról a megszûnéssel érintett HM
szervezet úgy tesz eleget, hogy az alapján a megszüntetés
idõpontjára a megszûnéssel érintett HM szervezet belsõ el-
lenõrzési vezetõjének jelentéséhez szükséges információk
rendelkezésre álljanak.

76. A megszûnéssel érintett HM szervezet felelõs veze-
tõje a belsõ kontrollrendszerre vonatkozó értékelési és nyi-
latkozattételi kötelezettségét a Bkr. 11. § (4) bekezdése,
valamint a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény
Operatív Belsõ Kontrollok Rendszere Szabályzata kiadá-
sáról szóló 31/2014. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás
21.4. pontja szerint hajtja végre.

12. Szervezési, deregulációs és egyéb feladatok

77. A 38/2016. (VII. 21.) HM utasításban meghatározott
és az együttes intézkedésben nem szabályozott feladatok
tekintetében érintett csoportfõnökségek csoportfõnökei
szakterületük vonatkozásában – szükség szerint – a 2016.
szeptember 1-jéig kiadják, illetve pontosítják szakutasítá-
saikat.

78. A szervezeti változásban érintett HM szervezet a bé-
lyegzõellátásról és a bélyegzõk használatáról szóló
38/2013 (VII. 12.) HM utasításban (a továbbiakban:
38/2013. (VII. 12.) HM utasítás) meghatározott eljárás-
rend szerint a jogutód honvédelmi szervezet mûködéséhez
szükséges személyi pecsétnyomó, alap- és segédbélyegzõ
igényt 2016. augusztus 10-ig megküldi az MH KIKNYP
részére.

79. A megszûnéssel érintett HM szervezetek érvényte-
lenné vált bélyegzõinek az ügyviteli elõírások, valamint a
38/2013. (VII. 12.) HM utasítás rendelkezéseinek betartá-
sával az MH KIKNYP részére 2016. szeptember 1-jétõl
2016. december 30-ig adják le.

80. A megszûnéssel érintett HM szervezet felelõs veze-
tõje 2016. augusztus 15-ig kijelöli a megszûnéssel érintett
HM szervezet felszámolásért felelõs vezetõjét, annak ja-
vaslatára a megszûnéssel érintett HM szervezet felszámo-
lására, vagyonának elszámolására, az ügyviteli anyagok
rendezésére, továbbá a felszámolási jegyzõkönyv elkészí-
tése érdekében Felszámolási Bizottságot (továbbiakban
FB) hozhat létre.

81. A megszûnéssel érintett HM szervezet felszámolá-
sért felelõs vezetõje vagy a FB vezetõje 2016. november
30-ig megkéri, és a felszámolási jegyzõkönyvekhez csa-
tolja a megszûnéssel érintett HM szervezet analitikus nyil-
vántartása alapján kiállított elszámolási igazolásokat,
a LUR alapján intézményi szintû ellátásra kijelölt szerve-
zetek által kiállított elszámolási igazolásokat, az MH köz-
ponti ellátási rendszerén keresztül kapott eszközökrõl és
készletekrõl a központi ellátó szervezetek által kiadott el-
számolási igazolásokat.

82. A megszûnéssel érintett HM szervezet felelõs veze-
tõje – a HM VGH fõigazgatójával, valamint az MH BHD
és az MH LK parancsnokával együttmûködve – az át-
adás-átvételi feladatok végrehajtása és az átadás-átvételi
jegyzõkönyv elkészítése érdekében 2016. augusztus 15-ig
átadás-átvételi bizottságot alakít meg, amely legkésõbb
2016. október 1-jéig elszámol a megszûnéssel érintett HM
szervezet anyagi, technikai eszközeivel az MH BHD és az
MH LK felé, illetve annak közremûködésével átadja azo-
kat a jogutód honvédségi szervezet részére.

83. A jogutód honvédségi szervezet vezetõje a Munka-
tervezõ Modul hozzáférési jogosultság szervezetét érintõ
igényét az együttes intézkedés hatályba lépését követõ na-
pig megküldi a HM TKF elektronikus tervezési címére.

84. A megszûnéssel érintett HM szervezet 2016. szep-
tember 1-jétõl kezdõdõ tervezési feladata alapján felül-
vizsgálja a szervezet által – az éves és havi munkatervek
összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának
nyomon követésével összefüggõ feladatokról szóló
2/2014. (I. 21.) HM utasításban (a továbbiakban: 2/2014.
(I. 21.) HM utasítás) meghatározott eljárásrendnek megfe-
lelõen – a megszûnéssel érintett HM szervezet 2016. évi
szeptember havi és a HM 2016. évi intézményi munkater-
vébe bedolgozott feladatokat, az arra vonatkozó módosító
javaslatait 2016. augusztus 16-ig feltölti a Munkatervezõ
Modulban a jogutód részére kialakított felületre, és a tevé-
kenység fõ irányait érintõ javaslatait megküldi a HM Ter-
vezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM
TKF) elektronikus tervezési címére.
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85. A 2/2014. (I. 21.) HM utasításban meghatározott
feladatok végrehajtásáért 2016. szeptember 1-jétõl a meg-
szûnéssel érintett HM szervezet vonatkozásában annak
jogutódjának vezetõje, a HM vonatkozásában a feladato-
kat átvevõ HM szerv vezetõje felelõs.

86. A 2/2014. (I. 21.) HM utasításban meghatározott
feladatok végrehajtása érdekében a megszûnéssel érintett
HM szervezetek vonatkozásában a jogutód szervezet ve-
zetõje, a HM vonatkozásában a feladatokat átvevõ HM
szerv vezetõje a megszûnéssel érintett HM szervezet felü-
letén végrehajtja a HM 2016. évi augusztus havi munka-
tervében szereplõ, felelõsségi körébe tartozó feladatok
megvalósulásának nyomon követésével összefüggõ fel-
adatok végrehajtására vonatkozó információk rögzítését,
valamint a 2/2014. (I. 21.) HM utasítás szerinti jelentési
rendnek megfelelõen szöveges jelentést terjeszt fel a HM
TKF fõosztályvezetõje útján a HM közigazgatási államtit-
kár részére.

87. A felelõs vezetõk a szervezeti változásban érintett,
továbbfoglalkoztatásra kerülõ hivatásos vagy szerzõdéses
katonák új szolgálati beosztásba történõ áthelyezésével,
kinevezésével egyidejûleg az azokat érintõ jogi és igazga-
tási feladatok vonatkozásában a folyamatban lévõ ügyekrõl
kölcsönösen tájékoztatják egymást, és a büntetõ-, méltat-
lansági, szabálysértési, fegyelmi, káreljárásokkal,
pénzügyi követelésekkel összefüggõ, folyamatban lévõ
eljárásokhoz kapcsoló dokumentumokat az ügyviteli
szabályoknak megfelelõen megküldik a jogutód honvédelmi
szervezet részére.

88. A megszûnéssel érintett HM szervezet felelõs veze-
tõje az együttes intézkedésben meghatározott feladatok
végrehajtásáról 2016. december 30-ig jelentést terjeszt fel
az irányítást végzõ állami vezetõ részére.

II. FEJEZET

13. Az állami minõségbiztosítással kapcsolatos
szakfeladatok

89. A HM VGH az akkreditált tevékenységeit érintõ
szervezeti változásról szóló értesítést küld

a) az együttes intézkedés hatályba lépését követõ ötödik
napig a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban
NAH) részére, és

b) 2016. augusztus 15-ig az Észak-atlanti Szerzõdés
Szervezete (a továbbiakban: NATO) AC/327 bizottság ré-
szére.

90. A HM VGH a honlapján az MH LK-val együttmû-
ködve 2016. augusztus 31-ig a minõségirányítási rendsze-
rek tanúsításra vonatkozó információkat módosítja, azzal
egyidejûleg a tanúsító szervezetben és a tanúsítási követel-
ményekben bekövetkezõ változásokról kiértesíti a Szövet-
ségi Minõségbiztosítási Kiadványok (a továbbiakban:

AQAP) és az ISO 9001 rendszerekben általa tanúsított
szervezeteket.

91. Az MH LK az akkreditált tevékenység átvételét
érintõen

a) 2016. szeptember 15-ig bejelenti azt a NAH részére,
b) 2016. szeptember 15-ig elõkészíti a STANAG 4107

melléklet módosítását és azt megküldi a NATO AC/327
bizottság részére,

c) 2016. szeptember 30-ig kialakítja a tanúsításra vonat-
kozói információk közlésére szolgáló honlapját,

d) 2016. szeptember 30-ig kidolgozza az ahhoz kapcso-
lódó felkészülési tervet és az alapján felkészül a NAH fel-
ügyeleti vizsgálatára, és

e) 2016. szeptember 30-ig elõkészíti a katonai minõség-
biztosítási feladatok végrehajtásáról szóló 10/2005.
(IV. 14.) HM rendelet módosítására vonatkozó javaslatát,
melyet szolgálati úton felterjeszt a HVK LOGCSF részére.

92. A HM BH a HM VGH-val és az MH LK-val együtt-
mûködve 2016. augusztus 31-ig módosítja az érvényes
beszerzési szerzõdések minõségbiztosítási és termékkodi-
fikációs fejezeteit.

14. Termékazonosítással kapcsolatos szakfeladatok

93. A HM VGH a szervezeti változásról szóló értesítést
2016. augusztus 15-ig megküldi a NATO AC/135 bizott-
ság részére.

94. Az MH LK 2016. november 30-ig elõkészíti a
NATO Kodifikációs Rendszer alkalmazásáról szóló
109/2005. (HK 25.) HM utasítás módosítására vonatkozó
javaslatát, melyet szolgálati úton felterjeszt a HVK
LOGCSF részére.

95. A HVK LOGCSF csoportfõnöke 2016. szeptember
30-ig kiadja a Honvédségi Egységes Termékkód igénylé-
sének és biztosításának rendjét, valamint a NATO Keres-
kedelmi és Kormányzati Cég Kód kiadásának rendjét sza-
bályozó szakutasítását.

15. Az anyagi egységesítéssel kapcsolatos
szakfeladatok

96. A HM VGH az anyagi egységesítéssel kapcsolatos
szervezeti változásról szóló értesítést 2016. augusztus
15-ig megküldi a szabványosítással foglalkozó NATO,
EDA és V4 szervezetek és a Magyar Szabványügyi Testü-
let részére.

97. Az MH LK 2016. szeptember 30-ig módosítja a
szabványok beszerzése érdekében a Magyar Szabvány-
ügyi Testülettel megkötött szerzõdést.
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98. Az MH LK az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Ki-
képzõ Parancsnoksággal együttmûködve 2016. szeptem-
ber 30-ig elõkészíti a Magyar Honvédség doktrinális,
szabványosítási és terminológiai tevékenységérõl szóló
54/2015. (X. 21.) HM utasítás, az anyagi NATO egysége-
sítési egyezmények nemzeti témafelelõseirõl szóló
16/2016. (HK 6.) HM VGHÁT szakutasítás módosítására,
valamint a Magyar Katonai Szabványok témafelelõseirõl
rendelkezõ HM VGHÁT szakutasítás tervezetére vonat-
kozó javaslatát, melyet szolgálati úton felterjeszt a HVK
LOGCSF részére.

16. A haditechnikai kutatási-fejlesztési szakfeladatok

99. Az MH LK a haditechnikai kutatás-fejlesztést (a to-
vábbiakban: K+F) érintõen

a) 2016. szeptember 30-ig elõkészíti a Honvédelmi Mi-
nisztérium vagyonkezelésében lévõ eszközök selejtezésé-
rõl és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról szóló 56/2015.
HM utasítás módosítására, és

b) 2016. november 15-ig elõkészíti a tárcaszintû hadi-
technikai kutatás-fejlesztés végrehajtásáról rendelkezõ
miniszteri utasításra
vonatkozó javaslatát, melyet szolgálati úton felterjeszt a
HVK LOGCSF részére.

100. Az MH LK 2016. szeptember 5-ig pontosítja a
NATO szintû K+F együttmûködéshez kapcsolódó STO
nemzeti koordinátor, valamint panelképviseleti nemzeti
képviselõk, továbbá az EDA nemzeti K+F képviselõ,
munkacsoport képviselõk, valamint az EDA CapTech te-
rületekhez kapcsolódó képviselõk jegyzékét, és azt szol-
gálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HM Hadfelszerelés
Fejlesztési Fõosztály (továbbiakban HM HFF) részére.

101. Az MH LK 2016 szeptember 30-ig pontosítja
a Magyar Szabványügyi Testület Mûszaki Bizottságába, a
Magyar Ûrkutatási Tanácsba, és a Hungarikum Bizottság
Ipari és Mûszaki Megoldások Szakbizottságába kijelölt
képviselõk jegyzékét.

102. Az MH LK parancsnoka a HVK HIICSF-fel
együttmûködve 2016. szeptember 15-ig szabályozza a
NATO STO Nemzeti Dokumentációs Hozzáférési Pont
feladatrendszerét érintõen megküldött nyílt és minõsített
dokumentációs elemek kezelésének és hozzáférésének
rendjét.

17. A Haditechnikai Ellenõrzõ Vizsgálatokkal, rendszer-
be állítással és a vizsgáló laboratóriumokkal kapcsolatos

szakfeladatok

103. A HM VGH 2016. augusztus 15-ig pontosítja a
folyamatban levõ Haditechnikai Ellenõrzõ Vizsgálatok

(továbbiakban HEV), eseti vizsgálatok helyzetét és a kez-
deményezett rendszerbeállításhoz kapcsolódó feladatokat.

104. Az MH LK parancsnoka 2016. szeptember 10-ig
meghatározza

a) a Hadi-Megfelelõségi Nyilatkozat, a laboratóriumi
vizsgálati jegyzõkönyvek kiadmányozási rendjét,

b) a hadfelszerelések rendszerbe állításhoz kapcsolódó
ellenõrzési és vizsgálati tevékenységekhez kapcsolódó
munkavédelmi, tûzvédelmi és környezetvédelmi célú
vizsgálatok biztosításának, végrehajtásának rendjét és

c) biztosítja a laboratóriumok éves fenntartásához,
a vizsgáló eszközök eseti javításához, kalibrálásához, a fo-
gyóanyagokkal történõ ellátásához, és a HEV és eseti vizs-
gálatok végrehajtásának, továbbá ahhoz szükséges kisér-
tékû eszközök, külsõ szolgáltatások beszerzésének anyagi
feltételeit.

105. Az MH LK 2016. szeptember 15-ig elõkészíti a
hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerbõl tör-
ténõ kivonásának rendjérõl szóló 10/2016. (III. 10.) HM
utasítás módosítására vonatkozó javaslatát, melyet szolgá-
lati úton felterjeszt a HVK LOGCSF részére.

18. A szellemi tulajdonjog- és iparjogvédelemmel
összefüggõ feladatok

106. A HM VGH a honvédelmi tárca szellemi tulajdon-
védelmi és iparjogvédelmi feladatainak átadása érdekében
2016. augusztus 15-ig pontosítja a tárca tulajdonában,
vagy résztulajdonában levõ szabadalmakról, a szabadalmi
díjak megfizetésének állapotáról szóló kimutatást.

107. Az MH LK 2016. szeptember 10-ig elõkészíti a
szabadalmi bejelentés államtitokká minõsítéséhez szüksé-
ges eljárás részletes szabályairól szóló 141/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet és a szolgálati találmányért, illetve az al-
kalmazotti találmányért járó díjazásról, valamint az e talál-
mányokkal kapcsolatos egyéb intézkedésekrõl szóló
18/1998. (HK 6.) HM utasítás módosítására vonatkozó ja-
vaslatát, melyet szolgálati úton felterjeszt a HVK
LOGCSF részére.

19. A tudományos támogató tevékenységekkel
kapcsolatos feladatok

108. Az MH LK összeállítja a Haditechnika folyóirat
szerkesztõségének és szerkesztõbizottságának újraszerve-
zésére vonatkozó elgondolást és azt 2016. szeptember
10-ig szolgálati úton jóváhagyásra felterjeszti a HVKF út-
ján a HM parlamenti államtitkára részére.
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109. Az MH LK a HM VGH-val egyeztetve 2016. szep-
tember 30-ig kialakítja a Haditechnika folyóirat 2016. évi
megjelentetési költségeinek utólagos térítési kötelezettsé-
ge okán a 2017-ben és azt követõen megfizetendõ költsé-
gek tervezésének rendjét.

110. Az MH LK a Haditechnikai Könyvtár fenntartójá-
val kapcsolatos névváltozásról szóló értesítést 2016. szep-
tember 15-ig megküldi az Emberi Erõforrások Minisztéri-
uma részére, és az Emberi Erõforrások Minisztériuma
Kulturális Statisztikai Rendszerében kezdeményezi a név-
változás átvezetését.

111. Az MH ARB parancsnoka – a felelõs vezetõ által
megküldött, a szervezeti változásban érintett, továbbfog-
lalkoztatásra kerülõ állomány új szolgálati beosztásba tör-
ténõ áthelyezésérõl, kinevezésérõl szóló tájékoztatást kö-
vetõen – a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel
összefüggõ beavatkozási képességének fejlesztése projekt
elõkészítésének és végrehajtásának feladatairól szóló
21/2016. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
rendelkezéseinek megfelelõen kezdeményezési az érintett
állomány egyéni megállapodásának 2016. szeptember
1-jei hatállyal történõ módosítását.

20. A Honvédelmi Minisztérium átalakításával
összefüggõ egyes feladatok végrehajtásáról szóló

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

112. A Honvédelmi Minisztérium átalakításával össze-
függõ egyes feladatok végrehajtásáról szóló 13/2016.
(HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés (a továb-
biakban: 13/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes in-
tézkedés) 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság Köz-
szolgálati Iroda (a továbbiakban: HM KÁT KI), valamint a
Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség (a továb-
biakban: HVK SZCSF) (a továbbiakban együtt: HM sze-
mélyügyi szervei)

a) a b) alpontban foglaltak kivételével az együttes intéz-
kedés hatályba lépését követõ elsõ munkanapig, és

b) a honvédelmi felkészítést érintõ szervezetátalakítás-
ról, a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerûsítésé-
vel összefüggõ feladatokról és egyes honvédelmi minisz-
teri utasítások módosításáról szóló 29/2016. (V. 31.) HM
utasításban (a továbbiakban: HM utasítás3), a Honvédelmi
Minisztérium központi hivatalai és a honvédelmi minisz-
ter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek
racionalizálásával összefüggõ feladatokról és egyes hon-
védelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló
38/2016. (VII.21.) HM utasításban (a továbbiakban: HM
utasítás4), továbbá az azokban meghatározott feladatok
végrehajtásáról szóló HM KÁT–HVKF együttes intézkedés

(a továbbiakban: HM KÁT–HVKF együttes intézkedés1)
hatályba lépését követõ elsõ munkanapig
ellenõrzik a személyügyi alapnyilvántartásokat, pontosít-
ják a szervezeti változásban érintett szervezeteknél beosz-
tást vagy munkakört be nem töltõk, de személyügyi és
pénzügyi ellátásra utaltak, továbbá képzésben résztvevõk
számát, helyzetét, valamint az elõmeneteli szabályok alap-
ján magasabb beosztásba kinevezésre számításba vehetõk
nyilvántartását.”

113. A 13 /2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes in-
tézkedés a következõ 22a. ponttal egészül ki:

„22a. A HM utasítás4 szerint a HM vagyoni körébe ke-
rülõ ingó vagyoni elemeket érintõen a megszüntetéssel
érintett HM szervezet a HM Védelemgazdasági Hivatal ál-
tal biztosított teljeskörû lekérdezési listák alapján az átve-
võ HM szervvel együttmûködve a HM utasítás1 5. §
(1) bekezdése alapján az õket érintõ szervezési idõszak
szerinti HM MJHI hatályba lépésének napjaként meghatá-
rozott fordulónappal végrehajtja azok átadás-átvételét.
A felelõs vezetõ az átadás-átvételrõl készült jegyzõkönyv
egy példányát 2016. szeptember 20-ig megküldi az MH
BHD parancsnoka részére.”

114. A 13/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes in-
tézkedés a következõ 31a. ponttal egészül ki:

„31a. A HM utasítás1 3/C. és 3/D. §-a alapján létreho-
zásra kerülõ HM szervek híradó és informatikai szolgálta-
tásokkal történõ ellátása elsõsorban az átadás-átvételi eljá-
rás keretében a HM utasítás3 2. § (1) bekezdése, valamint
a HM utasítás1 3/C. § (4) és (5) bekezdése szerinti feladat-
átadásban, illetve a HM utasítás4 2. §-a szerint megszünte-
tésre kerülõ HM szervezetektõl átvett, mûködõképes esz-
közökbõl, továbbá az MH Logisztikai Központ raktári
készletei felhasználásával kerül biztosításra.”

115. A 13/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes in-
tézkedés a következõ 37a. ponttal egészül ki:

„37a. Az MH BHD HM Ügyviteli Osztály felkészül,
megszervezi és 2016. szeptember 1-jétõl végzi a HM utasí-
tás1 3/C. és 3/D. §-a alapján létrehozásra kerülõ HM szer-
vek ügyviteli kiszolgálását.”

116. A 13/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes in-
tézkedés a következõ 46a. ponttal egészül ki:

„46a. A HM utasítás1 3/C. és 3/D. §-ai alapján létreho-
zásra kerülõ HM szerv vezetõje az új bélyegzõket úgy
igényli, hogy azokkal a HM utasítás1 3/C és 3/D. §-a alap-
ján létrehozásra kerülõ HM szerv 2016. szeptember 1-jén
napján rendelkezzen.”

117. A 13/2016. (HK 3.) HM KÁT–HVKF együttes in-
tézkedés

a) 2. pontjában a „2. §-ában nevesített” szövegrész he-
lyébe a „2. §-ában, és 3/A-3/D. §-ában nevesített”,
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b) 4. pontjában a „vezetõi a HM munkaköri jegyzék”
szövegrész helyébe a „vezetõi a HM utasítás1 5. § (1) be-
kezdése alapján az õket érintõ szervezési idõszak szerinti
HM munkaköri jegyzék”,

c) 4. pontjában a „valamint a HM új” szövegrész helyébe
a „valamint a HM utasítás1 5. § (2) bekezdése szerinti új”,

d) 5. pontjában a „HM MJHI kiadását követõ nap és az
együttes intézkedés, hatályba” szövegrész helyébe a „HM
utasítás1 5. § (1) bekezdése alapján az õket érintõ szerve-
zési idõszak szerinti HM MJHI kiadását követõ nap és az
együttes intézkedés, illetve a HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés1 hatályba”,

e) 7. pontjában a „napig kell” szövegrész helyébe a „na-
pig, illetve a HM KÁT–HVKF együttes intézkedés1-ben
meghatározottakat érintõen 2016. augusztus 26-ig kell”,

f) 10. pontjában a „legkorábban a HM MJHI hatályba
lépésének napján kerül” szövegrész helyébe a „legkoráb-
ban a HM utasítás1 5. § (1) bekezdése alapján az õket érin-
tõ szervezési idõszak szerinti HM MJHI hatályba lépésé-
nek napján, legkésõbb a szervezési idõszak õket érintõ
utolsó napjával kerül”,

g) 12. pontjában az „MH Hadkiegészítõ és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: MH
HKNYP)” szövegrész helyébe az „MH Katonai Igazgatási
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban:
MH KIKNYP)”,

h) 17. pontjában a „felelõs vezetõ 2016. február 15-ig,
jóváhagyásra” szövegrész helyébe a „felelõs vezetõ a HM
utasítás1 2. §-a szerinti feladatokat érintõen 2016. február
15-ig, a HM utasítás1 3/A-3/D. §-ában meghatározott fel-
adatokat érintõen 2016. szeptember 15-ig jóváhagyásra”,

i) 18. pontjában a „felelõs vezetõ 2016. február 29-ig
megküldi” szövegrész helyébe a „felelõs vezetõ a HM uta-
sítás1 2. §-a szerinti feladatokat érintõen 2016. február
29-ig, a HM utasítás1 3/A-3/D. §-ában meghatározott fel-
adatokat érintõen 2016. szeptember 30-ig megküldi”,

j) 19. pontjában az „együttmûködve intézkedik” szö-
vegrész helyébe az „együttmûködve a HM utasítás1 5. §
(1) bekezdése alapján a szervezetét érintõ szervezési idõ-
szaknak megfelelõen intézkedik”,

k) 22., 28., 32-34. pontjában a „HM MJHI” szövegrész
helyébe a „HM utasítás1 5. § (1) bekezdése alapján az õket
érintõ szervezési idõszak szerinti HM MJHI”,

l) 23. pontjában a „szervezeti változásban érintett HM
szervek” szövegrész helyébe az „a HM utasítás1 2. §-ában
és 3/A-3/D. §-ában meghatározott szervezeti változásban
érintett HM szervek és a HM utasítás4 szerinti feladatokat
érintõen a HM szervezetek”,

m) 25. pontjában a „szolgáltatásokat 2016. február 16-ig
megküldik” szövegrész helyébe a „szolgáltatásokat a HM
utasítás1 2. §-a szerinti feladatokat érintõen 2016. február
16-ig, a HM utasítás1 3/A-3/D. §-ában meghatározott fel-
adatokat érintõen 2016. szeptember 15-ig megküldik”,

n) 26. pontjában a „megfelelõen 2016. február 16-ig az
új” szövegrész helyébe a „megfelelõen a HM utasítás1
szerinti feladatokat érintõen 2016. február 16-ig, a HM
utasítás1 3/A-3/D. §-ában meghatározott feladatokat érin-
tõen 2016. szeptember 15-ig az új”,

o) 35. pontjában a „változásokat 2016. február 22-ig
megküldik” szövegrész helyébe a „változásokat a HM uta-
sítás1 2. §-a szerinti feladatokat érintõen 2016. február
22-ig, a HM utasítás1 3/A-3/D. §-ban meghatározott fel-
adatokat érintõen 2016. szeptember 23-ig megküldik”,

p) 39. pontjában az „amelyet 2016. augusztus 31-ig
megküld” szövegrész helyébe az „amelyet a HM utasítás1
2. §-a szerinti feladatokat érintõen 2016. augusztus 31-ig,
a HM utasítás1 3/A-3/D. §-ában meghatározott feladatokat
érintõen 2016. december 16-ig megküld”,

q) 40. pontjában az „együtt 2016. augusztus 31-ig meg-
küld” szövegrész helyébe az „együtt a HM utasítás1 2. §-a
szerinti feladatokat érintõen 2016. augusztus 31-ig, a HM
utasítás1 3/A-3/D. §-ában meghatározott feladatokat érin-
tõen 2016. december 21-ig megküld”,

r) 44. pontjában a „felülvizsgálják a HM” szövegrész
helyébe a „felülvizsgálják és elektronikus úton a HM
Kontrolling Fõosztály részére megküldik a HM”,

s) 45. pontjában a „HM utasítás1-ben meghatározott, az
együttes intézkedésben nem” szövegrész helyébe a „HM
utasítás1-ben, a HM utasítás3-ban és HM utasítás4-ben
meghatározott, az együttes intézkedésben és a HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés1-ben nem”,

t) 45. pontjában a „HM MJHI hatályba lépésének napjá-
ig” szövegrész helyébe a „HM utasítás1 5. § (2) bekezdése
szerinti, a HM új szervezeti rendnek megfelelõ mûködésé-
nek kezdõnapjáig”,

u) 56. pontjában a „végrehajtásáról 2016. március 31-ig
jelentést” szövegrész helyébe a „végrehajtásáról a HM
utasítás1 2. §-a szerinti feladatokat érintõen 2016. március
31-ig, a HM utasítás1 3/A-3/D. §-ában meghatározott fel-
adatokat érintõen 2016. november 30-ig jelentést”, és

v) 57. pontjában a „2016. október” szövegrész helyébe a
„2017. február”
szöveg lép.

21. Záró rendelkezések

118. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba*, és 2017. február 1-jén hatályát veszti.

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

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2016. augusztus 11.
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
74/2016. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a KÖZÖS AKARAT-I feladat személyi állományának

soron kívül részleges váltásának biztosításával
összefüggésben jelentkezõ feladatok végrehajtási

rendjérõl*

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
75/2016. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Magyar Honvédség Központi Ügyelet mûködésének

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

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
76/2016. (HK 9.) 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 résztvevõ 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
77/2016. (HK 9.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése a Honvédelmi Minisztérium,
mint intézmény gazdálkodásáról szóló

63/2014. (HK 8.) 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, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés 1. pontja és a 11. § (3) bekezdése alapján
a következõ együttes intézkedést adjuk ki:

1. A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény gazdál-
kodásáról szóló 63/2014. (HK 8.) HM KÁT–HVKF együt-
tes intézkedés 13. pontjának b) és c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Kötelezettségvállalásra jogosult:]
„b) a helyettes államtitkárok, a HM kabinetfõnök és a

Honvéd Vezérkar fõnökének helyettesei a rendelkezésük-
re bocsátott saját, vagy az irányításuk alá tartozó HM szer-
vek részére jóváhagyott elõirányzat-keretek terhére nettó
tízmillió forintig;

c) a minisztérium elõirányzat-keretei felett rendelkezõ
HM szervek vezetõi, a HM sajtófõnök, a HM program-
igazgató, a HM KI irodavezetõje, valamint az Igazgatóság
igazgatója nettó kétmillió forintig a részükre jóváhagyott
elõirányzatok terhére,”

2. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép ha-
tályba*.

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

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2016. szeptember 9.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
322/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a 2016. augusztus 20-ai, államalapító

Szent István király napja alkalmából szervezett
ünnepségekkel összefüggõ feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
324/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban

2016. szeptember hónapban készenléti szolgálatot
ellátó személyek szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
329/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2016. augusztus hónapban szolgálatot ellátó
személyekrõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
332/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség Hadkiegészítõ, Felkészítõ

és Kiképzõ Parancsnokság parancsnoki, valamint
a Zrínyi Miklós laktanya és egyetemi kampusz

laktanya-parancsnoki teendõk átadás-átvételével
kapcsolatos feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
333/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Honvéd Vezérkar Kiképzési és Oktatási
Csoportfõnökség csoportfõnöki beosztás

átadás-átvételével kapcsolatos feladatokról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
334/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. szeptember havi

készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
335/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központban

szolgálatot ellátó személyek kijelölésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
336/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a KÖZÖS AKARAT-I feladattal kapcsolatos

megerõsítõ intézkedések szabályozásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
337/2016. (HK 9.) 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
343/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a tanulmányokat támogató kötelék létrehozásával

kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló
4/2015. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
347/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a 2016. szeptember havi nyomozótiszti készenléti

szolgálat ellátásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
351/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ

2016. július–augusztus havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

249/2016. (HK 7.) HVKF parancs módosításáról,
továbbá a Stratégiai Mûvelet Központban

2016. július hónapban szolgálatot ellátó személyekrõl
szóló 272/2016. (HK 7.) HVKF parancs

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
352/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központban szolgálatot ellátó

személyek kijelölésérõl szóló
335/2016. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
354/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek
a 2016. október 2-ra kitûzött népszavazással

kapcsolatos feladatairól*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
355/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a HM-I. objektum, objektumparancsnoki teendõinek

átadás-átvételérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
356/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. szeptember havi

készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
334/2016. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
364/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. szeptember havi

készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
334/2016. (HK 9.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
365/2016. (HK 9.) HVKF

parancsa
a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta

válsághelyzetben való közremûködése esetén,
valamint egyes különleges jogrendi helyzetek

kezdeményezését vagy kihirdetését követõ esetekben
a Stratégia Mûveleti Központ részleges

aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának
rendjérõl

A Honvéd Vezérkar fõnökének
366/2016. (HK 9.) HVKF szakutasítása

a Hadtáp Szabályzat az élelmezési szakterület részére
címû szolgálati könyv kiadásáról

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

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire terjed ki.

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

3. A szakutasítás mellékleteként kiadom a Hadtáp Sza-
bályzat az élelmezési szakterület részére címû szolgálati
könyvet, amelyet az érintettek külön kapnak meg.

4. A szakutasítás egy elektronikus példányát az MH
Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság fel-
tölti az MH Központi Doktrinális Adatbázis állományába.

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

6. Hatályát veszti
1. a 41/1977. (HK 11.) MNHF intézkedéssel hatályba

léptetett a Csapathadtáp Szabályzat az állandó harc-
készültség idõszakára VI. rész Élelmezési szolgálat,
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2. a 7/1977. (HK. 4.) MNÉSZF utasítás az étlaptervezési
segédlet kiadásáról,

3. a 67/1977. (HK 1978/8.) MNHF intézkedés az építési
tevékenységet folytató csapatok ht., tsz., pa. állománya
természetbeni élelmezési ellátása igényjogosultságának
kiterjesztésérõl,

4. a 2/1978. (HK 8.) MNÉSZF intézkedés az MN egyes
élelmezési pénznormáinak kiegészítésérõl,

5. a 19/1977. (HK 1978/8.) MNÉSZF intézkedés az épí-
tési tevékenységet folytató csapatok ht., tsz., pa. állomány
természetbeni élelmezési ellátásáról,

6. a 12/1978. (HK 8.) MNHF intézkedés az MN egyes
élelmezési pénznormáinak kiegészítésérõl,

7. a 45/1979. (BK 12.) MNHF intézkedés a tartalékos
tiszti, tiszthelyettesi hallgatók emeltszintû élelmezési és
ruházati ellátásáról,

8. a 105/1979. (HK 29.) MNHF intézkedés az ügyeletes
szolgálatok élelmezési ellátásának megszervezésérõl,

9. a 125/1979. (HK 34.) MNHF intézkedés az üdülõk
csoportba sorolásáról, valamint az üdültetéssel és a ren-
dezvényekkel kapcsolatos térítési díjakról,

10. a 124/1979. (HK 36.) MNHF intézkedés a néphad-
seregben mûködõ kisegítõ gazdaságok eredményességének
javításáról,

11. a 130/1979.(HK 1/1980.) MNHF intézkedés a Csa-
pathadtáp szabályzat módosításáról,

12. a 43/1980. MNHF intézkedés a búvárállomány élel-
mezési normájának módosításáról,

13. a 84/1980. (HK 20.) MNHF intézkedés a Csapathad-
táp szabályzat VI. rész II. fejezet helyesbítésérõl, módosí-
tásáról,

14. a 121/1980. (HK 28.) MNHF intézkedés a szappan-
ellátás módosításáról,

15. a 18/1980. (HK 28.) MNÉSZF intézkedés a szap-
panellátás módosításáról,

16. a 19/1980. (HK 28.) MNÉSZF intézkedés az élelme-
zési felszerelési pótnormák módosításáról,

17. a 9/1981. (HK 4.) MNHF intézkedés a Csapathadtáp
szabályzat az állandó harckészültség idõszakára VI. rész
Élelmezési szolgálat módosításáról és kiegészítésérõl,

18. a 28/1981. (HK 7.) MNHF intézkedés a rizsfogyasz-
tás korlátozásának feloldásáról,

19. a 5/1981. (BK 7.) MNÉSZF intézkedés az élelmezé-
si szakanyagok elszámoló árainak módosításáról,

20. a 11/1981. (HK 7.) MNÉSZF intézkedés az MN
egyes élelmezési pénznormáinak kiegészítésérõl,

21. az 59/1981. (HK 12.) MNHF intézkedés a Csapathad-
táp Szabályzat VI. rész egyes elõírásainak módosításáról,

22. a 73/1981. (HK 21.) MNHF intézkedés a Csapathad-
táp Szabályzat VI. rész egyes elõírásainak módosításáról,

23. a 23/1981. (HK 21.) MNÉSZF intézkedés az élelme-
zési alap- és pótnormák, egyes élelmiszerek elszámoló
árainak módosításáról,

24. a 116/1981. (HK 32.) MNHF-MNPÜSZF intézke-
dés az üdültetés, a hétvégi és napi pihentetés, a rendezvé-
nyek térítési díjai az üdülõk csoportba sorolásáról,

25. a 117/1981. (HK 32.) MNHF intézkedés a cigaretta
és szappan pénznorma módosításáról,

26. a 119/1981. (HK 3/1982.) MNHF intézkedés az
üdültetéssel, a hétvégi és napi pihentetéssel kapcsolatos
szabályokról,

27. a 120/1981. (HK 3/1982.) MNHF intézkedés az új
munkarend bevezetésének hadtáp feladatairól,

28. a 30/1982 (HK 13.) MNHF intézkedés az MN kise-
gítõ gazdaságai állattenyésztõ telepei környezetvédelmé-
nek javításáról,

29. a 61/1982. (HK 12.) MNHF intézkedés a tartalékos
tisztek, tiszthelyettesek gyakorló szolgálat alatti hadtápel-
látásáról,

30. a 70/1982 (HK 25.) MNHF intézkedés az MN élel-
mezési pénznormáinak módosításáról,

31. a 23/1982. (HK 25.) MNÉSZF intézkedés az élelme-
zési alap- és pótnormák, valamint az egyes élelmiszerek
elszámoló árának módosításáról,

32. a 32/1983. MN HF intézkedés a CSHSZ VI. rész
egyes rendelkezéseinek kiegészítésérõl,

33. a 44/1983. (HK 13.) MNHF intézkedés a szappan-
nal, ipari kéztisztító szerrel és bõrápoló készítménnyel tör-
ténõ ellátás módosításáról,

34. a 64/1983. (HK 21.) MNHF intézkedés a CSHSZ
VI. rész módosításáról,

35. a 75/1983. (HK 26.) MNHF intézkedés az MN élel-
mezési pénznormáinak módosításáról,

36. a 100/1983 MNHF-MNPÜSZF intézkedés a
116/1981. (HK 32.) MNHF-MNPÜSZF intézkedés módo-
sításáról,

37. a 21/1983. (HK 26.) MNÉSZF intézkedés az élelme-
zési alap- és pótnormák, valamint az egyes élelmiszerek
elszámoló árának módosításáról,

38. a 6/1984. (HK 5.) MNHF intézkedés az MN élelme-
zési pénznormáinak módosításáról,

39. a 3/1984. (HK 5.) MNÉSZF intézkedés az élelmezé-
si alap- és pótnormák, valamint az egyes élelmiszerek el-
számoló árának módosításáról,

40. a 4/1984 MNÉSZF intézkedés a konyhagép ideigle-
nes anyagnorma kiadásáról,

41. az 55/1984. (HK 16.) MNHF intézkedés az anyagjá-
randósági pénznormák módosításáról,

42. a 21/1984. (HK 17.) MNÉSZF intézkedés a KISZ-
büfék áruellátásának, nyilvántartásai vezetésének, árkép-
zésének és elszámolásának rendjérõl,

43. a 27/1984. (HK 19.) MNÉSZF intézkedés a betétdí-
jas göngyölegek elszámoló árainak módosításáról,

44. a 7/1985. (HK 4.) MNHF intézkedés az MN élelme-
zési pénznormáinak módosításáról,

45. az 5/1985 (HK 4.) MNÉSZF intézkedés az élelme-
zési alap- és pótnormák, valamint az egyes élelmiszerek
elszámoló árának módosításáról,

46. az 51/1985. (HK 15.) MNHF intézkedés a CSHSZ
VI. rész (élelmezési szolgálat) módosításáról,

47. a 12/1986. (HK 10.) MNÉSZF intézkedés az élelme-
zési felszerelési pótnormák módosításáról,
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48. a 19/1986 MHÉSZF intézkedés az egyes katonai
szervezeteknél alkalmazható jutalékfizetés szakmai felté-
teleirõl,

49. a 24/1986. (HK 17.) MNÉSZF intézkedés a
KISZ-büfék áruellátásának, nyilvántartásai vezetésének,
árképzésének és elszámolásának rendjérõl szóló 21/1984.
(HK 17.) MNÉSZF számú intézkedés kiegészítésérõl, mó-
dosításáról,

50. a 114/1986. (HK 1/1987.) MNHF intézkedés a ciga-
retta és szappan pénznorma hatályon kívül helyezésérõl,

51. a 8/1987. (HK 4.) MNHF intézkedés az alkoholárusí-
tás és fogyasztás részletes szabályairól és a CSHSZ VI. rész
Élelmezési szolgálat egyes elõírásainak módosításáról,

52. a 4/1987. (HK 11.) MNÉSZF intézkedés az MN ke-
zelésében levõ helyõrségi klubokban mûködõ étkezdék,
büfék gazdálkodásának, nyilvántartásának és elszámolá-
sának szabályozásáról,

53. a 29/1987. (HK 12.) MNHF intézkedés az MN élel-
mezési pénznormáinak módosításáról,

54. a 14/1987. (HK 12.) MNÉSZF intézkedés az élelme-
zési alap- és pótnormák valamint az egyes élelmiszerek el-
számoló árának módosításáról,

55. az 58/1987. (HK 21.) MNHF intézkedés az MN élel-
mezési pénznormáinak módosításáról,

56. a 25/1987. (HK 21) MNÉSZF intézkedés az MN
egyes élelmezési pénznormáinak, valamint egyes élelmi-
szerek elszámoló árának módosításáról,

57. az 1/1988. (HK 5.) MNHF intézkedés az MN élel-
mezési pénznormáinak módosításáról,

58. a 4/1988. (HK 5.) MNÉSZF intézkedés az élelmezé-
si alap- és pótnormák módosításáról, valamint az élelmi-
szerek árváltozásából adódó feladatok végrehajtásáról,

59. a 7/1988. (HK 5.) MNHF intézkedés az általános for-
galmi adó bevezetésével kapcsolatos hadtápfeladatokról,

60. a 11/1988. (HK 9.) MNÉSZF intézkedés az MN ka-
tonai szervezetei és a polgári szervek részére kölcsönözhe-
tõ élelmezési szakanyagokról és azok térítési díjairól,

61. a 18/1988. (HK 15.) MNÉSZF intézkedés a
KISZ-büfék áruellátásának, nyilvántartásai vezetésének,
árképzésének és elszámolásának rendjérõl szóló 21/1984.
(HK 17.) MNÉSZF int. Kiegészítésérõl, módosításáról,

62. az 58/1988. (HK 17.) MNHF intézkedés az MN
egyes élelmezési pénznormáinak, továbbá a CSHSZ
VI. részének módosításáról,

63. a 61/1988. (HK 19.) MNHF intézkedés a Csapathad-
táp Szabályzat VI. rész egyes elõírásainak módosításáról,

64. a 65/1988. (HK 20.) MNHF intézkedés az általános
forgalmi adó bevezetésével kapcsolatos hadtápfeladatokról
szóló 7/1988. (HK5.) MNHF intézkedés módosításáról,

65. a 68/1988. (HK 23.) MNHF intézkedés a CSHSZ
VI. rész módosításáról,

66. a 27/1988. MNÉSZF intézkedés a kisegítõ gazdasá-
gok mûködésérõl,

67. a 47/1988. MN ÉSZF intézkedés a CSHSZ VI. rész
kivonatának módosításáról,

68. a 4/1989. (HK 1.) MNHFCSF intézkedés az MN
élelmezési pénznormáinak módosításáról,

69. az 5/1989. (HK 1.) MNÉSZF intézkedés az élelme-
zési alap- és pótnormák módosításáról, valamint az élelmi-
szerek árváltozásából adódó feladatok végrehajtásáról,

70. a 30/1989. (HK 7.) MNHFCSF intézkedés az általá-
nos forgalmi adó alkalmazásához kapcsolódó hadtáp fel-
adatokról,

71. a 37/1989. (HK 16.) MNHFCSF intézkedés az MN
alapvetõ élelmezési pénznormáinak módosításáról,

72. a 12/1989. (HK 16.) MNÉSZF intézkedés az egyes
élelmezési alapnormák módosításáról, valamint az élelmi-
szerek árváltozásából adódó feladatok végrehajtásáról,

73. a 49/1989. (HK 19.) MNHFCSF intézkedés a csa-
pathadtáp adminisztrációs és jelentési kötelezettségeinek
csökkentésérõl és ezzel összhangban egyes rendelkezések
módosításáról,

74. a 25/1989. (HK 21.) MN ÉSZF intézkedés az élel-
mezési szolgálatok tevékenységének korszerûsítésérõl,

75. a 24/1989. MN ÉSZF intézkedés a búvár állomány
élelmezési normája kifizetésének módosítása,

76. a 29/1989. (HK 25.) MNÉSZF intézkedés a betétdí-
jas göngyölegek elszámoló árainak módosításáról,

77. a 8/1990. (HK 3.) MNHFCSF intézkedés az MN
élelmezési pénznormáinak módosításáról,

78. az 5/1990. (HK 3.) MNÉSZF intézkedés az élelme-
zési alap- és pótnormák módosításáról, valamint az élelmi-
szerek árváltozásából adódó feladatok végrehajtásáról,

79. a 74/1990. (HK 9.) MN ATFCSF intézkedés az álta-
lános forgalmi adó alkalmazásához kapcsolódó hadtáp fel-
adatokról szóló 30/1989.. (HK 7.) MN HFCSF intézkedés
módosításáról,

80. a 42/1990. (HK 9.) MH HCSF-MH NESZF intézke-
dés a HM és az MH Parancsnokság szintû kulturális, sajtó-
és tájékoztató rendezvényeken részt vevõ nem honvédségi
állományú polgári személyek élelmezési ellátásáról,

81. a 109/1990. (HK 12.) MH ATFCSF intézkedés a
Magyar Honvédség egyes élelmezési pénznormáinak mó-
dosításról,

82. a 8/1990 MHÉSZF intézkedés a betétdíjas göngyö-
legek elszámoló ára módosítási jogkörének leadásáról,

83. a 12/1990. (HK 12.) MH ÉSZF intézkedés az élel-
mezési anyagjárandósági, az állattáp, valamint az élelme-
zési felszerelési pénznormák változásaiból adódó felada-
tok végrehajtásáról,

84. a 18/1990. (HK 19.) MH ÉSZF intézkedés a „Kivo-
nat a Csapathadtáp Szakutasítás VI. részébõl“ címû fõnök-
ségi kiadvány módosításáról,

85. a 242/1990. (HK 22.) intézkedés az MH ATFCSF
intézkedés a CSHSZ VI. rész egyes elõírásainak módosítá-
sáról,

86. a 243/1990. (HK 22.) intézkedés az MH ATFCSF
intézkedés a Magyar Honvédség egyes élelmezési pénz-
normáinak módosításáról,
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87. a 25/1990 (HK 22.) MH ÉSZF intézkedés az MH ke-
zelésében mûködõ büfék, presszók, élelmiszerboltok üze-
meltetési és gazdálkodási szabályairól,

88. a 27/1990. (HK 22.) MH ÉSZF intézkedés az egyes
élelmezési alap- és pótnormák módosításáról, valamint az
élelmiszerek árváltozásából adódó feladatok végrehajtásáról,

89. a 28/1990. (HK 22.) MHÉSZF intézkedés az MH
számlarendjének vezetéséhez szükséges szakági adatok
szolgáltatásáról,

90. a 29/1990 (HK 22.) MNÉSZF intézkedés az ifjúsági
büfében értékesítésre kerülõ áruk árszabályozásáról,

91. a 6/1991. MH ÉSZF intézkedés az MH közmûvelõ-
dési intézményeiben saját kezelésben mûködõ vendéglátó
ipari üzemegységek tevékenységének vállalkozási alapok-
ra történõ helyezésérõl,

92. a 7/1991. MH ÉSZF intézkedés a 6/1991. MH ÉSZF
intézkedés módosításáról,

93. a 45/1991. (HK 6.) MH ATFCSF intézkedés a Ma-
gyar Honvédség élelmezési pénznormáinak módosításáról,

94. a 11/1991. (HK 6.) MH ÉSZF intézkedés az élelme-
zési alap- és pótnormák módosításáról, valamint az élelmi-
szerek árváltozásából adódó feladatok végrehajtásáról,

95. a 85/1991. (HK 9.) MH ATFCSF intézkedés a Csa-
pathadtáp Szabályzat VI. rész egyes rendelkezéseinek mó-
dosításáról,

96. a 197/1991. (HK 16.) MH ATFCSF intézkedés a ki-
segítõ gazdaságok, saját kezelésû büfék, presszók, élelmi-
szerboltok, valamint ifjúsági büfék mûködésének szabá-
lyairól,

97. a 204/1991. (HK 16.) MH ATFCSF intézkedés a
Csapathadtáp Szabályzat VI. rész egyes rendelkezéseinek
módosításáról,

98. a 21/1991. (HK 16.) MH ÉSZF intézkedés az ifjúsági
büfék mûködési szabályairól,

99. a 255/1991. (HK 20.) MH ATFCSF intézkedés az
önálló tiszti étkezdék megszüntetésérõl,

100. a 60/1992. (HK 5.) MH ATFCSF intézkedés a Ma-
gyar Honvédség élelmezési szolgálata pénznormáinak
módosításáról,

101. a 6/1992. (HK 5.) MH ÉSZF intézkedés az élelme-
zési szolgálat alap- és pótnormáinak módosításáról, vala-
mint az árváltozásokból adódó feladatok végrehajtásáról,

102. a 225/1992. (HK 19.) MH ATFCSF intézkedés a Ma-
gyar Honvédség élelmezési pénznormáinak módosításáról,

103. a 16/1992. (HK 19.) MH ÉSZF intézkedés az élel-
mezési alap- és pótnormák módosításáról, valamint az ár-
voltozásokból adódó feladatok végrehajtásáról,

104. a 11/1993. (HK 3.) MH ATFCSF intézkedés a Magyar
Honvédség élelmezési pénznormáinak módosításáról,

105. a 2/1993. (HK 3.) MH ÉSZF intézkedés az élelme-
zési alap- és pótnormák módosításáról, valamint az árvál-
tozásokból adódó feladatok végrehajtásáról,

106. a 63/1993. (HK 9.) MH ATFCSF intézkedés a Magyar
Honvédség repülõhajózó-állománya élelmezési ellátásáról,

107. a 9/1993. (HK 19.) MH ÉSZF intézkedés a Pénz-
tárgépek használatáról az élelmezési szolgálatban,

108. a 140/1993. (HK 23.) MH ATFCSF intézkedés az
anyagi-technikai tárgyi eszközök és készletek selejtezésé-
rõl és a selejtezési jogkörök szabályozásáról,

109. a 179/1993. (HK 25.) MH ATFCSF intézkedés az
Csapathadtáp Szabályzat VI. rész egyes rendelkezéseinek
módosításáról,

110. a 13/1993. (HK 25.) MH ÉSZF intézkedés a
1993. évi LVIII. Törvény alapján jövedéki tevékenységet
folytató katonai szervezetek szakfeladatairól,

111. a 112/1994. (HK 13.) MH anyagi-technikai fõcso-
portfõnöki és MH közgazdasági és pénzügyi fõnöki együt-
tes intézkedés a Magyar Honvédség kondicionáló sportki-
képzésen részt vevõ hajózó állomány élelmezési ellátásá-
nak módosításáról,

112. a 49/1995. (HK 9.) MH ATFCSF intézkedés a Ma-
gyar Honvédség élelmezési szolgálatánál a pénzkeret-gaz-
dálkodás bevezetésérõl,

113. a 144/1995. (HK 18.) MH ATFCSF intézkedés a
szerzõdések egyedi nyilvántartásának szabályozásáról,

114. a 250/1995. (HK 28.) MH ATFCSF intézkedés a
Csapathadtáp Szabályzat VI. rész (HTP/ 11.) módosításáról,

115. a 275/1995 MHATFCSF intézkedés az MH élel-
mezési hadinormák kiadásával kapcsolatos feladatok vég-
rehajtásáról

116. a 1/1995 MHÉSZF intézkedés a MH Felderítõ Hi-
vatal és az MH Ellátó Igazgatóság élelmezési szolgálatai
által üzemeltetett munkahelyi büfék gazdálkodási szabá-
lyairól,

117. a 154/1996. (HK 21.) MH ATFCSF intézkedés a
Csapathadtáp Szabályzat VI. részének módosításáról,

118. a 160/1996. MH ATFCSF intézkedés a katonai fõ-
iskolai zászlós hallgatók által igénybe vett élelmezési ellá-
tás térítésérõl,

119. a 185/1996 MHATFCSF intézkedés a személyi ál-
lomány ajándék borotvával történõ ellátásáról,

120. a 245/1996. (HK 21.) MH ATFCSF intézkedés a
Csapathadtáp Szabályzat VI. rész módosításáról,

121. a 14/1997. (HK 4.) MH ATFCSF intézkedés a
II-III. számú élelmezési normára való jogosultságról,

122. a 455/1997. (HK 5/1998.) MH LFI intézkedés a
Magyar Honvédség nemzetközi katonai békemissziókban
való részvételével kapcsolatos feladatok logisztikai bizto-
sításáról,

123. a 443/1998. (HK 3/1999.) MH LFI intézkedés a tan-
intézeti hallgatók csapatoknál történõ gyakoroltatásáról,

124. a 145/1999. (HK 13.) MH LFI intézkedés az MH
LFI 443/1998. (HK 9.) intézkedés módosításáról,

125. a 248/1999. MH LFI intézkedés az MHÉEK és a
hozzá utalt állomány élelmezési állományáról,

126. a 2/1999 MH ÉSZF intézkedés a külföldön lévõ
katonai kontingens büféjének üzemeltetésérõl,

127. a 3/1999. (HK 21.) MH ÉSZF rendelkezés a közbe-
szerzési eljárás engedélyezésérõl, megkezdésérõl, vala-
mint a szabadkézi vétellel történõ beszerzés szabályairól,

128. a 208/2000. (HK 16.) MH LFI intézkedés a katonai
szervezetek élelmezési szolgálatai által végzett, a tárgy-
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évet megelõzõen indítható, szabadkézi vétellel történõ be-
szerzéseik elõzetes engedélyezésérõl és ellenjegyzésérõl,

129. a 136/2002. (HK 16.) MH ÖLTPK intézkedés az
MH Élelmezési Szolgálatának pénz- és anyagnormái nor-
mafüzet kiadásáról és egyes élelmezési szakfeladatokról és

130. 352/2004. (HK 18.) HM ÖLTP parancsnoki intéz-
kedés az MH Élelmezési Szolgálatának pénz- és anyag-
normái normafüzet kiadásáról és egyes élelmezési szakfel-
adatokról
szóló kiadvány.

Budapest, 2016. szeptember

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

A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/3/2016. (HK 9.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség katonai szervezetei technikai
eszközeinek mennyiségi és hadrafoghatósági adatai

és a modul alapú képességekre vonatkozó adatok
jelentésének rendjérõl szóló

M/3/2015. (HK 1/2016.) HVKF intézkedés
módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
328/2016. (HK 9.) 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 szóló 318/2016. (HK 8.) HVKF intézkedés

módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
344/2016. (HK 9.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség Védelmi Együttmûködési

Kezdeményezés Európai Unió Harccsoport ideiglenes
katonai szervezet kötelékébe kijelölt erõk

vezénylésérõl, szolgálatba léptetésérõl és a szolgálat
ellátásával kapcsolatos feladatokról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
14/2016. (HK 9.) HVKFH

szakutasítása
a NATO egységesítési egyezmények nemzeti

elfogadásáról

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

szakutasítást

adom ki.

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmemért felelõs miniszter(a továbbiakban: mi-
niszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalokra, és a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerve-
zeteire terjed ki.

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

3. A STANAG 1154 (ED12)
NATO QUALIFICATIONS FOR HELICOPTER

CONTROLLERS AT SEA – ATP-78 ED. A Ver 2. címû
NATO haditengerészeti egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Ki-
képzõ Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP).

4. A STANAG 1166 (ED8)
STANDARD SHIP DESIGNATOR SYSTEM –

APP-20 ED. A Ver. 3 címû NATO haditengerészeti egysé-
gesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH rész-
vétele nélkül.

Témafelelõs: az MH HFKP.

5. A STANAG 1236 (ED4)
GLIDE SLOPE INDICATORS FOR HELICOPTER

OPERATIONS FROM NATO SHIPS - MPP-02.3.1 ED.
A Ver. 2 címû NATO haditengerészeti egységesítési
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele
nélkül.

Témafelelõs: az MH HFKP.

6. A STANAG 1435 (ED4)
MARITIME OPERATIONS INVOLVING

HELICOPTERS TAKEN UP FROM TRADE (HTUFT) –
MPP-02.3.8 Ed. A Ver 1. címû NATO haditengerészeti
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egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az
MH részvétele nélkül.

Témafelelõs: MH HFKP.

7. A STANAG 2199 (ED3) (RD1)
COMMAND AND CONTROL OF ALLIED LAND

FORCES – ATP-3.2.2, EDITION B / A szövetséges szá-
razföldi erõk vezetése és irányítása címû NATO egysége-
sítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk
szerint:

a) témafelelõs: az MH Összhaderõnemi parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP),

b) témakezelõ: az MH ÖHP, Szárazföldi Hadmûveleti
és Kiképzõ Fõnökség,

c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
6 hónapon belül és

d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre, Honvéd Vezérkar fõnök helyettesi (a továb-
biakban: HVKFH szakutasítással, eredeti angol nyelven,
teljes terjedelemben.

8. A STANAG 2210 (ED6) (RD1)
DIGITAL GEODETIC DATA FOR LIST OF

GEODETIC DATA (TRIG LIST) AND POSITION
INFORMATION GRAPHIC (PIG) PRODUCTION/Geo-
déziai adatok jegyzéke digitális geodéziai adatokhoz (Trig
List) és helymeghatározási információs térképek (PIG)
elõállítása címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti
elfogadásra kerül a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH Geoinformációs Szolgálat (a to-
vábbiakban: MH GEOSZ),

b) témakezelõ: az MH GEOSZ,
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

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

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HVKFH szakutasítással, ere-
deti angol nyelven, teljes terjedelemben.

9. A STANAG 2529 (ED2)
RAPIDLY DEPLOYABLE OUTBREAK

INVESTIGATION TEAM (RDOIT) - AMedP-7.7 / A jár-
ványok kitörését vizsgáló, gyorsan kitelepíthetõ erõk címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra ke-
rül fenntartással a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH Egészségügyi Központ ( a továb-
biakban: MH EK),

b) témakezelõ: az MH EK, MH Közegészségügyi és
Járványügyi Szolgálat,

c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
6 hónapon belül,

d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HVKFH szakutasítással, ere-
deti angol nyelven, teljes terjedelemben, azzal a fenntar-

tással, hogy csak több nemzeti együttmûködésben, a LAB
(és esetleg EPI) modul részleges felvállalásával, esetleg
civil-katonai együttmûködésben (szerzõdött partnerekkel)
hajtható végre.

10. A STANAG 2548 (ED3)
MANAGEMENT OF POST DEPLOYMENT

SOMATOFORM COMPLAINTS - AMedP-8.14/Misszió
utáni szomatoform panaszok kezelése címû NATO egysé-
gesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a követke-
zõk szerint:

a) témafelelõs: az MH EK,
b) témakezelõ: az MH EK,
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ

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

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre, HVKFH szakutasítással, ere-
deti angol nyelven, teljes terjedelemben.

11. A STANAG 2626 (ED1) (RD1)
ALLIED TACTICAL DOCTRINE FOR MILITARY

SEARCH TRAINING REQUIREMENTS –
ATP-3.12.1.2, EDITION A/ Szövetségi harcászati doktrí-
na a katonai keresés-kutatás kiképzési követelményekhez
címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadás-
ra kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: az MH ÖHP,
b) témakezelõ: az MH ÖHP és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre HVKFH szakutasítással, ere-
deti angol nyelven, teljes terjedelemben.

12. A STANAG 2929 (ED5)
AIRFIELD DAMAGE REPAIR (ADR) CAPABILITY

AATMP-03 EDITION A / Repülõtér futópálya sérülések
javítási képessége címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel a követ-
kezõk szerint:

a) témafelelõs: a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoport-
fõnökség,

b) témakezelõ: az MH ÖHP és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légi-
erõnél kerüljön bevezetésre Honvéd Vezérkar Logisztikai
Csoportfõnöki intézkedéssel, eredeti angol nyelven, teljes
terjedelemben.

13. A STANAG 5555 (ED1) (RD1)
NATO QUALIFICATION LEVELS FOR TACTICAL

DATA LINK PERSONNEL - ATDLP-5.55 EDITION A/
Kiképzési követelmények a NATO Harcászati Adatkap-
csolati Rendszerek alkalmazói állomány részére címû
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NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra ke-
rül jövõbeni bevezetéssel a következõk szerint:

a) témafelelõs: a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai
és Információvédelmi Csoportfõnökség,

b) témakezelõ: az MH ÖHP és
c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön bevezetés-
re Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információ-
védelmi Csoportfõnöki intézkedéssel, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

14. A STANAG 6023 (ED3)
TRAINING AND EDUCATION FOR PEACE

SUPPORT OPERATIONS – ATrainP-1 EDITION C / Bé-
ketámogató mûveletek oktatása és kiképzése címû NATO
egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a kö-
vetkezõk szerint:

a) témafelelõs: az MH ÖHP,

b) témakezelõ: az MH ÖHP, Szárazföldi Hadmûveleti
és Kiképzõ Fõnökség és

c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
6 hónapon belül,

d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre, HVKFH szakutasítással, eredeti angol nyel-
ven, teljes terjedelemben.

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

A távollévõ HVKF helyett:

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

A Magyar Honvédség
86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnokának

186/2016. (HK 9. ) MH 86. SZHB
intézkedése

a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis,
Szállítóhelikopter Zászlóalj csapatkarjelzésének

rendszeresítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Hon-
védség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló
9/2005. (III. 30.) HM rendelet és a csapatkarjelzések, csa-
patjelvények, csapatérmék tartalmi és formai követelmé-
nyeirõl, valamint az elbírálás és engedélyezés rendjérõl
szóló 120/2005. (HK 2/2006.) HM utasítás rendelkezései-
re – a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis,
Szállítóhelikopter Zászlóalj csapatkarjelzésének rendsze-
resítésérõl az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség 86. Szolnok
Helikopter Bázis, Szállítóhelikopter Zászlóalj (a továbbiak-
ban: SZHZ) hivatásos és szerzõdéses katona állományára
terjed ki.

2. A csapatkarjelzések, csapatjelvények, csapatérmék
tartalmi és formai követelményeirõl, valamint az elbírálás
és engedélyezés rendjérõl szóló 120/2005. (HK 2/2006.)
HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) elõírásai szerint el-
készített, elbírált és jóváhagyott tervezet alapján a SZHZ
csapatkarjelzését rendszeresítem, viselését a SZHZ hivatásos
és szerzõdéses katona állománya részére engedélyezem.

3. A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis
parancsnoka által rendszeresített csapatkarjelzés szöveges
leírását jelen intézkedés 1. számú melléklete, az eredeti
méretû színes grafikáját a 2. számú melléklete, a kétszeres
méretû színes grafikáját a 3. számú melléklete tartalmazza.

4. Az Utasítás 6. § (1) bekezdése szerint a jóváhagyott
csapatkarjelzés mûszaki dokumentációjának kidolgozásá-
ról, valamint a rendszeresítésébõl adódó költségvetés ter-
vezésérõl, beszerzésrõl, legyártásáról, a SZHZ igényjogo-
sult állományának csapatkarjelzéssel történõ ellátásáról a
Magyar Honvédség Logisztikai Központ gondoskodik.

5. Jelen intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba.

A távollévõ parancsnok helyett:
Bali Tamás ezredes s. k.,

bázisparancsnok-helyettes
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1. sz. melléklet az 186/2016. (HK 9.) MH 86. SZHB PK. intézkedéshez

A csapatkarjelzés szöveges leírása

1. A csapatkarjelzés szimbólumrendszere:
1.1. A karjelzés alapja világoskék kör, benne egy R-26S „Góbé” vitorlázó repülõgép – farok részén magyar nemzeti

zászlóval – , egy MI-17 helikopter, valamint egy magyar nemzeti zászló, amely összeköti a vitorlázó repülõgépet a
MI-17 helikopterrel, illetve két felirat található.

1.2. A karjelzés világoskékje az égboltot, a légierõt jelképezi.
1.3. Az R-26S „Góbé” a zászlóalj nevére utal, illetve szimbolizálja id. Rubik Ernõ magyar repülõgép-tervezõ egyik

leghíresebb és legsikeresebb munkáját. A farok részen elhelyezett zászló mutatja a repülõ magyar mivoltát.
1.4. A MI-17 helikopter a zászlóalj egyik alkalmazott helikopter típusát jeleníti meg.
1.5. A nemzeti zászló az 1960-as évek elején tervezett Góbéból indul ki és a ma használatos MI-17 helikopterben vég-

zõdik ami a repülés fejlõdését tükrözi, valamit azt, hogy képzése, elsõ lépései során a hajózó állomány jelentõs többsége
R-26 Góbé repülõgépen ismerkedett a repüléssel.

1.6. A karjelzés felsõ részén lévõ felirat (RUBIK ZÁSZLÓALJ) az id. Rubik Ernõ nevébõl alakult ki.
1.7. A karjelzés alsó részén lévõ felirat (NINCS LEHETETLEN) jelmondat a zászlóalj munkáját, a feladatokhoz való

hozzáállást, hozzáértését, elhivatottságát tükrözi.
1.8. A feliratok sárga színben helyezkednek ami a napot hivatott tükrözni. A napban rejlõ erõt, életkedvet, pozitív

szemléletet jelképezi.

2. Csapatkarjelzés köznapi és társasági egyenruhára:
A karjelzés alakja szabályos kör kék alapon fekete – sárga szegéllyel.
A karjelzés bal oldalának felsõ része: egy sárga színû R-26S Góbé vitorlázó repülõgép, farok részén nemzeti színû

zászlóval. A karjelzés jobb oldalának alsó része: egy MI-17 helikopter, barna – zöld színkombinációval. Az R-26S Góbé
és a MI-17 helikopter egy magyar nemzeti zászlóval van összekötve, ami a Góbéból indul ki és a MI-17 helikopterben
végzõdik.

A karjelzés felsõ és alsó részén egy – egy felirat látható. Felsõ részen: sárga szegélyben fekete színû betûkkel „RUBIK
ZÁSZLÓALJ” felirat, amely a zászlóalj neve. Alsó részen: sárga szegélyben fekete színû betûkkel „NINCS
LEHETETLEN” felirat, amely a zászlóalj jelmondata.

Méret: 80 mm átmérõjû kör
Színkódok:
A szegély színe: – fekete 231F20.

– sárga FFF200.
Az alap színe: – kék 98B8D3.
A bal oldalon lévõ Gobé színe: – sárga FBED26.

– kék 7788C4.
– piros D92328.
– zöld 65BC46.
– szürke 818285.
– fekete 231F20.

A jobb oldalon lévõ helikopter színe: – barna A1774F.
– zöld 1E441F.
– sötét szürke 62615B.
– világos szürke CFCDC2.
– sárga F7EC21.
– világos barna C2B59B.
– fekete 231F20.

Az összekötõ nemzeti zászló színe: – piros ED1C24.
– fehér FFFFFF.
– zöld 67BD45.

A feliratok színe: – fekete 231F20.

Csapatkarjelzéssel ellátandók száma: (117 fõ, személyenként 2 db)
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3. Csapatkarjelzés hadi gyakorló egyenruhára:
A karjelzés alakja szabályos kör világoszöld alapon fekete – zöld szegéllyel.
A karjelzés bal oldalának felsõ része: egy zöld színû R-26S Góbé vitorlázó repülõgép, farok részén magyar nemzeti

zászlóval. A karjelzés jobb oldalának alsó része: egy MI-17 helikopter, zöld színkombinációval. Az R-26S Góbé és a
MI-17 helikopter egy magyar nemzeti zászlóval van összekötve, ami a Góbéból indul ki és a MI-17 helikopterben vég-
zõdik.

A karjelzés felsõ és alsó részén egy – egy felirat látható. Felsõ részen: zöld szegélyben fekete színû betûkkel „RUBIK
ZÁSZLÓALJ” felirat, amely a zászlóalj neve. Alsó részen: zöld szegélyben fekete színû betûkkel „NINCS
LEHETETLEN” felirat, amely a zászlóalj jelmondata.

Méret: 80 mm átmérõjû kör
Színkódok:
A szegély színe: – fekete 231F20.

– zöld 5D935E
Az alap színe: – világoszöld
A bal oldalon lévõ Gobé színe: – zöld színárnyalatok

– 2BB673.
– 95C19C.
– 31A35D.
– 659364.
– 689567.
– D3E8C1.
– 009247.
– fekete 231F20.

A jobb oldalon lévõ helikopter színe: – zöld színárnyalatok
– 6B8F42.
– 1E441F.
– A1BB99.
– 95C19C.
– 38A460.
– 208F5B.
– fekete 231F20.

Az összekötõ nemzeti zászló színe: – zöld színárnyalatok
– 659364.
– B7D8A4.
– 477C42.

A feliratok színe: – fekete 231F20.

Csapatkarjelzéssel ellátandók száma: (117 fõ, személyenként 2 db)

4. Csapatkarjelzés sivatagi gyakorló egyenruhára:
A karjelzés alakja szabályos kör világos barna alapon fekete – barna szegéllyel.
A karjelzés bal oldalának felsõ része: egy barna színû R-26S Góbé vitorlázó repülõgép, farok részén magyar nemze-

ti zászlóval. A karjelzés jobb oldalának alsó része: egy MI-17 helikopter, barna színkombinációval. Az R-26S Góbé és
a MI-17 helikopter egy magyar nemzeti zászlóval van összekötve, ami a Góbéból indul ki és a MI-17 helikopterben
végzõdik.

A karjelzés felsõ és alsó részén egy – egy felirat látható. Felsõ részen: barna szegélyben fekete színû betûkkel „RUBIK
ZÁSZLÓALJ” felirat, amely a zászlóalj neve. Alsó részen: barna szegélyben fekete színû betûkkel „NINCS
LEHETETLEN” felirat, amely a zászlóalj jelmondata.

Méret: 80 mm átmérõjû kör
Színkódok:
A szegély színe: – fekete 231F20.

– barna A57B5E.
Az alap színe: – világos barna C49A6C.
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A bal oldalon lévõ Gobé szín: – barna színárnyalatok
– DAC9BA
– AE8259.
– AE8259.
– AF6D33.
– BE8767
– B07036.
– 937E70.
– F8F3EF
– fekete 231F20.

A jobb oldalon lévõ helikopter színe: – barna színárnyalatok
– 9C6F44.
– 4F3725.
– C0A184.
– 87582F.
– A86139.
– fekete 231F20.

Az összekötõ nemzeti zászló színe: – barna színárnyalatok
– AF6D33.
– F8F3EF.
– 715341.

A feliratok színe : – fekete 231F20.

Csapatkarjelzéssel ellátandók száma: (117 fõ, személyenként 2 db)

2. sz. melléklet az 186/2016. (HK 9.) MH 86. SZHB PK. intézkedéshez

A csapatkarjelzés képi ábrázolása eredeti méretben

1. Csapatkarjelzés köznapi és társasági egyenruhára:
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2. Csapatkarjelzés hadi gyakorló egyenruhára:

3. Csapatkarjelzés sivatagi gyakorló egyenruhára:
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

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

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ..............................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyen-
lítjük ki.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás



950 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 9. szám

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

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikk-
ben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fo-
galom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, ame-
lyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megma-
gyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 1400 Ft áfával.

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

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: .......................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

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
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