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JOGSZABÁLYOK
2016. évi CLXXXIV. törvény
egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggõ
módosításáról*

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény módosítása
1. §
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 78. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Miniszteri rendeletben meghatározott esetekben
a (2) bekezdés alapján a jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe a 75. § szerinti, ágazati, szakmai
sajátosságokra figyelemmel fizetendõ pótlékot is be kell
számítani.”

2. §
A Kjt. 85. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Felhatalmazást kap a honvédelemért, a büntetésvégrehajtásért, a katasztrófák elleni védekezésért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért és a rendészetért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza
a (4) bekezdés g) pontja alapján megállapításra kerülõ,
ágazati, szakmai sajátosságokra figyelemmel fizetendõ
pótlékoknak a jubileumi jutalom alapját képezõ illetménybe való beszámíthatóságát.”

2. A hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. törvény módosítása

(a továbbiakban együtt: szolgálat) során vagy következtében (a továbbiakban együtt: következtében) testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetû
fogyatkozást szenvedett (a továbbiakban: hadirokkant),
továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, hadigondozott családtagként, a 14/A. § szerinti volt
hadiárvaként, a 15/A. § szerinti volt hadigyámoltként vagy
volt hadigondozott családtagként kell gondozásba venni.
(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelõen kell alkalmazni arra a nem magyar állampolgárra is, aki a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi
LXII. törvény alapján kiadott „Magyar igazolvány”-nyal
vagy „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal rendelkezik, feltéve, hogy a lakóhelye szerinti szomszédos állam
joga szerint a magyar állampolgárság felvétele a szomszédos állam szerinti állampolgárságtól való megfosztással
jár.
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti állam állampolgársági
szabályozásáról az eljáró hatóság megkeresésére az igazságügyért felelõs miniszter felvilágosítást ad.
(2) Hadigondozásra jogosultnak kell tekinteni azt a magyar állampolgárt is, aki az 1945. március 31. és 1954. október 31. közötti idõszakban a fegyveres erõknél – néphadseregnél, a Belügyminisztérium csapatainál, a polgári védelem
szerveinél – hivatásos, továbbszolgáló vagy hadkötelezettség
alapján teljesített szolgálata során hadirokkanttá vált,
valamint az e törvény szerint hadigondozásra jogosult hozzátartozóit.
(3) Nem jogosult hadigondozásra, aki 1954. október
31-ét követõen a Magyar Néphadseregnél, a Belügyminisztérium csapatainál, a polgári védelem szerveinél, valamint ezek jogutód szervezeteinél hivatásos, továbbszolgáló, szerzõdéses vagy hadkötelezettség alapján teljesített
szolgálata során vált hadirokkanttá, valamint ezek hozzátartozói.”

3. §
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„1. § (1) E törvényben megállapított feltételek alapján
hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki
a) katonai szolgálat,
b) kötelezõ katonai elõképzés,
c) légitámadás,
d) hadmûvelet, vagy
e) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása

* A törvényt az Országgyûlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.

4. §
(1) A Hdt. 2. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„e) légitámadás: Magyarország területét érintõ, illetve
Magyarország mint hadviselõ fél részvételével bekövetkezett légitámadás, valamint következményeinek felszámolásával kapcsolatos tevékenység;”
(2) A Hdt. 2. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„i) hadmûvelet: Magyarország területét érintõ, illetve
Magyarország mint hadviselõ fél részvételével bekövetkezett hadmûvelet, ideértve a hadmûveletnek nem minõsülõ
bármely harci cselekményt is;”
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5. §

A Hdt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Hadiözvegy a szolgálat következtében meghalt
személy – katonai szolgálat esetén a Magyarország területérõl katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat
következtében meghalt személy – özvegye. Hadiözvegy
továbbá
a) a hadirokkantként hadigondozásba vett, vagy
b) okirattal bizonyított hadieredetû fogyatkozást szenvedett
személy özvegye is, ha a házasságot a hadieredetû sérülés
bekövetkezte elõtt kötötték, vagy a házastárs halálakor
már legalább 5 éve együtt éltek, vagy házasságukból gyermek született.”
6. §
A Hdt. 7/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/A. § (1) Volt hadiárva,
a) akit a szolgálat következtében meghalt szülõje – katonai szolgálat esetén a Magyarország területérõl katonai
szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében
meghalt szülõje – halála miatt hadiárvaként hadigondozásba vettek, vagy
b) aki a hadigondozásba vétel bármely okból történt elmaradása esetén okirattal bizonyítja, hogy szülõje a szolgálat következtében halt meg,
ha a 4. §-ban meghatározott feltételek már nem állnak fenn.
(2) Volt hadigyámolt,
a) akit szülõje hadirokkantsága miatt hadigyámoltként
hadigondozásba vettek, vagy
b) aki a hadigondozásba vétel bármely okból történt elmaradása esetén okirattal bizonyítja, hogy valamelyik szülõje a gyermek 4. § a) vagy b) pontjában meghatározott
életkorának betöltése elõtt hadirokkanttá vált,
ha a 4. §-ban meghatározott feltételek már nem állnak fenn.
(3) Volt hadigondozott családtag,
a) akit a szolgálat következtében meghalt unokája, gyermeke, testvére, vagy féltestvére halála miatt hadigondozott családtagként hadigondozásba vettek, vagy
b) aki a hadigondozásba vétel bármely okból történt elmaradása esetén okirattal bizonyítja, hogy unokája, gyermeke, testvére, vagy féltestvére a szolgálat következtében
halt meg.”

1. szám

b) a II. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
243%-ának,
c) a III. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
225%-ának,
d) a IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
194%-ának, és
e) az V. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
138%-ának
megfelelõ összeg.”
(2) A Hdt. 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A járadékban részesülõ hadirokkantat a saját háztartásában nevelt, valamint egészségi állapota miatt ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy rehabilitációs
intézményben elhelyezett hadigyámolt gyermeke után
a 4. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén nevelési pótlék illeti meg, feltéve, hogy a gyermeket a hadirokkant háztartásából helyezték az említett intézmények valamelyikébe. A nevelési pótlék mértéke – figyelemmel
a 26/A. §-ban foglaltakra – gyermekenként és havonta
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
50%-a.”
8. §
A Hdt. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A pótlék havonkénti mértéke – figyelemmel
a 26/A. §-ban foglaltakra –
a) az I. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
120%-ának,
b) a II. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
108%-ának,
c) a III. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
96%-ának,
d) a IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
76%-ának, és
e) az V. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
56%-ának
megfelelõ összeg.”

7. §
9. §
(1) A Hdt. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A járadék havonkénti mértéke – figyelemmel
a 26/A. §-ban foglaltakra –
a) az I. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
262%-ának,

A Hdt. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hadiözvegyet havi rendszeres járadék illeti
meg, amelynek mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban
foglaltakra – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege 140%-ának megfelelõ összeg.”

1. szám
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10. §

A Hdt. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A hadiárvát a 4. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén egyéb ellátásától függetlenül havi
rendszeres járadék illeti meg.
(2) A járadék havonkénti mértéke – figyelemmel
a 26/A. §-ban foglaltakra –
a) a 4. § a) és b) pontja szerinti esetben az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege 30%-ának,
b) a 4. § c) pontja szerinti esetben az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege 60%-ának
megfelelõ összeg.”

11. §
A Hdt. 14/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14/A. § Azon volt hadiárva, akinek igénye 1949. január 1-je elõtt bekövetkezett veszteségen alapul, de
a) a pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6. § (1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették,
b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy
szüneteltették,
c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, vagy
d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elõ sem
terjesztette,
egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra
jogosult, amelynek mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban
foglaltakra – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege 30%-ának megfelelõ összeg.”

12. §
A Hdt. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hadigondozott családtagot egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra – az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege 30%-ának megfelelõ összeg.”

13. §
A Hdt. 15/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15/A. § Azon volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akinek igénye 1949. január 1-je elõtt bekövetkezett veszteségen alapul, de
a) a pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6. § (1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették,
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b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy
szüneteltették,
c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, vagy
d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elõ sem
terjesztette,
egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban
foglaltakra – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege 30%-ának megfelelõ összeg.”

14. §
A Hdt. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A temetési hozzájárulás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 500%-ának megfelelõ
összeg.”

15. §
A Hdt. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § A hadirokkant térítésmentesen jogosult
a) a hadieredetû fogyatkozása
aa) folytán használhatatlanná vált vagy hiányzó testrészének mesterséges pótlására, és
ab) következtében szükségessé váló gyógyászati segédeszközökre és mûlábcipõre (a továbbiakban együtt: gyógyászati segédeszköz),
b) az a) pont szerinti gyógyászati segédeszköz javítására, valamint szükséges pótlására és
c) kormányrendeletben meghatározott támogatási mértékig azokra a kormányrendeletben meghatározott egyéb
olyan – egészségügyi szempontból indokolt, de gyógyászati segédeszköznek nem minõsülõ – eszközökre, amelyekkel életvitele, munkaképessége helyreállítható vagy
javítható.”

16. §
(1) A Hdt. 26. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hadigondozotti ügyekben elsõ- és másodfokon
a Kormány által rendeletben, hadigondozási hatóságként
kijelölt szerv jár el.”
(2) A Hdt. 26. § (2b) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elsõfokú hadigondozási hatóság határozatban
dönt:)
„c) a hadirokkant közgyógyellátásra jogosító igazolványa, valamint a hadirokkantat és a hadiözvegyet megilletõ
hadigondozotti igazolvány kiadásáról, és”
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(3) A Hdt. 26. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elsõfokú hadigondozási hatóság a hadigondozásba
vett személyrõl a következõ nyilvántartást vezeti:)
„c) hadirokkant és hadiözvegy esetében a hadigondozotti igazolvány számát;”

17. §
A Hdt. a 26. §-t követõen a következõ alcímmel és
26/A. §-sal egészül ki:
„A hadigondozottak rendszeres pénzbeli ellátásainak emelése
26/A. § A 11. § (2) és (4) bekezdése, a 12. § (2) bekezdése, a 13. § (1) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 14/A. §,
a 15. § (1) bekezdése, valamint a 15/A. § szerinti rendszeres pénzbeli ellátások összegét a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában
foglaltak szerint kell emelni.”

18. §
A Hdt. „Felhatalmazás” alcíme a következõ 28/A. §-sal
egészül ki:
„28/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a hadigondozási hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.”

19. §
A Hdt. a következõ 30. §-sal egészül ki:
„30. § E törvénynek az egyes törvények honvédelmi
kérdésekkel összefüggõ módosításáról szóló 2016. évi
CLXXXIV. törvénnyel megállapított 11. § (2) és (4) bekezdését, 12. § (2) bekezdését, 13. § (1) bekezdését, 14. §
(2) bekezdését, 14/A. §-át, 15. § (1) bekezdését, valamint
a 15/A. §-át a 2018. január 1-jét megelõzõen megállapított
ellátásokra is alkalmazni kell.”

1. szám

3. A fegyveres erõknél 1945. március 31.
és 1954. október 31. között szolgálatot teljesítettek
hadigondozásáról szóló 1994. évi XLVI. törvény
hatályon kívül helyezése
22. §
Hatályát veszti a fegyveres erõknél 1945. március 31. és
1954. október 31. között szolgálatot teljesítettek hadigondozásáról szóló 1994. évi XLVI. törvény.

4. Az egyes sportcélú ingatlanok
tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló
1996. évi LXV. törvény módosítása
23. §
(1) Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény 5. § (7) bekezdése (a továbbiakban: Stv.) helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Kizárólag sportcélú használatra létrehozott repülõtér esetében az (5) bekezdés szerinti méltányosság gyakorlásának feltétele a közlekedésért felelõs miniszter, valamint a honvédelemért felelõs miniszter feladat- és hatáskörük figyelembevételével gyakorolt egyetértése. A honvédelemért felelõs miniszter egyetértési jogát a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges
jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény szerinti honvédelmi érdekek figyelembevételével gyakorolja.”
(2) Az Stv. a következõ 17. §-sal egészül ki:
„17. § E törvénynek az egyes törvények honvédelmi
kérdésekkel összefüggõ módosításáról szóló 2016. évi
CLXXXIV. törvénnyel megállapított 5. § (7) bekezdését
az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggõ
módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIV. törvény hatálybalépésekor fennálló elidegenítési és terhelési tilalom tekintetében is alkalmazni kell.”

20. §

5. A fegyveres biztonsági õrségrõl,
a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása

A Hdt. 28. § d) pontjában a „segédeszköz ellátásának”
szövegrész helyébe a „segédeszközzel történõ ellátásának,
valamint a 18. § (1) bekezdés c) pontja szerinti eszközök
körének és a támogatás mértékének” szöveg lép.

24. §

21. §
Hatályát veszti a Hdt. 26. § (2a) bekezdése.

A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és
a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 7. §
(1a) bekezdés c) pontjában az „az önkéntes védelmi tartalékos katonákra” szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség létesítményeit õrzõ fegyveres biztonsági õrség önkéntes tartalékos tagjaira” szöveg lép.
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6. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény módosítása
25. §
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A központi államigazgatási szerv szervezeti és mûködési szabályzata a szerv vezetõjének hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozási jogot a szervvel
a) állami vezetõi szolgálati jogviszonyban vagy állami
vezetõként betöltött jogviszonyban álló személyre,
b) vezetõi munkakörrel rendelkezõ kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyre,
c) vezetõi munkakörrel rendelkezõ közszolgálati jogviszonyban álló személyre,
d) vezetõ beosztással rendelkezõ hivatásos szolgálati
viszonyban álló személyre, illetve
e) vezetõ beosztással rendelkezõ katonai szolgálati viszonyban álló személyre
ruházhatja, aki a döntés meghozatala során a szerv vezetõje nevében jár el.”

7. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása
26. §
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
25. alcíme a következõ 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § A közszolgálat halottjává minõsített kormánytisztviselõvel, kormányzati ügykezelõvel vagy a honvédelmi szervezet saját halottjává minõsített közalkalmazottal szemben a volt munkáltató által nyilvántartott követelést az elhunyt örököse kérelmére a honvédelemért felelõs
miniszter részben vagy egészben elengedheti. A kérelemben foglaltak mérlegelése során a miniszter az elhunyt
életútjának, illetve a kérelmezõ szociális helyzetének figyelembevételével dönt. A kérelmet a miniszterhez történõ felterjesztés céljából az elhunyt volt munkáltatójánál
kell elõterjeszteni.”

27. §
(1) A Hvt. 42. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) A Honvédség szervezeteinek elhelyezéséhez, és
feladatai ellátásához rendelkezésre bocsátott ingatlanok
állami tulajdonban, a honvédelemért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium vagyonkezelésében állnak. A honvédelmi érdek szempontjából kivételesen indokolt esetben
a Honvédség szervezeteinek elhelyezése és feladatainak
ellátása ideiglenesen más ingatlanhasználati jogviszony
alapján is biztosítható. A honvédelemért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingatlanok elsõdleges rendeltetése a honvédelmi feladatok ellátásának biztosítása.”
(2) A Hvt. 42. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A honvédelemért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingatlanok tekintetében alkalmazandó közigazgatási hatósági eljárási szabályokat – törvény vagy kormányrendelet erre vonatkozó
rendelkezése alapján – a nem a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében álló
ingatlan vonatkozásában létesített ingatlanhasználati jogviszony hatálya alatt az ingatlanhasználati jogviszonnyal
érintett ingatlanok esetében is alkalmazni kell.”

28. §
A Hvt. a következõ 47/B. alcímmel egészül ki:
„47/B. A honvédelmi szakkérdést érintõ közigazgatási
hatósági eljárásokra vonatkozó sajátos szabályok
79/B. § Ha törvény vagy kormányrendelet alapján elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban szakhatóságként
a miniszter jár el, törvény vagy kormányrendelet a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban szakhatóságot nem
jelöl ki és a fellebbezés érinti a miniszter szakhatósági állásfoglalását, a másodfokú döntést hozó hatóság megkeresi a minisztert és a miniszter véleményét a döntése során
figyelembe veszi.”

29. §
A Hvt.
a) 40. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselõkbõl”
szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõkbõl, kormányzati ügykezelõkbõl” szöveg,
b) 41. § (2) bekezdésében az „önkéntes mûveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos” szövegrész helyébe
az „önkéntes tartalékos” szöveg és
c) 41. § (5) bekezdésében az „önkéntes mûveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos” szövegrész helyébe
az „önkéntes tartalékos” szöveg
lép.
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8. A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX. törvény módosítása
30. §

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 150. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A jubileumi jutalomra jogosító idõ megállapításánál)
„c) a hivatásos szolgálati jogviszony, tiszti és altiszti katonai szolgálati jogviszony idõtartamát, továbbá”
(töltött idõt kell figyelembe venni.)

9. A honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény módosítása
31. §
(1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„6. elõmenetel: szervezeti hierarchiában történõ elõrehaladás, amely szolgálati beosztásba történõ kinevezéssel,
illetve – a 139. § (6) bekezdése szerinti posztumusz elismerést ide nem értve – rendfokozati kinevezéssel, elõléptetéssel valósul meg,”
(2) A Hjt. 2. § 31. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„31. önkéntes tartalékos katona: az a katona, aki szerzõdésben vállalja az e törvényben meghatározott feltételrendszer szerint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban:
Hvt.) 41. § (5) bekezdésében foglaltakat,”

32. §
A Hjt. 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A köztársasági elnök a miniszter elõterjesztésére
az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörében dönt
a) az elsõ tábornoki rendfokozatba történõ kinevezésrõl,
ideértve a határozott idõre szóló és a kötelezõ várakozási
idõ letelte elõtti kinevezést, valamint a posztumusz elismerésként tábornoki rendfokozatba történõ kinevezést is, és
b) tábornok magasabb tábornoki rendfokozatba történõ
elõléptetésérõl, ideértve a határozott idõre szóló, valamint
a posztumusz elismerésként történõ elõléptetést is.”

1. szám
33. §

(1) A Hjt. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az állomány tagja a tartózkodási helyérõl a szolgálati helyére miniszteri rendeletben meghatározottak szerint visszarendelhetõ. A visszarendelésrõl a munkáltatói
jogkört gyakorló dönt. A visszarendelésre csak különösen
indokolt esetben kerülhet sor akkor, ha az a szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesülés vagy a kiadott szabadság kezdõ idõpontjának módosítását vagy idõtartamának
megszakítását eredményezi. Nem rendelhetõ vissza az állomány tagja, ha a visszarendelés számára a szolgálati feladat végrehajtásával arányban nem álló jog- vagy érdeksérelmet okozna.”
(2) A Hjt. 25. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A visszarendelés következtében szolgálatteljesítéssel töltött idõt miniszteri rendeletben meghatározottak
szerint szabadidõvel, díjazással vagy a szabadság ismételt
kiadásával kell ellentételezni.”

34. §
A Hjt. 32. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Szerzõdéses szolgálati viszony azzal létesíthetõ,
aki elsõ alkalommal
a) tiszti vagy altiszti rendfokozattal rendszeresített beosztás esetén legalább öt év, de legfeljebb tíz év,
b) tisztesi rendfokozattal rendszeresített beosztás esetén
legalább három év, de legfeljebb tíz év
idõtartamra vállalja a szolgálatot.”

35. §
A Hjt. 38. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az alapkiképzés teljesítésére – ha azt az állomány
tagja miniszteri rendeletben meghatározott, önhibáján kívüli okból a próbaidõ alatt nem teljesíti – legfeljebb a szerzõdéskötés napjától számított egy évig terjedõ határidõ-halasztás engedélyezhetõ.
(10) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány alapkiképzésre kötelezett tagját az alapkiképzés végrehajtása
alól miniszteri rendeletben meghatározottak szerint mentesítheti.”
36. §
(1) A Hjt. 46. § (1) bekezdése a következõ v) ponttal
egészül ki:
(A Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)
„v) a hivatásos állomány azon tagja, aki a KNBSZ-nél
szolgálati beosztásra tervezett és a beosztás betöltése

1. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

érdekében tanulmányokat folytat, az állományba vétel
napjától a képzési idõ tartamára, de legfeljebb egy évig,
azzal, hogy e rendelkezési állomány tartama alatt a próbaidõ szabályait kell alkalmazni.”
(2) A Hjt. 46. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti beosztásba helyezés során a kinevezés vagy az áthelyezés szabályait kell alkalmazni, amely során
a) a rendelkezési állományba helyezést megelõzõen betöltött utolsó beosztást kell figyelembe venni, ha pedig
ilyen nem volt, akkor a viselt rendfokozatot,
b) az a) ponttól eltérõen az (1) bekezdés b)–e) pontjába
tartozó állomány esetén a rendelkezési állomány ideje alatt
betöltött utolsó beosztásához rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni, ha pedig ilyen nem volt, akkor
a viselt rendfokozatot,
c) az (1) bekezdés f) pontjába tartozó állomány esetén
az a) vagy a b) pont szerinti szabályokat kell alkalmazni
annak függvényében, hogy az állomány tagja az (1) bekezdés f) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezését
megelõzõen mely jogcímen tartozott rendelkezési állományba.”

37. §
A Hjt. 57. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 42. § (2) bekezdés b)–f) pontja szerinti vezénylés megszûnése, megszüntetése esetén az (1) bekezdés
alapján a vezénylés idõtartamára meghatározott rendfokozat külön munkáltatói döntés nélkül megszûnik.”

38. §
(1) A Hjt. 74. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Miniszteri rendeletben meghatározottak szerint
a (2) bekezdés szerinti mértéknél legfeljebb kéthavi mértékkel magasabb összegû visszailleszkedési támogatásra
jogosult a legénységi állomány tagja, ha szolgálati viszonya megszûnésekor legalább három év idõtartamra miniszteri rendeletben meghatározott feltételekkel önkéntes
tartalékos szolgálati viszonyt létesít.”
(2) A Hjt. 74. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Miniszteri rendeletben meghatározottak szerint
legfeljebb kéthavi távolléti díjnak megfelelõ összegû
visszailleszkedési támogatásra jogosult a legénységi állomány tagja, ha
a) az (1) bekezdés szerinti módon megszûnõ szerzõdéses szolgálati viszony tényleges idõtartama nem éri el
az öt évet, és
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b) a szerzõdéses szolgálati viszony megszûnésekor
legalább három év idõtartamra miniszteri rendeletben
meghatározott feltételekkel önkéntes tartalékos szolgálati
viszonyt létesít.”

39. §
A Hjt. 79. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az állomány tagjának egészségi, pszichikai és
fizikai alkalmasságának vizsgálata neki felróható okból
– miniszteri rendeletben meghatározott határidõn belül –
nem kerül elvégzésre, a szolgálati viszonya e törvény erejénél fogva megszûnik.”

40. §
A Hjt. 88. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Honvéd Vezérkar fõnöke a Honvédségnek
az állomány tagjával szemben fennálló, tanulmányi támogatásra vonatkozó megtérítési kötelezettségbõl származó
követelését a kötelezett kérelmére, részben vagy egészben
elengedheti, ha a kötelezett igazolja, hogy a tanulmányi támogatás visszafizetése családi, vagyoni, jövedelmi vagy
szociális körülményeire figyelemmel aránytalanul súlyos
megterhelést jelentene.”

41. §
A Hjt. 92. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A honvédelmi szolgálati díjra való jogosultság
szempontjából szolgálati viszonyban töltött idõként kizárólag a hivatásos, a szerzõdéses, a 216. § (3) és (4) bekezdése alapján önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonyban, továbbá a rendvédelmi szerveknél hivatásos
szolgálati jogviszonyban töltött tényleges, beszámítás és
szorzószámok nélkül számított szolgálati idõt, valamint
a szolgálaton kívüli állomány idõtartamát kell figyelembe
venni.”

42. §
A Hjt. 120. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyermek ápolására kapott egészségügyi szabadság (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti mértéke – ha mindkét szülõ az állomány tagja – a szülõket együttesen illeti
meg. A gyermekápolás céljából nyújtott egészségügyi szabadság az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott
idõtartama a szülõket külön-külön illeti meg, ha mindkét
szülõ az állomány tagja.”
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43. §

A Hjt. 132. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdést az állomány azon tagja esetében,
aki a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati viszonyban
töltött idõ elérésének napján illetmény nélküli szabadságát
tölti, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy részére a jubileumi jutalmat az illetmény nélküli szabadság utolsó
napját követõ második hónap ötödik napjáig kell folyósítani.”

44. §
A Hjt. 139. § bekezdése a következõ (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A miniszter az (1) bekezdés szerint minõsített elhunyt esetében posztumusz elismerésként az elhunytat
– a 4/A. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével – eggyel
magasabb rendfokozatba elõléptetheti, kinevezheti, vagy
hadnagy rendfokozatba kinevezheti.”

45. §
A Hjt. 83. alcíme a következõ 141/A. és 141/B. §-sal
egészül ki:
„141/A. § Az állomány hõsi halottá nyilvánított tagjával
szemben a volt munkáltató által nyilvántartott követelést
a nyilvántartásból törölni kell.
141/B. § (1) Az állomány a Magyar Honvédség halottjává vagy a katonai szolgálat halottjává nyilvánított tagjával
szemben a volt munkáltató által nyilvántartott követelést
az állomány elhunyt tagjának örököse kérelmére miniszter
részben vagy egészben elengedheti. A kérelemben foglaltak mérlegelése során a miniszter az elhunyt életútjának,
illetve a kérelmezõ szociális helyzetének figyelembevételével dönt.
(2) A kérelmet a miniszterhez történõ felterjesztés céljából az állomány elhunyt tagjának utolsó állományilletékes
parancsnokánál kell elõterjeszteni.”

46. §
A Hjt. 85. alcíme helyébe a következõ alcím lép:
„85. Az árvák kiegészítõ támogatása, a kiegészítõ
rokkantsági támogatás és a kiegészítõ hozzátartozói
támogatás
„143. § (1) Árvák kiegészítõ támogatására jogosult
az állomány elhunyt tagjának – ideértve a 224. § (3) bekezdése szerinti személyi kört is – a gyermeke, aki a Tny. tv.
rendelkezései alapján árvaellátásra jogosult.
(2) Az árvák kiegészítõ támogatásának a mértéke
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a) hõsi halott árvája esetében a Tny. tv. rendelkezései
alapján megállapított árvaellátás 50%-a,
b) az állomány szolgálati kötelmekkel összefüggõ balesetben vagy szolgálati eredetû foglalkozási megbetegedésben elhunyt tagjának árvája esetében a Tny. tv. rendelkezései alapján megállapított árvaellátás 25%-a, vagy
c) az állomány elhunyt tagjának a) és b) pont alá nem
tartozó árvája esetében a Tny. tv. rendelkezései alapján
megállapított árvaellátás 10%-a.
144. § (1) Kiegészítõ rokkantsági támogatásra jogosult
az a megváltozott munkaképességû személy, akinek
egészségi állapota a 30%-ot nem éri el, feltéve, hogy
a) az állomány tagjaként a katonai szolgálatra alkalmatlanná vált,
b) legalább 15 év tényleges szolgálati viszonyban töltött
idõvel rendelkezik,
c) az egészségi állapotának kialakulása túlnyomórészt
szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset vagy szolgálati
eredetû megbetegedés következménye, és
d) részére rokkantsági ellátás került megállapításra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítõ rokkantsági támogatás mértéke a rokkantsági ellátás alapjául szolgáló
havi átlagjövedelem 10%-ának megfelelõ összeg.
144/A. § (1) Kiegészítõ hozzátartozói támogatás illeti
meg az özvegyi és szülõi nyugellátásra jogosultat, ha az állomány tagjának halálát szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset vagy szolgálati eredetû foglalkozási megbetegedés okozta.
(2) A kiegészítõ hozzátartozói támogatás mértéke
a Tny. tv. alapján megállapított özvegyi vagy szülõi nyugellátás 25%-ának megfelelõ összeg.
(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen a hõsi halott özvegye és
szülõje a Tny. tv. alapján megállapított özvegyi vagy szülõi nyugellátás 50%-ának megfelelõ összegû kiegészítõ
hozzátartozói támogatásra jogosult.
144/B. § (1) Az árvák kiegészítõ támogatására, a kiegészítõ rokkantsági támogatásra és a kiegészítõ hozzátartozói támogatásra (a továbbiakban együtt: kiegészítõ támogatás) való jogosultságról a miniszter által kijelölt honvédségi szervezet hivatalból eljárva határozatban dönt, és
a megállapított kiegészítõ támogatást a nyugdíjfolyósító
szerv folyósítja.
(2) A kiegészítõ támogatás és az azzal kapcsolatos
végrehajtási költségek forrását a központi költségvetés
biztosítja.
(3) A kiegészítõ támogatás összegét a Tny. tv.
62. §-ában foglaltak szerint kell emelni.”

47. §
(1) A Hjt. 151. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az eljárás felfüggesztése
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén legfeljebb az akadály
megszûnéséig,
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b) az (1) bekezdés b) pontja esetén legfeljebb az eljárás
jogerõs befejezéséig vagy a szakvélemény elkészítéséig
tart.”
(2) A Hjt. 151. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A munkáltatói jogkört gyakorló a fegyelmi eljárást
határozattal felfüggesztheti az állomány tagjának a Hvt.
36. § (1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja
szerinti feladatban való részvételének idõtartamára.
(4) Az eljárás felfüggesztésének idõtartama a fegyelmi
eljárás lefolytatására miniszteri rendeletben elõírt határidõbe nem számít be.”

48. §
A Hjt. a következõ, 173/A. §-sal egészül ki:
„173/A. § (1) Ha a Honvédség a kártérítési felelõsségét
nem vitatja, a kárigény elõterjesztésére jogosult kérelmére
a kártérítési eljárás során megállapításra kerülõ kártérítés,
illetve sérelemdíj terhére elõleget állapíthat meg.
(2) A Honvédség az elõleg megállapítására irányuló kérelemrõl indokolt határozatban dönt. Az elõleg iránti kérelem tárgyában hozott határozattal szemben önálló fellebbezésnek nincs helye, az az érdemi határozattal szemben
elõterjesztett jogorvoslati kérelem keretében támadható.”

49. §
A Hjt. 175. § (1) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek és a 175. § (1) bekezdés b) pontja a következõ be) alponttal egészül ki:
(A kártérítés összegének kiszámításánál a kár összegébõl le kell vonni
azt a pénzösszeget)
„bc) amelyhez a károsult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott hozzá,
bd) amelyhez a károsult a Honvédség által, a javára
megkötött biztosítás révén jut és
be) amelyhez a károsult a 173/A. § és a 177. § (1b) bekezdése alapján jutott.”
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(1b) Ha a kárigény jogalapja nem vitatott, az állomány
a Magyar Honvédség halottjává vagy a katonai szolgálat
halottjává nyilvánított tagjának elhalálozásával kapcsolatos kártérítési eljárás a miniszter ez irányú döntése esetén
az együttélõ házastárs vagy élettárs, továbbá eltartott gyermek vonatkozásában a 173/A. § (1) bekezdéstõl és a 177. §
(1) bekezdéstõl eltérõen sérelemdíj-elõleg megállapításával és a kárigény elõterjesztésére történõ felhívással,
hivatalból indul.
(1c) Ha a kártérítési eljárás hivatalból indul, az (1) bekezdés szerinti elbírálási határidõ az összegszerûen meghatározott kárigénynek az eljáró szervhez történõ beérkezését követõ napon indul.
(1d) Ha a kártérítési eljárás hivatalból indul, az (1a)
vagy (1b) bekezdés alapján sérelemdíj-elõleget állapítottak meg és a kárigény elõterjesztésére az állomány tagja
halálának bekövetkezésétõl számított három éven belül
nem kerül sor, az eljáró honvédségi szervezet a sérelemdíj-elõleg összegével megegyezõ összegû sérelemdíj megállapításáról rendelkezõ határozatot hoz.”

51. §
A Hjt. 180. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az állomány tagjának szolgálati viszonya
az 59. § (1) bekezdés a) pontja alapján szûnik meg, a munkáltatói jogkört gyakorló jognyilatkozata ellen szolgálati
panasz benyújtására az elhunyt közeli hozzátartozója, illetve élettársa jogosult, akire a panasz benyújtása és elbírálása során az állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.”

52. §
A Hjt. a következõ 197/B. §-sal egészül ki:
„197/B. § A 88. § (4a) bekezdése szerinti hatáskört
a KNBSZ hivatásos állományú tagja vonatkozásában
a KNBSZ fõigazgatója gyakorolja.”

50. §

53. §

A Hjt. 177. §-a a következõ (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állomány hõsi halottá nyilvánított tagjának elhalálozásával kapcsolatos kártérítési eljárás az együttélõ házastárs vagy élettárs, továbbá eltartott gyermek vonatkozásában a 173/A. § (1) bekezdéstõl és a 177. § (1) bekezdéstõl
eltérõen sérelemdíj-elõleg megállapításával és a kárigény
elõterjesztésére történõ felhívással, hivatalból indul.

A Hjt. 213. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Önkéntes tartalékos szolgálati viszony miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint határozott vagy határozatlan idõre létesíthetõ. A határozott idejû tartalékos
szolgálat a vállalt szolgálati idõ lejártával, miniszteri rendeletben meghatározottak szerint, a szerzõdés módosításával
meghosszabbítható.”
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54. §

60. §

A Hjt. 215. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Megszûnik az önkéntes tartalékos szolgálati viszony
akkor is, ha)
a) az önkéntes tartalékos katona hivatásos, szerzõdéses,
honvéd tisztjelölt vagy honvéd altiszt-jelölt szolgálati viszonyt létesít,
b) az önkéntes tartalékos katona miniszteri rendeletben
meghatározott más típusú önkéntes tartalékos szolgálati
viszonyt létesít,”

(1) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)
„5. az önkéntes tartalékos szolgálati viszony típusait,
az önkéntes tartalékos katona behívásának rendjét, a szolgálatteljesítés átütemezésének, elhalasztásának módját,
feltételeit és következményeit, valamint az ezekre vonatkozó kérelmek elbírálásának rendjét,”
(2) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)
„18. az illetmény, az ösztöndíj, a végkielégítés, a visszailleszkedési támogatás, a szerzõdés-hosszabbítási díj,
a teljesítményjuttatás, a jubileumi jutalom, a szabadságmegváltás, a túlszolgálati díj és a céljuttatás megállapítására és folyósítására vonatkozó szabályokat,”
(3) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)
„20. az illetménypótlékok, egyéb pótlékok – ide nem
értve a területi pótlékot –, valamint a szerzõdéskötési díj és
a rendelkezésre állási díj jogosultságával, megállapításával, kifizetésével kapcsolatos szabályokat,”
(4) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 24. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)
„24. a napi és a heti szolgálatteljesítési idõre, a szolgálatteljesítési idõkeretre, különösen annak kiszámítására és
az elszámolásra vonatkozó végrehajtási szabályokat,
a szolgálatteljesítési idõ egyenlõtlen, vasárnapra vagy
munkaszüneti napra történõ beosztására, a túlszolgálat,
az ügyelet, a készenlét elrendelésére, nyilvántartására és
az ezt követõ pihenõidõ kiadására, valamint az ellentételezésük nyilvántartására, a visszarendelés következtében
szolgálatteljesítéssel töltött idõ ellentételezésére, a szabadság nyilvántartására és kiadására vonatkozó szabályokat, továbbá az olyan jellegû szolgálati beosztásokat, amelyekhez az éves szolgálatteljesítési idõkeret kapcsolható,”
(5) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 39. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
megállapítsa)
„39. a Honvédség által nyújtott tanulmányi támogatás
formáját és mértékét, a tanulmányi szerzõdés megkötésének feltételeit, a megtérítési kötelezettség érvényesítésének rendjét és a fizetési könnyítés és a mentesítési eljárás
szabályait.”

55. §
A Hjt. 219. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szolgálati járandóságban nem részesülõ önkéntes
tartalékos katona miniszteri rendeletben meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjra vagy rendelkezésre állási
díjra jogosult.”

56. §
A Hjt. 224. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 143. §-t az elhunyt nyugállományú katonára is alkalmazni kell, azzal, hogy alkalmazása során az állomány
tagja alatt a nyugállományú katonát is érteni kell.”

57. §
A Hjt. 225. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 140. § (2) bekezdés h) pontja a honvéd tisztjelöltre utolsó tanéve megkezdése évének július 1-jétõl alkalmazható.”

58. §
A Hjt. 233. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 140. § (2) bekezdés h) pontja a honvéd altiszt-jelöltre utolsó tanéve megkezdése évének július 1-jétõl alkalmazható.”

59. §
A Hjt. 237/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint
(2) bekezdés a) pontja szerinti feladatban résztvevõ önkéntes tartalékos állomány tekintetében a 219. §-ban foglaltaktól kedvezõbb szabályok is megállapíthatóak.”
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61. §

A Hjt. 247/E. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Miniszteri rendeletben meghatározottak szerint
a (3) bekezdés b) pontja szerinti mértéknél legfeljebb kéthavi mértékkel magasabb összegû visszailleszkedési támogatásra jogosult a legénységi állomány tagja, ha szolgálati
viszonya megszûnésekor legalább három év idõtartamra
miniszteri rendeletben meghatározott feltételekkel önkéntes tartalékos szolgálati viszonyt létesít.”

62. §
A Hjt. 141. alcíme a következõ 247/O. és 247/P. §-sal
egészül ki:
„247/O. § E törvénynek az egyes törvények honvédelmi
kérdésekkel összefüggõ módosításáról szóló 2016. évi
CLXXXIV. törvénnyel módosított 92. § (5) bekezdése alapján
az állomány tagja honvédelmi szolgálati díjában 2017. január
1-jétõl valamennyi, hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött
tényleges, beszámítás és szorzószámok nélkül számított szolgálati idejét figyelembe kell venni. Ennek érdekében az állomány érintett tagjai honvédelmi szolgálati díjra jogosító szolgálati idejét 2017. március 31-ig kell ismételten megállapítani,
és a 2017. január 1. és március 31. között keletkezõ illetménykülönbözetet legkésõbb a 2017. április havi illetménnyel
együtt kell kifizetni.
247/P. § Az állomány elhunyt tagjának, valamint az elhunyt nyugállományú katonának a 2017. január 1-jén árvaellátásban részesülõ árvája vonatkozásában az árvák kiegészítõ támogatásának megállapításáról szóló határozatokat 2017. június 30-ig kell meghozni.”

63. §
A Hjt.
1. 17. § (1) bekezdésében a „honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)” szövegrész helyébe a „Hvt.” szöveg,
2. 26. § (1) bekezdésében a „kapcsolatrendszerét” szövegrész helyébe a „kapcsolatrendszerét, azzal, hogy
a munkavédelmi érdekképviseleti választásra és a munkavédelmi érdekképviselet mûködésére e fejezet rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell” szöveg,
3. 38. § (2) bekezdés a) pontjában a „próbaidõt nem kell
kikötni” szövegrész helyébe a „próbaidõ nem köthetõ ki”
szöveg,
4. 41. § (2) bekezdésében a „kinevezésekor” szövegrész
helyébe a „kinevezésekor, miniszteri rendeletben meghatározottak szerint” szöveg,
5. 44. § (2) bekezdésében a „kinevezésre és az áthelyezésre” szövegrész helyébe a „kinevezésre, áthelyezésre
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és a szolgálati beosztás ellátására történõ megbízásra”
szöveg,
6. 45. § (1) bekezdésében az „az 5 évet” szövegrész
helyébe az „a tíz évet” szöveg,
7. 69. § (2) bekezdésében az „akkor tagadhatja meg”
szövegrész helyébe a „különösen akkor tagadhatja meg”
szöveg,
8. 98. § (1) bekezdésében az „Az alapkiképzés idõszakában a” szövegrész helyébe az „Az alapkiképzésben
érintett személyi állományra irányadó” szöveg,
9. 105. § (3) bekezdés c) pontjában a „nemzetközi kötelezettségen” szövegrész helyébe a „nemzetközi kötelezettséggel összefüggõ feladatvégzésre kijelölésen” szöveg,
10. 113. § (2) bekezdésében a „t) pontja” szövegrész
helyébe a „b), c) és t) pontja” szöveg,
11. 123. § (5) bekezdésében az „f)–s) pontja” szövegrész helyébe az „f)–s) és v) pontja” szöveg,
12. 130. § (1) bekezdésében a „követelését” szövegrész
helyébe a „követelését a 141/A. és 141/B. § szerinti esetek
kivételével” szöveg,
13. 135. § (1) bekezdés c) pontjában a „szabadságról,
a munkaszüneti és a pihenõnapról” szövegrész helyébe
a „szabadságról, a munkaszüneti napról, a pihenõnapról és
a szolgálatteljesítés alóli mentesülésrõl” szöveg,
14. 191. § (2) bekezdésében az „a 34/A. §” szövegrész
helyébe az „a 31. § (4) bekezdése, a 34/A. §” szöveg,
15. 194. § (1) bekezdésében a „legfeljebb hat hónapig”
szövegrész helyébe a „legfeljebb hat hónapig, vagy a 46. §
(1) bekezdés v) pontja szerinti esetben az ott meghatározott idõtartamig” szöveg,
16. 225. § (2) bekezdésében a „83–91. §” szövegrész
helyébe a „83–87. §, a 91. §” szöveg,
17. 225. § (2) bekezdésében a „142–144. §” szövegrész
helyébe a „142–144/B. §” szöveg,
18. 233. § (2) bekezdésében a „142–144. §” szövegrész
helyébe a „142–144/B. §” szöveg,
19. 237/A. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdés” szöveg,
20. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sorának
2.1. pontjában a „kötelezõ várakozási idõ letelte elõtti”
szövegrész helyébe a „kötelezõ várakozási idõ letelte elõtti
kinevezést, valamint a posztumusz elismerésként tábornoki rendfokozatba történõ” szöveg, valamint
21. 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sorának
2.2. pontjában a „határozott idõre szóló elõléptetést” szövegrész helyébe a „határozott idõre szóló, valamint a posztumusz elismerésként történõ elõléptetést” szöveg
lép.

64. §
Hatályát veszti a Hjt.
a) 137. § (4) bekezdése, valamint
b) 219. § (5) bekezdése.
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10. A honvédek jogállásával, valamint
a hadigondozással összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2014. évi XCVII. törvény
hatályon kívül helyezése
65. §

Hatályát veszti a honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggõ egyes törvények módosításáról
szóló 2014. évi XCVII. törvény.

11. A honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggõ
egyes törvények módosításáról szóló
2015. évi XLIII. törvény hatályon kívül helyezése

1. szám

a 2. alcím tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(1) bekezdés a) és s) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
végrehajtásáról szóló
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
1. §

Hatályát veszti a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény, valamint az azzal összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi XLIII. törvény.

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának
feltétele – a Hdt. 1. § (1a) bekezdésében meghatározott
eset kivételével – a magyar állampolgárság igazolása.”

12. Záró rendelkezések

2. §

67. §

(1) Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a hadigondozott részére folyósított havi rendszeres járadék vagy egyéb hadigondozotti pénzbeli ellátás
összege helyébe a Hdt. 26/A. §-a alapján emelt összegû
pénzellátás lép, az elsõfokú hadigondozási hatóságnak
erre új határozatot hozni nem kell. Az új összeget a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból folyósítja.”
(2) Az R1. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és
a volt hadigyámolt járadéka iránti kérelem az 5/A., az 5/B.
vagy az 5/C. melléklet szerinti formanyomtatványon terjeszthetõ elõ.”

66. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 7–14. §, a 17. § és a 19. § 2018. január 1-jén lép
hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke

A Kormány
489/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. és
28/A. §-ában,

3. §
Az R1. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A hadirokkant térítésmentes segédeszközzel
való ellátását – az elsõfokú hadigondozási hatóság által
megküldött határozat és a rehabilitációs szakértõi szerv
szakvéleménye alapján – a Közalapítvány Hadirokkant
Irodája (a továbbiakban: Iroda) végzi.
(2) Az Iroda csak a hadieredetû fogyatkozás alapján
utalhat ki segédeszközt.
(3) A Hdt. 18. § c) pontja szerinti eszközök körérõl és
a támogatás mértékérõl a Közalapítvány Kuratóriuma
évente dönt.”
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4. §

7. §

Az R1. 12. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(7) A hadirokkant a segédeszközt a GYSGY REHA
Orvostechnikai Eszközöket Elõállító és Forgalmazó
Kft.-tõl (a továbbiakban: GYSGY) közvetlenül, vagy
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelõvel (a továbbiakban: NEAK) szerzõdéses viszonyban lévõ más forgalmazótól is beszerezheti. Ha a hadirokkant a segédeszközt
nem a GYSGY-tõl szerzi be, az Iroda a hadirokkant
kérését, valamint a segédeszköz árát figyelembe véve
a NEAK-kal szerzõdéses viszonyban álló forgalmazónak
vagy gyártónak küldi meg a megrendelõ lapot.
(8) A segédeszköz javítását számla alapján a Közalapítvány megtéríti a javítást végzõ részére. A javításokat elõzetes árajánlat alapján az Iroda rendeli meg.”

Az R1. a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A hadigondozási igény visszamenõlegesen
nem érvényesíthetõ.
(2) A hadigondozási igazolvány a 6. melléklet szerinti,
nyomdailag sorszámozott, szigorú számadású nyomtatvány. Az igazolványt a hadigondozásba vétellel egy idõben kell kiadni. Az igazolvány adatainak aktualizálását
az elsõfokú hadigondozási hatóság végzi. Az igazolványt
az elsõfokú hadigondozási hatóság a Közalapítványtól
ingyenesen igényelheti.
(3) Az elsõfokú hadigondozási hatóság megszünteti
a hadigondozási igényjogosultságot, ha a Hdt. 8. § (3) bekezdésében meghatározott megszüntetõ okokról tudomást
szerez.”

5. §

8. §

Az R1. 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Közalapítvány a Kuratórium döntése alapján
a) a hadirokkant egyedi segédeszköz igényeinek,
b) a hadirokkant egészségi állapota vagy egészségkárosodása miatt szükséges és az életvitel, munkaképesség
helyreállítását vagy javítását célzó – segédeszköznek nem
minõsülõ – eszközöknek, valamint
c) a vak hadirokkant kísérõjének
a költségeit is megtérítheti.”

Az R1. 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(1) A külföldön élõ, Magyarországon lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel nem rendelkezõ kérelmezõ a hadigondozás iránti kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti államban mûködõ magyar diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseleten (a továbbiakban: diplomáciai és
konzuli képviselet) is benyújthatja, kizárólag személyes
megjelenés útján.
(2) A kérelmet, valamint a 15. § (4) bekezdés b) pontja
szerinti nyilatkozatot a diplomáciai és konzuli képviselet
az átvételtõl számított elsõ diplomáciai postával megküldi
a 14. § (2) bekezdése szerinti elsõfokú hadigondozási
hatóság részére.”

6. §
Az R1. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A hadigondozotti ügyekben
a) az elsõfokú hadigondozási hatóság a fõvárosi és megyei kormányhivatal hadigondozott lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fõvárosi kerületi)
hivatala,
b) a másodfokú hadigondozási hatóság a hadigondozott
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fõvárosi vagy megyei kormányhivatal.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen
a) a külföldön élõ, Magyarországon lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel nem rendelkezõ magyar állampolgár
kérelmezõ esetében az elsõfokú hadigondozási hatóság
Budapest Fõváros Kormányhivatala,
b) a Hdt. 1. § (1a) bekezdésében meghatározott esetben
az elsõfokú hadigondozási hatóság Budapest Fõváros
Kormányhivatala, és
c) az a) és b) pontban meghatározott esetben a másodfokú hadigondozási hatóság a honvédelemért felelõs
miniszter.”

9. §
Az R1. az 1. melléklet szerinti 5/C. melléklettel egészül ki.

10. §
(1) Az R1.
a) 2. § (3) bekezdésében a „magyar állampolgár” szövegrész helyébe a „kérelmezõ” szöveg,
b) 10. §-ában a „hadirokkantak térítésmentes gyógyászati segédeszköz (a továbbiakban: segédeszköz) ellátására” szövegrész helyébe a „Hdt. 18. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti gyógyászati segédeszköz (a továbbiakban: segédeszköz) ellátásra” szöveg,
c) 13. § (1) bekezdésében az „az Egészségbiztosítási
Alap” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg
lép.
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(2) Hatályát veszti az R1. 13. §-ában a „gyógyászati”
szövegrész.

2. 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
11. §
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 2. § (3) bekezdése a következõ
2. ponttal egészül ki:
(A miniszter a Honvédség irányításáért és vezetéséért,
valamint törvényes mûködéséért viselt felelõssége körében)
„2. dönt a Hvt. 61/B. § (1) bekezdésében meghatározott
panaszokról,”

1. szám
14. §

Az R2. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság – a Honvéd Vezérkar fõnökének és a Honvédség
hadrendje szerinti más magasabb szintû parancsnokság
parancsnokának közvetlenül alárendelt katonai szervezetek kivételével – vezeti a katonai szervezetek tevékenységét.”

15. §

Az R2. 6. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„14. az igazgatási és az ügyfélszolgálati feladatokat, valamint a Hvt. 61/B. §-a szerinti panaszok kivizsgálásával
kapcsolatos tevékenységet,”

Az R2. a következõ 6/A. alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:
„6/A. A Magyar Honvédség más magasabb szintû
parancsnokságai
13/A. § (1) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintû parancsnokság vezeti a neki alárendelt katonai
szervezetek tevékenységét.
(2) Az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra
történõ felkészítést végzõ, a Honvédség hadrendje szerinti
más magasabb szintû parancsnokság szervezeti felépítése
vezetési funkciót ellátó és egyéb szaktevékenységet folytató szervezeti elemekre tagozódik.
(3) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintû parancsnokság parancsnoka jóváhagyja – a köznevelési
feladatokat ellátó katonai szervezet kivételével – a neki
alárendelt katonai szervezetek szervezeti és mûködési szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át.”

13. §

16. §

(1) Az R2. 11. § (1) bekezdése a következõ 5a. ponttal
egészül ki:
(A Honvéd Vezérkar fõnöke a katonai-szakmai követelmények érvényre juttatásáért viselt felelõsségi körében)
„5a. a Hvt. 37. § (3a) bekezdésében meghatározott
létszámnak megfelelõen meghatározza a Hvt. 36. §
(1) bekezdés i) pontja és a rendõrségrõl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 7/E. § (6) bekezdése szerinti feladatban
résztvevõ erõket, továbbá a kirendelt erõk eszközeit, fegyverzetét és az erõalkalmazás szabályait,”
(2) Az R2. 11. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Honvéd Vezérkar fõnöke jóváhagyja – a Magyar
Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság és a Honvédség hadrendje szerinti nem katona diplomáciai tevékenységet ellátó más magasabb szintû parancsnokságok kivételével – a neki közvetlenül alárendelt katonai szervezetek, valamint a köznevelési feladatokat ellátó katonai szervezet
szervezeti és mûködési szabályzatát. E jogkörét másra nem
ruházhatja át.”

Az R2. XI. Fejezete a 60. §-t megelõzõen a következõ
29/A. alcím címmel egészül ki:
„29/A. A kártalanítási eljárás általános esetköre”

12. §

17. §
Az R2. XI. Fejezete a következõ 29/B. alcímmel egészül ki:
„29/B. A személyi állomány kártalanításának
egyes esetkörei
61/A. § (1) A Hvt. 22. § (4) bekezdése alapján a Honvédelmi Minisztérium kártalanítást nyújt a Honvédség
személyi állományának azon tagja számára, aki esetében
a következõ feltételek együttesen teljesülnek:
a) 2015. március 5-én a Honvéd Egészségpénztár tagja
volt,
b) az a) pontban megjelölt napon a Honvéd Egészségpénztárnál vezetett tagi egyéni számlája egyenlegének terhére hitelezési veszteség került követelésként elhatárolás-
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ra, majd azt 2015. december 31-én a pénztár a követelés
értékvesztéseként elszámolta, és
c) az a) pontban megjelölt napon és 2017. február 1-jén
hivatásos vagy szerzõdéses állományú katonaként, önkéntes tartalékos katonaként, a Honvédségnél kormányzati
szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban
vagy munkavállalóként foglalkoztatásban állt, vagy e jogviszonya az a) pontban megjelölt napot követõen, de 2017.
február 1-jét megelõzõen szûnt meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti feltétel az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban állók esetében abban
az esetben teljesül, ha az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt nap és a kártalanítási igény benyújtásának napja között
az önkéntes tartalékos katona legalább egy nap tényleges
szolgálatot teljesített.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján jogosultat (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban: jogosult) megilletõ kártalanítás összege megegyezik a hitelezési veszteségként
elhatárolt és értékvesztésként elszámolt követeléssel.
61/B. § (1) A kártalanítási igény benyújtásával egyidejûleg a jogosult vállalja, hogy az igényben foglaltaknak
megfelelõ kártalanítás megállapítása esetén teljes követelését a kártalanítás megfizetésével egyidejûleg a Honvédelmi Minisztérium javára engedményezi.
(2) A fennálló kártalanítási igény nem ruházható át.
61/C. § (1) A kártalanítás megállapítása a jogosult írásbeli kérelmére történik.
(2) A kérelmet a kérelem benyújtása napján
a) szolgálati viszonyban álló jogosult esetén a honvédelemért felelõs miniszter által kiadott rendelet alapján állományilletékes parancsnoknak minõsülõ, vagy az állományilletékes parancsnoki jogkör gyakorlására jogosult
személynek,
b) kormányzati szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló jogosult
esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának
(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkáltató) címezve kell benyújtani.
(3) Azon jogosult, aki vonatkozásában a 61/A. § (1) és
(2) bekezdése szerinti feltételek fennállnak, azonban a kérelem benyújtása idõpontjában már nem áll foglalkoztatásban a Honvédségnél, a kérelmet azon személyhez nyújthatja be, aki a Honvédséggel fennálló foglalkoztatási jogviszonya megszûnésének idõpontjában az (1) bekezdésben meghatározott személynek minõsült.
61/D. § (1) A kérelem benyújtására a Honvédség formanyomtatványt rendszeresít, amelyet a jogosultak számára
elérhetõ formában közzétesz. A kérelem csak a formanyomtatvány alkalmazásával nyújtható be. A kérelem benyújtására 2017. február 1-jétõl van lehetõség.
(2) A jogosult a kártalanítási követelés összegét
a) a Honvéd Egészségpénztár jogutódja (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: jogutód) által kiállított,

19

a követelés igazolására alkalmas, 30 napnál nem régebbi
hiteles dokumentummal, vagy
b) a (3) bekezdés szerinti meghatalmazás útján
igazolhatja.
(3) A jogosult a HM központi pénzügyi feladatok ellátásáért felelõs szerve (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: eljáró szerv) részére – e célból rendszeresített formanyomtatvány útján – meghatalmazást adhat arra, hogy
a jogutódot az értékvesztésként elszámolt összegrõl történõ hivatalos tájékoztatáskérés érdekében megkeresse.
A meghatalmazás tartalmazza a jogosult (4) bekezdés
a) pontja szerinti tartalmú adatkezelési nyilatkozatát is.
(4) A kérelem tartalmazza
a) a jogosult adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy
a kártalanítási kérelem elbírálása során eljáró személyek
a kérelem elbírálásához szükséges mértékben a jogosult
személyes adatait megismerjék, és
b) a (3) bekezdés szerinti igazolás benyújtása esetén
a jogosult nyilatkozatát arról, hogy a jogutód által igazolt
követelési összeget kéri kártalanításként megfizetni.
(5) A kártalanítás iránti kérelemhez mellékelni kell
a kártalanítási követelés összegének (2) bekezdés a) vagy
b) pontja szerinti igazolására alkalmas dokumentumot.
61/E. § (1) A munkáltató ellenõrzi a kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványon szereplõ adatok helyességét és a mellékletek megfelelõségét.
(2) Ha a kérelem vagy melléklete hiányos, pontatlan
vagy a követelés igazolására nyilvánvalóan nem alkalmas,
a munkáltató a kérelmezõt soron kívüli hiánypótlásra hívja
fel.
(3) A munkáltató a kérelmet és mellékleteit a beérkezéstõl számított 30 napon belül, annak általa történõ záradékolását követõen felterjeszti az eljáró szervhez, mint a kérelem elbírálására jogosult szervhez.
61/F. § (1) Az eljáró szerv a kártalanítási kérelem tárgyában 60 napon belül dönt, mely határidõ indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható.
(2) A kártalanítási eljárás határidejébe nem számít be
a) az eljáró szerv 61/D. § (3) bekezdés szerinti megkeresésétõl az értékvesztésként elszámolt összeg jogutód általi
igazolásáig, és
b) a 61/E. § (2) bekezdés szerinti esetben a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig
terjedõ idõtartam.
(3) A kártalanítási kérelem elbírálása során vizsgálni
kell, hogy
a) a követelés e rendelet hatálya alá tartozik-e,
b) a kérelem benyújtója e rendelet alapján kártalanításra
jogosult-e, és
c) a követelést a 61/D. § (2) bekezdése szerinti valamely
dokumentum alátámasztja-e.
(4) Kártalanítás akkor állapítható meg, ha a kérelem
megfelel a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
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(5) A kártalanítási igényt elutasító vagy annak csak
részben helyt adó döntéssel szemben a jogosult foglalkoztatási jogviszonya, illetve volt foglalkoztatási jogviszonya
szerint jogorvoslatnak van helye.
(6) Az eljáró szerv kártalanítás tárgyában hozott döntése – abban az esetben is, ha az a kérelemben foglaltaknak
csak részben ad helyt – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.
61/G. § A kártalanítás a követelés pénznemében kerül
megállapításra és kifizetésre.”

18. §
Az R2.
a) 2. § (2) bekezdés 10. pontjában a „tervezet csapatmozgásai” szövegrész helyébe a „tervezett, határátlépéssel
járó csapatmozgásai”,
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b) 34. § (3) bekezdésében a „Szükségállapot, megelõzõ
védelmi helyzet, rendkívüli állapot és váratlan támadás”
szövegrész helyébe a „Különleges jogrend”
szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
19. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 489/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„5/C. melléklet a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
Igénybejelentés a Hdt. 1. § (1a) bekezdésében foglalt esetben a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag
és a volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához.

Az igénylõ:
állampolgársága: .............................................................................................................................................................
családi és utóneve: ..........................................................................................................................................................
születési neve: .................................................................................................................................................................
születési helye, ideje: ....................................., .................. év ..................................... hó ........ nap
lakóhelye: ..................................................... ország ..................................... helység ........................... utca
.................. hsz. .................. em. .................. ajtó .................. ir.sz.
tartózkodási helye: ..................................................... ország ..................................... helység ........................... utca
.................. hsz. .................. em. .................. ajtó .................. ir.sz.
anyja születési neve és házassági neve: ...........................................................................................
anyja születési ideje, születési helye: ...........................................................................................
anyja utolsó ismert lakcíme: ...........................................................................................
TAJ száma*: ...........................................................................................
*(kitöltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben rendelkezik magyar társadalombiztosítási azonosító jellel)
nyugdíjfolyósítási törzsszáma*: ...........................................................................................
*(kitöltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben rendelkezik magyar nyugdíjfolyósítási törzsszámmal)
telefonszáma, levelezési címe (ha eltérõ): ...........................................................................................
Az elesett, hadifogságban elhunyt szülõ (volt hadigondozott családtag esetén unoka, gyermek vagy testvér, továbbá
volt hadigyámolt esetén a veszteséget szenvedett szülõ) neve, akinek jogán a volt hadiárva, volt hadigyámolt, volt hadigondozott családtag a havi rendszeres járadékot igényli:
.....................................................................................................................................................................................
Az elesett, eltûnt, hadifogságban elhunyt személy elhalálozásának (volt hadigyámolt esetén a szülõ által elszenvedett
veszteség) ideje, helye, ezen személy utolsó ismert lakóhelye vagy tartózkodási helye:
(elhalálozás hadi eredetének igazolása szükséges)
.....................................................................................................................................................................................

Az elesett, eltûnt, hadifogságban elhunyt személy (volt hadigyámolt esetén a veszteséget szenvedett szülõ) adatai:
Neve: ...........................................................................................
Születési helye, ideje: ...........................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................
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Kérem, szíveskedjék részemre megállapítani a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 14/A. §-ában vagy
15/A. §-ában meghatározott havi rendszeres járadékot.
A havi rendszeres járadékot mint:
– volt hadiárva
– volt hadigyámolt
– volt hadigondozott családtag
igénylem.*
(* A megfelelõ rész aláhúzandó.)
Az eljárás megindításáról kérelmére értesítjük.
Nyilatkozatok: (Kérjük, húzza alá a megfelelõ részt!)
1. Nyilatkozom, hogy a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján kiadott „Magyar igazolvány”-nyal vagy „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal rendelkezem, amelynek másolatát csatolom.
2. Nyilatkozom, hogy igényem 1949. január 1-je elõtt bekövetkezett veszteségen alapul, de
a) pénzellátásomat a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6. § h) és
i) pontja alapján megszüntették
b) pénzellátásomat politikai okból megszüntették vagy szüneteltették
c) pénzellátás iránti kérelmemet politikai okból elutasították
d) ez irányú kérelmet politikai okból elõ sem terjesztettem
3. A 2. pontban tett nyilatkozatom igazolására
a) csatolom a rendelkezésemre álló iratokat
b) iratokkal nem rendelkezem
4. Folyósítási adatok: (Akkor kell kitölteni, ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól ellátásban nem részesül. Tájékoztatjuk, hogy a hadigondozotti ellátást folyósító szerv kizárólag olyan számlára teljesíthet utalást, mely felett Önnek rendelkezési joga van. Amennyiben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság más címen is folyósít ellátást az ön részére, a hadigondozási ellátást csak az egyéb ellátásával együtt, a már bejelentett lakcímre, illetve bankszámlára tudja folyósítani.)
Kérem, hogy a megállapított járadékot részemre az alábbi pénzintézetnél vezetett számlaszámra szíveskedjenek folyósítani.
Pénzforgalmi szolgáltató neve és pontos címe:
...........................................................................................
A pénzforgalmi szolgáltató SWIFT azonosítója/(BIC) kódja:
...........................................................................................
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
...........................................................................................
A megjelölt fizetési számla feletti rendelkezési joga önálló? Igen Nem
Ha nem, társtulajdonosként rendelkezik a számla felett? Igen Nem
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat kizárólag a hadigondozás céljából a hadigondozási hatóság kezelje.

Kelt: .............................................................., .................. év ................................... hó ............ nap

.....................................................................
igénylõ aláírása”
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A honvédelmi miniszter
22/2016. (XII. 21.) HM
rendelete
a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenõ Kártya
juttatás biztosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 22. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §
(5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §
E rendelet alkalmazásában
a) honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. §
13. pontja szerinti honvédségi szervezet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá
tartozó köznevelési intézmény,
b) pénzösszeg juttatás: a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. törvény) 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti éves keretösszeg terhére, havonta biztosított juttatás,
c) pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és
számviteli szervezeti egységgel
ca) rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében a saját
pénzügyi és számviteli szervezeti egység,
cb) nem rendelkezõ honvédelmi szervezet esetében
a pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és
számviteli szervezeti egység,
d) SZÉP juttatás: az Szja. törvény 71. § (1) bekezdés
b) pont bb) alpontja szerinti éves keretösszeg terhére, havonta biztosított juttatás, amely a Széchenyi Pihenõ
Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól
szóló kormányrendelet alapján biztosított elektronikus
utalvány (a továbbiakban: Széchenyi Pihenõ Kártya) vendéglátás alszámláján kerül biztosításra.

2. §
(1) A hivatásos és szerzõdéses állomány (a továbbiakban együtt: állomány) azon tagja, a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott azon közalkalmazott (a továbbiakban:
közalkalmazott), aki nem tartozik a (2) bekezdés hatálya
alá, havonta a miniszter által kiadott utasításban meghatá-
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rozott mértékû pénzösszeg juttatásra és SZÉP juttatásra
(a továbbiakban együtt: béren kívüli juttatás) jogosult.
(2) Nem jár béren kívüli juttatás
a) az állomány tagja illetmény nélküli szabadsága és
a közalkalmazott fizetés nélküli szabadsága idõtartamára,
b) a szolgálati beosztásból történõ felfüggesztés, az elõzetes letartóztatás, a jogellenes távollét, valamint a Hjt.
46. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja szerinti rendelkezési
állományba tartozás idõtartamára,
c) a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény
55. § (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezésre állás és
munkavégzés alóli mentesülés azon idejére, amikor a közalkalmazott esetében a mentesülési ok az elõzetes letartóztatás ténye,
d) a felmentési idõnek arra a részére, amikor az állomány tagja, a közalkalmazott mentesül a szolgálatteljesítési
vagy munkavégzési kötelezettség alól,
e) a külföldi szolgálatteljesítés, továbbá a külföldi képzés
idõtartamára,
f) az élelmezési ellátásról szóló miniszteri rendelet szerinti II. és III. számú élelmezési normára való jogosultság
miatti ellátás idõtartamára,
g) arra az idõtartamra, amelyre a szerzõdéses legénységi
állomány tagja az élelmezési ellátásról szóló miniszteri
rendelet alapján napi egyszeri természetben, térítésmentesen biztosított ebéd ellátásban részesül,
h) a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti rendelkezési
állományba tartozás idejére, ha ez alatt a hivatásos katona
nem teljesít szolgálatot.
(3) A tényleges – naptári napban számolt – jogosultsági
idõvel arányos értékû béren kívüli juttatásra jogosult
az állomány azon tagja és az a közalkalmazott,
a) aki csak a hónap egy részében tartozik a (2) bekezdés
hatálya alá, vagy
b) akinek a jogviszonya hónap közben keletkezik vagy
szûnik meg.
(4) Az egy naptári napra esõ béren kívüli juttatás értékét
úgy kell megállapítani, hogy a béren kívüli juttatás teljes
hónapra járó összegét el kell osztani az adott hónap naptári
napjainak számával.

3. §
(1) A béren kívüli juttatást
a) január hónapban a 15. munkanapig,
b) az a) ponttól eltérõ hónapokban a tárgyhónap
10. munkanapjáig,
c) a 2. § (3) bekezdése szerinti jogosultnak legkésõbb
a tárgyhónapot követõ hónap 10. munkanapjáig
kell jóváírni.
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(2) A SZÉP juttatást – ha az állomány tagja vagy a közalkalmazott nem rendelkezik Széchenyi Pihenõ Kártyával – a Széchenyi Pihenõ Kártyával történõ ellátást követõ
hónap 15. munkanapjáig kell jóváírni.
(3) A jogszerûen átutalt béren kívüli juttatást a jóváírását követõen visszakövetelni nem lehet.

a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 29. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

4. §

1. A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának
kiadásáról szóló
9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosítása

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. §
5. §
A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §
(1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A szerzõdéses legénységi állományú katona választása
szerint jogosult)
„b) a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenõ Kártya
juttatás biztosításáról szóló HM rendeletben meghatározott béren kívüli juttatásra.”

6. §
Hatályát veszti az R. 2/A. §-a.

7. §
Hatályát veszti az étkezési utalvánnyal való ellátásról
szóló 17/2013. (IX. 3.) HM rendelet.
Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
23/2016. (XII. 21.) HM
rendelete
a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának
kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet
és a ruházati ellátásról szóló
20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következõ 4. és 5. §-sal egészül ki:
„4. § A 15M hadiöltözet ellátásban részesülõ személy
az Öltözködési Szabályzatot a 15M hadiöltözet tekintetében – a 15M hadiöltözettel történõ ellátás fokozatos megvalósításának idõtartama alatt – a HM közigazgatási államtitkárának és a Honvéd Vezérkar fõnökének a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény szerinti belsõ rendelkezésében
meghatározott, az Öltözködési Szabályzatban nem rendezett kiegészítõ elõírásoknak megfelelõen alkalmazza.
5. § E rendeletnek a Magyar Honvédség Öltözködési
Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM
rendelet és a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.)
HM rendelet módosításáról szóló 23/2016. (XII. 21.) HM
rendelettel megállapított 4. §-át 2016. augusztus 1-jétõl
kell alkalmazni.”

2. §
Az R1. Melléklet
a) 2. pontjában a „Hjt.” szövegrész helyébe a „honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)” szöveg,
b) 3. pontjában a „Hjt. 230. § (2)–(5) és (7) bekezdések”
szövegrész helyébe a „Hjt. 223. §” szöveg,
c) 15. pont a) alpontjában a „Hjt. 46. §” szövegrész helyébe a „Hjt. 51. §” szöveg és
d) 25. pontjában a „Hjt. 230. §” szövegrész helyébe
a „Hvt. és a Hjt.” szöveg
lép.

3. §
Hatályát veszti az R1. 4. és 5. §-a.
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2. A ruházati ellátásról szóló
20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosítása
4. §
A ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az igényjogosult)
„b) ha ellátása az egyenruházat tényleges biztosításával
történik, felelõs a ruházati szakanyagokra való jogosultság
keletkezését követõen a ruházati szakanyagok
ba) átvételéért és mérethelyességének soron kívüli
ellenõrzéséért,
bb) megõrzéséért,
bc) karbantartásáért,
bd) rendeltetésszerû használatáért,
be) elõírás szerinti viseléséért, valamint”
5. §
Az R2. a következõ 29. és 30. §-sal egészül ki:
„29. § A 15M hadiöltözet ellátásban részesülõ személy
tekintetében – a 15M hadiöltözettel történõ ellátás fokozatos megvalósításának idõtartama alatt – a 8. §, a 21. §
(1)–(4) és (8) bekezdése, az 1. és 3. melléklet, valamint
a 15M hadiöltözettel való ellátás utánpótlási ruházati illetménybe való beszámítása a HM közigazgatási államtitkárának és a Honvéd Vezérkar fõnökének a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény szerinti belsõ rendelkezése szerinti eltéréssekkel alkalmazható.
30. § E rendeletnek a Magyar Honvédség Öltözködési
Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM
rendelet és a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.)
HM rendelet módosításáról szóló 23/2016. (XII. 21.) HM
rendelettel megállapított 29. §-át 2016. augusztus 1-jétõl
kell alkalmazni.”
6. §
Hatályát veszti az R2. 29. és 30. §-a.
3. Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. § és a 6. § 2019. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
24/2016. (XII. 22.) HM
rendelete
a honvédelmi egészségkárosodási ellátással
kapcsolatos eljárásrendrõl
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem
el:
1. Értelmezõ rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) egészségkárosodási ellátás: a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és a honvédelmi egészségkárosodási járadék,
b) ellátásra jogosult: az egészségkárosodási ellátásra
jogosult személy,
c) felülvizsgáló bizottság: a katonai szolgálatra való
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint
a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM
rendelet alapján a Magyar Honvédség központi egészségügyi szervénél mûködõ, a katonai szolgálatra és a szolgálati beosztás betöltésére való alkalmasság felülvizsgálata
során az egészségi alkalmasság kérdésében döntésre jogosult szervek,
d) foglalkoztatási jogviszony: szolgálati viszony, közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony,
munkaviszony,
e) központi pénzügyi szervezet: a Magyar Honvédség
központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és
-üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete,
f) központi személyügyi szerv: a Magyar Honvédség
központi személyügyi feladatokat ellátó szervezete,
g) rehabilitációs hatóság: a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló kormányrendelet szerinti rehabilitációs
ügyekben elsõ fokon, valamint rehabilitációs és orvosszakértõi szervként eljáró hatóság,
h) tényleges szolgálati idõ: a szolgálati viszony kezdetétõl annak megszûnéséig tartó, megszakítások nélküli,
egyszeresen (kedvezményes szorzók nélkül) számított
szolgálati idõ, ideértve a rendvédelmi feladatokat ellátó
szerveknél hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött tényleges szolgálati idõt is, feltéve, hogy a Magyar Honvédségnél a szolgálati viszony áthelyezéssel létesült.
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2. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítés
2. §

(1) Az állományilletékes parancsnok a felülvizsgáló bizottságnak az állomány tagja katonai szolgálatra vagy
a szolgálati beosztása ellátására való egészségi alkalmatlanságát megállapító – meg nem fellebbezett vagy fellebbezés esetén másodfokon elbírált – döntése (a továbbiakban: a felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában
hozott döntése) kézhezvételét követõen haladéktalanul tájékoztatja az állomány tagját arról, hogy a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítése érdekében
5 munkanapon belül kérelmet nyújthat be, feltéve, hogy
a) a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alapján
az állomány tagjának egészségi állapota legfeljebb a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 68/C. § (1) bekezdése szerinti szintet éri el, és
b) a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételek fennállnak.
(2) Az állomány tagja a Hjt. 68/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmét a Honvéd Vezérkar fõnökén keresztül a honvédelemért felelõs miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) címezve az állományilletékes parancsnoknak nyújtja be.

3. Az állomány szolgálati beosztása betöltésére
alkalmatlan tagja részére szolgálati beosztás vagy nem
katonai munkakör felajánlása
3. §
(1) A felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában
hozott döntése alapján az állomány szolgálati beosztása
betöltésére alkalmatlan tagja (a továbbiakban ezen alcím
alkalmazásában: az állomány szolgálati beosztása betöltésére alkalmatlan tagja) részére a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés
a)–d) pontja szerinti feltételek fennállása esetén az alábbi
sorrendben kell vizsgálni az egészségi állapotának megfelelõ szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör felajánlásának lehetõségét:
a) az állományilletékes honvédségi szervezetnél meglévõ
szolgálati beosztás,
b) más honvédségi szervezetnél meglévõ szolgálati beosztás,
c) bármely helyõrségben új szolgálati beosztás,
d) állományilletékes honvédségi szervezetnél meglévõ
nem katonai munkakör,
e) más honvédségi szervezetnél meglévõ nem katonai
munkakör,
f) bármely helyõrségben új nem katonai munkakör.
(2) Az állomány szolgálati beosztása betöltésére alkalmatlan tagja részére az (1) bekezdés szerinti sorrendben
megvizsgálva az esetlegesen betölthetõ szolgálati beosztásokat és nem katonai munkaköröket összesen egy szolgálati
beosztást vagy nem katonai munkakört kell felajánlani.
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(3) A nem katonai munkakör felajánlása elõtt a 4. § (1) és
(2) bekezdése szerinti nyilatkozatot be kell szerezni az állomány szolgálati beosztása betöltésére alkalmatlan tagjától.

4. Az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja
részére nem katonai munkakör felajánlása
4. §
(1) A felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában
hozott döntése alapján az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja (a továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja) részére történõ nem katonai munkakör felajánlását megelõzõen nyilatkoztatni kell arról, hogy vállalja-e a Hjt. 68/B. §
(2) bekezdése szerinti idõtartamot meghaladó napi utazási
idõvel járó nem katonai munkakör betöltését a honvédségi
szervezetben. Ha az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja a felhívás közlésétõl számított 5 munkanapon
belül nem nyilatkozik, vagy nem vállalja ilyen nem katonai munkakör betöltését, részére nem ajánlható fel a Hjt.
68/B. § (2) bekezdése szerinti idõt meghaladó napi utazási
idõvel járó nem katonai munkakör.
(2) Ha az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja
vállalja a Hjt. 68/B. § (2) bekezdése szerinti idõtartamot
meghaladó napi utazási idõvel járó nem katonai munkakör
betöltését, az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan
tagja az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatával egyidejûleg
arról is nyilatkozhat, hogy – ha arra lehetõség van – elsõsorban mely helyõrségeken kívánja, hogy a továbbfoglalkoztatására sor kerüljön. Az állomány katonai szolgálatra
alkalmatlan tagja legfeljebb három helyõrséget jelölhet
meg nyilatkozatában.
(3) Az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja
részére a Hjt. 68/A. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti
feltételek fennállása esetén az alábbi sorrendben kell vizsgálni az egészségi állapotának megfelelõ nem katonai
munkakör felajánlásának lehetõségét:
a) az állományilletékes honvédségi szervezetnél meglévõ
nem katonai munkakör,
b) figyelemmel az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatra más
honvédségi szervezetnél meglévõ nem katonai munkakör,
c) figyelemmel az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatra új
nem katonai munkakör.
(4) Az állomány katonai szolgálatra alkalmatlan tagja
részére a (3) bekezdés szerinti sorrendben megvizsgálva
az esetlegesen betölthetõ nem katonai munkaköröket
összesen egy nem katonai munkakört kell felajánlani.

5. A szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör
felajánlásával kapcsolatos közös szabályok
5. §
(1) Az állomány tagjának az egészségkárosodási
ellátásra való jogosultságát kizáró ok fennállásának
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megállapítása esetén a 3. és 4. alcím szerinti eljárás lefolytatásának nincs helye. Ebben az esetben az állományilletékes parancsnok soron kívül írásban tájékoztatja az állomány tagját arról, hogy objektív feltétel hiányában – annak
megjelölésével és indokolással együtt – nem kerülhet sor
az egészségkárosodási ellátás megállapítására.
(2) A felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában
hozott döntése az egészségkárosodási ellátás megállapítására irányadó határidõk számítása szempontjából annak
az állományilletékes parancsnok általi kézhezvételével válik
közöltté.
(3) Ha a 3. vagy 4. alcím szerinti eljárással összefüggésben új szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör létrehozása szükséges, az állománytábla vagy munkaköri
jegyzék módosításának kezdeményezésétõl annak jóváhagyásáig eltelt idõtartamra, valamint a 3. § (3) bekezdése,
a 4. § (1) és (2) bekezdése és a 6. § (3) bekezdése szerinti
nyilatkozat beérkezéséig eltelt idõtartamra az eljárást fel
kell függeszteni.
(4) Ha a 3. vagy 4. alcím szerinti eljárással összefüggésben a szolgálati viszony módosítására vagy megszüntetésére nem az állományilletékes parancsnok jogosult, az eljárást a döntés kezdeményezésétõl annak kiadmányozásáig
eltelt idõtartamra fel kell függeszteni.
(5) Nem katonai munkakör felajánlása során lehetõség
szerint az állomány tagjának a 4. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatában megjelölt helyõrséget kell elõnyben részesíteni.

6. §
(1) Az állomány tagjának személyes részvételével
a szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör felajánlása érdekében személyi beszélgetést kell lefolytatni.
(2) A személyi beszélgetés során az állomány tagját tájékoztatni kell különösen az egészségkárosodási ellátásra
való jogosultság szabályairól, a felajánlott szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör el nem fogadásának és
a nyilatkozattétel elmulasztásának jogkövetkezményeirõl,
továbbá az egészségkárosodási ellátás megállapításával
összefüggésben a szolgálati viszony megszûnésének, megszüntetésének vagy módosításának jogkövetkezményeirõl.
(3) Az állomány tagja a személyi beszélgetést követõen
a Hjt. 68/B. §-a szerint nyilatkozik a felajánlott szolgálati
beosztás vagy nem katonai munkakör elfogadásáról vagy
elutasításáról.
(4) A személyi beszélgetés az állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel a honvédségi szervezet hivatali helyiségétõl eltérõ helyszínen is történhet.

7. §
(1) Ha az állomány tagja a Hjt. 68/C. § (1) bekezdése
szerinti kérelmet nyújtott be, a 3. és 4. alcímben foglalt el-
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járást nem kell lefolytatni mindaddig – a 3. § (3) bekezdése, illetve a 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok
esetleges beszerzését kivéve –, ameddig a miniszter a kérelemrõl nem dönt, vagy a Hjt. 68/C. § (3) bekezdése szerinti
határidõ le nem jár.
(2) A személyi beszélgetés lefolytatására és ennek keretében a szolgálati beosztás vagy nem katonai munkakör
felajánlására csak a miniszter továbbfoglalkoztatás alóli
mentesítéssel kapcsolatos elutasító döntésének kézhezvételét vagy a Hjt. 68/C. § (3) bekezdése szerinti határidõ lejártát követõen kerülhet sor.
(3) Ha a miniszter mentesíti az állomány tagját a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alól, a mentesítés kézhezvételét követõen az állományilletékes parancsnok intézkedik
az állomány tagja szolgálati viszonyának megszûnésével
kapcsolatos teendõkrõl, és a honvédelmi egészségkárosodási járadék megállapításához szükséges 9. § (2) bekezdése szerinti iratokat soron kívül megküldi – a központi személyügyi szerv egyidejû tájékoztatása mellett – a központi
pénzügyi szervezet részére.
(4) Az állomány tagjának a Hjt. 68/C. § (1) bekezdése
szerinti kérelme benyújtásától a miniszteri döntés kiadmányozásáig vagy a Hjt. 68/C. § (3) bekezdése szerinti határidõ utolsó napjáig terjedõ idõszakra az eljárást fel kell függeszteni.

6. Az egészségkárosodási ellátás megállapítása helyetti
felmentés iránti kérelem
8. §
Az állomány tagja a Hjt. 68/A. § (6) bekezdése szerinti
kérelmét az állományilletékes parancsnok részére nyújthatja be. Az állományilletékes parancsnok a kérelem másolatának megküldésével tájékoztatja a központi személyügyi szervet és a központi pénzügyi szervezetet.

7. Az egészségkárosodási ellátás megállapítása
9. §
(1) A honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés megállapítása érdekében az állományilletékes parancsnok – a központi személyügyi szerv egyidejû tájékoztatása
mellett – felterjeszti a központi pénzügyi szervezetnek
a) a szolgálati viszony módosításáról, megszüntetésérõl, tábornok esetén a megszûnés megállapításáról szóló
jognyilatkozat, valamint a munkaszerzõdés egy hitelesített
másolati példányát, amely részletes bontásban tartalmazza
az új szolgálati beosztásban, illetve nem katonai munkakörben megállapított illetményt vagy munkabért, valamint
– új szolgálati beosztás esetén – annak besorolási adatait,
b) a tényleges szolgálati idõt tartalmazó igazolást,
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c) a felülvizsgáló bizottság alkalmatlanság tárgyában
hozott döntése kivonatának – az egészségi alkalmatlanságot megalapozó betegség, baleset szolgálati kötelmekkel
való összefüggésének kérdésére is kitérõ – egy példányát,
d) a rehabilitációs hatóság egészségi állapot mértékét
megállapító komplex minõsítésrõl szóló bizottsági véleményét,
e) az állomány tagjának szolgálati beosztása betöltésére
vagy a katonai szolgálatra való alkalmatlansága megállapításakor betöltött katonai szolgálati beosztás adatait és
az abban elért havi távolléti díjat részletes bontásban,
f) az 1. melléklet szerinti adatszolgáltató lapot és
g) a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés
keresetkiegészítésellátás megállapítását érintõ további iratokat.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a Hjt. 68/C. § (1) bekezdése szerinti esetben az állományilletékes parancsnok
az (1) bekezdés b)–f) pontja szerinti és a honvédelmi
egészségkárosodási járadék megállapítását érintõ további
iratokat, valamint a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
alóli mentesítésre irányuló miniszteri döntés egy példányát – a központi személyügyi szerv egyidejû tájékoztatása mellett – felterjeszti a központi pénzügyi szervezetnek.
(3) A központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapításáról vagy annak elutasításáról az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott
iratok kézhezvételét, illetve a Hjt. 68/D. § (3) bekezdése
szerinti tájékoztatást követõ 30 napon belül indokolt határozatban dönt, amely döntés meghozatalának idõtartamára
az eljárást fel kell függeszteni. A határozat tartalmazza
az egészségkárosodási ellátás megállapítása esetén annak
formáját (honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy honvédelmi egészségkárosodási járadék),
összegét, a jogosultság kezdõ és befejezõ napját, valamint
a jogorvoslat lehetõségére és módjára vonatkozó tájékoztatást.
(4) A (3) bekezdés szerinti határozatot közölni kell
a) az ellátásra jogosulttal,
b) a baleseti ellátást, rehabilitációs vagy a rokkantsági
ellátást folyósító szervvel,
c) az ellátásra jogosult állományilletékes parancsnokával
vagy – nem katonai munkakörben történõ továbbfoglalkoztatás esetén – a munkáltatói jogkör gyakorlójával és
d) a központi személyügyi szervvel.
(5) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultságot megállapító határozatban egyidejûleg tájékoztatni kell az ellátásra jogosultat a Hjt. 68/I. § (1) bekezdése alapján teljesítendõ bejelentési kötelezettségérõl.
(6) Az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság
kezdõ napja a szolgálati viszony megszûnésének napját
követõ nap vagy – ha nem szûnik meg a szolgálati
viszony – az új szolgálati beosztás betöltésének napja.
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8. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság
felülvizsgálata és meghosszabbítása
10. §
(1) A központi pénzügyi szervezet tartja nyilván – többek között – az egészségkárosodás felülvizsgálatának határidejét, az egészségkárosodási ellátás folyósításának befejezõ napját. A központi pénzügyi szervezet felhívja
az ellátásra jogosult figyelmét az egészségkárosodás felülvizsgálatának határidejére annak érdekében, hogy
az egészségkárosodási ellátásra jogosultság a feltételek
fennállása esetén meghosszabbítható legyen.
(2) Ha az ellátásra jogosult nem áll szolgálati viszonyban, és nem részesül a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól szóló törvény szerinti ellátásban sem,
de az egészségkárosodási ellátásra jogosultság vizsgálata
érdekében az egészségkárosodás felülvizsgálata szükséges, az orvosszakértõi feladatkörében eljáró rehabilitációs
hatóság az ellátásra jogosult komplex minõsítés elvégzése
és annak eredményérõl hatósági bizonyítvány kiállítása
iránti kérelme alapján elvégzi a felülvizsgálatát.
(3) Az ellátásra jogosult az egészségkárosodási ellátásra
való jogosultság meghosszabbítása és az egészségkárosodási ellátás továbbfolyósítása érdekében legkésõbb
az egészségkárosodási ellátás folyósításának befejezõ
napjáig köteles tájékoztatni a központi pénzügyi szervezetet – a rehabilitációs hatóság által kiadott, a komplex minõsítésrõl szóló bizottsági vélemény eredeti példányának
egyidejû csatolásával – a rehabilitációs hatóság felülvizsgálatának eredményérõl és az újabb felülvizsgálat határidejérõl.
(4) A központi pénzügyi szervezet a Hjt. 68/E. § (3) bekezdése szerinti körülményeket megvizsgálja, és a (3) bekezdés szerinti tájékoztatás közlésétõl számított 30 napon
belül határozatot hoz az egészségkárosodási ellátás meghosszabbításáról vagy megszüntetésérõl.
(5) A (4) bekezdés szerinti határozat tartalmazza
az egészségkárosodási ellátás meghosszabbítása esetén
annak formáját (honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy honvédelmi egészségkárosodási járadék), összegét, a meghosszabbítás kezdõ és befejezõ napját. Az egészségkárosodási ellátás meghosszabbítását
megállapító vagy elutasító határozatra és a határozat közlése tekintetében a 9. § (3) és (4) bekezdése megfelelõen
alkalmazandó.
(6) Ha a rehabilitációs hatóság nem határoz meg felülvizsgálati kötelezettséget, abban az esetben – a (2) és
(3) bekezdéstõl eltérõen – az egészségkárosodási ellátás
5 évenkénti meghosszabbítására akkor kerülhet sor hivatalból, ha az egészségkárosodási ellátásra való jogosultság
megszûnésének okai nem állnak fenn.
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(7) Ha a rehabilitációs hatóság nem határoz meg felülvizsgálati kötelezettséget, a központi pénzügyi szervezet
a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultat
a honvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának
befejezését megelõzõen 90 nappal felhívja, hogy 60 napon
belül nyilatkozzék a Hjt. 68/J. § (1) bekezdés b), i) és
j) pontja szerinti körülmények fennállásával kapcsolatban.
Ha a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosult
határidõben nem nyilatkozik, és a késedelem okát nem igazolja, valamint a nyilatkozatát sem pótolja legkésõbb
a honvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának
befejezõ napjáig, a központi pénzügyi szervezet nem
hosszabbítja meg a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultságát.

11. §
(1) Ha a rehabilitációs hatóság által végrehajtott felülvizsgálat eredménye alapján a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult egészségi állapotának
komplex minõsítése a Hjt. 68/C. § (1) bekezdésében meghatározott vagy az alatti érték alá csökkent, a rehabilitációs
hatóság komplex minõsítésrõl szóló bizottsági véleménye
alapján a központi pénzügyi szervezet értesíti az állományilletékes parancsnokot annak érdekében, hogy a Hjt. 68/F. §
(1) bekezdésében meghatározottak szerint járjon el.
(2) Ha a Hjt. 68/F. § (1) bekezdése szerint a miniszter
a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosultat mentesíti a továbbfoglalkoztatási kötelezettsége
alól, az állományilletékes parancsnok vagy – a nem katonai munkakörben továbbfoglalkoztatott honvédelmi
egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult esetében
– a munkáltatói jogkör gyakorlója a honvédelmi egészségkárosodási járadék megállapításához szükséges, a 9. §
(2) bekezdése szerinti iratokat – a központi személyügyi
szerv egyidejû tájékoztatása mellett – felterjeszti a központi pénzügyi szervezet részére.

12. §
(1) Ha a rehabilitációs hatóság által végrehajtott felülvizsgálat során a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosult személy egészségi állapotában javulás következik be, melynek értelmében az egészségi állapotának
mértéke a Hjt. 68/C. § (1) bekezdésében meghatározott érték fölé emelkedik, a rehabilitációs hatóság komplex minõsítésrõl szóló bizottsági véleménye alapján a központi
pénzügyi szervezet értesíti a központi személyügyi szervet
annak érdekében, hogy a 3. vagy a 4. alcím szerinti eljárást
lefolytassa.
(2) A központi személyügyi szerv vezetõje a 3. vagy a 4. alcím szerinti eljárás lefolytatását követõen megküldi a központi
pénzügyi szervezetnek a 9. § (1) bekezdésében meghatározott
iratokat a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre
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jogosultság megállapítása érdekében. A központi pénzügyi
szervezet a 9. § szerint jár el a honvédelmi egészségkárosodási
keresetkiegészítés megállapítása során.

9. Az egészségkárosodási ellátás összegének folyósítása,
megállapítása, módosítása, és az ellátásra jogosult
bejelentési kötelezettségének teljesítése
13. §
(1) A központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátást havonta utólag, a tárgyhónapot követõ hónap
5. napjáig az ellátásra jogosult által megjelölt fizetési
számlára történõ átutalással folyósítja.
(2) A központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátást elsõ alkalommal az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat jogerõre emelkedését követõ
hónap 5. napjáig az ellátásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történõ átutalással folyósítja.
(3) Ha az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat a 9. § (6) bekezdésében meghatározott idõpontot követõen emelkedik jogerõre, a központi pénzügyi szervezet
az egészségkárosodási ellátásra jogosultság kezdõ napjától az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat
jogerõre emelkedésének napjáig járó egészségkárosodási
ellátás összegét visszamenõleg, az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat jogerõre emelkedésének napját követõ hónap 5. napjáig az ellátásra jogosult által megjelölt fizetési számlára történõ átutalással folyósítja.
(4) Ha az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat az adott hónap 20. napját követõen emelkedik jogerõre, a központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátást – a (2) és (3) bekezdéstõl eltérõen – az egészségkárosodási ellátást megállapító határozat jogerõre
emelkedését követõ második hónap 5. napjáig az ellátásra
jogosult által megjelölt fizetési számlára történõ átutalással
folyósítja.
(5) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság hóközi
megállapítása, megszüntetése esetén a törthónapra járó
egészségkárosodási ellátás összegének meghatározásakor
a teljes hónapra járó egészségkárosodási ellátás összegét
kell osztani az adott hónap munkanapjainak a számával, és
az így kapott, forintra kerekített összeget meg kell szorozni a törthónap azon munkanapjainak a számával, amely
alatt az egészségkárosodási ellátásra jogosultság fennállt.

14. §
(1) A központi pénzügyi szervezet az egészségkárosodási ellátás összegét – az a) pontban foglalt esetben a honvédelmi illetményalap emelésének hatálybalépésétõl, illetve a b)–d) pontban foglalt esetekben az egészségkárosodási ellátás összegét módosító körülményrõl való tudo-
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másszerzéstõl számított – 6 hónapon belül hivatalból, határozatban újból megállapítja, ha
a) a honvédelmi illetményalap emelésére kerül sor,
b) az ellátásra jogosultat megilletõ balesti ellátás – ide
nem értve a baleseti táppénzt –, rehabilitációs ellátás vagy
rokkantsági ellátás mértéke változik, illetve megszüntetésre
kerül,
c) a Hjt. 68/G. § (4) bekezdése szerinti új illetmény vagy
munkabér mértéke változik, vagy
d) a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosultnak a Hjt. 68/J. § (5) bekezdése szerinti továbbfoglalkoztatása esetén.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat tartalma és közlése tekintetében a 9. § (3) és (4) bekezdése megfelelõen alkalmazandó.
(3) Az (1) bekezdés szerinti határozat alapján módosított összegû egészségkárosodási ellátás elsõ alkalommal
történõ folyósításakor kell az egészségkárosodási ellátás
összegét módosító körülmény bekövetkezéséig visszamenõlegesen járó – törthónapra járó ellátás-különbözet esetén a 13. § (5) bekezdése alkalmazásával kiszámított – ellátás-különbözetet az ellátásra jogosult részére egyidejûleg folyósítani.

15. §
(1) Ha a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult honvédségi szervezetnél fennálló foglalkoztatási jogviszonya a honvédségi szervezet érdekkörében felmerült okból vagy az egészségi állapotára tekintettel megszûnik, a központi pénzügyi szervezet a munkáltatói jogkör gyakorlójának a központi személyügyi szerv útján a központi pénzügyi szervezethez felterjesztett tájékoztatása – és a megszüntetõ okirat egyidejû mellékelése –
alapján, a tájékoztatást követõ 15 napon belül hivatalból
határozatot hoz a honvédelmi egészségkárosodási járadék
megállapítása tárgyában.
(2) Az (1) bekezdése szerinti határozat tartalma és közlése tekintetében a 9. § (3) és (4) bekezdése megfelelõen
alkalmazandó.

16. §
A Hjt. 68/I. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult az állományilletékes parancsnoknak, nem
katonai munkakörben továbbfoglalkoztatott honvédelmi
egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult – a munkáltatói jogkör gyakorlóján keresztül – a központi pénzügyi szervezetnek, a honvédelmi egészségkárosodási járadékra jogosult közvetlenül a központi pénzügyi szervezet
részére teljesíti.
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10. Az egészségkárosodási ellátásról való lemondás
17. §
Az ellátásra jogosult az egészségkárosodási ellátásról
történõ Hjt. 68/J. § (3) bekezdése szerinti lemondását
a központi pénzügyi szervezetnél jelentheti be.

11. Az egészségkárosodási ellátás megszüntetése
18. §
(1) Az egészségkárosodási ellátás megszüntetésére okot
adó körülményrõl – a 16. § és a 17. § szerinti esetet kivéve – az állományilletékes parancsnok vagy a nem katonai
munkakörben továbbfoglalkoztatott ellátásra jogosult esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója tájékoztatja a központi pénzügyi szervezetet az erre vonatkozó rendelkezésére álló hivatalos iratok megküldésével, legkésõbb a körülmény bekövetkezésétõl vagy az arról való tudomásszerzéstõl számított 15 napon belül.
(2) A központi pénzügyi szervezet az (1) bekezdés szerinti körülményeket megvizsgálja, és az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követõ 30 napon belül határozatot hoz
az egészségkárosodási ellátás megszüntetésérõl, ha a rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a Hjt.
68/J. § (1) és (2) bekezdése alapján az egészségkárosodási
ellátás megszüntetésének van helye.
(3) A (2) bekezdés szerinti határozat tartalma és közlése
tekintetében a 9. § (3) és (4) bekezdése megfelelõen alkalmazandó.

12. Az egészségkárosodási ellátás visszakövetelése
19. §
A jogalap nélkül kifizetett egészségkárosodási ellátásból
eredõ követelés a Hjt. 68/I. § (2)–(4) bekezdése szerinti
érvényesítése iránt a központi pénzügyi szervezet
intézkedik.

13. Jogorvoslat
20. §
(1) A 9. § (3) bekezdése, a 10. § (4) bekezdése, a 14. §
(1) bekezdése, a 15. § (1) bekezdése és a 18. § (2) bekezdése
szerinti határozat elleni fellebbezést a Hjt. 182. § (1) bekezdése szerinti határidõn belül a miniszternek címezve, két példányban kell elõterjeszteni a központi pénzügyi szervezetnél.
(2) Az egészségkárosodási ellátás megállapításáról
vagy annak elutasításáról szóló másodfokú határozatot
a miniszter adja ki.
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(3) Az állomány tagja a másodfokú határozattal kapcsolatban jogorvoslatot a miniszter által vezetett minisztériummal szemben elõterjesztett keresetben a Hjt. 186. §
(1) bekezdése szerinti határidõn belül érvényesíthet.
(4) Az e rendeletben meghatározott esetekben az eljárás
felfüggesztésérõl szóló döntés ellen önálló jogorvoslatnak
nincs helye, az az egészségkárosodási ellátást megállapító
vagy elutasító határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

14. Záró rendelkezések
21. §

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
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sága tárgyában folyamatban lévõ ügyben hozott, az alkalmatlanságot megállapító döntés nem tartalmaz az állomány tagjának közrehatása tekintetében megállapítást,
az állományilletékes parancsnok a rendelkezésre álló adatok alapján – szükség esetén szakértõ igénybevételével –,
a döntés kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül
a 3. vagy a 4. alcím szerinti eljárás megkezdését megelõzõen
megvizsgálja az állomány tagjának közrehatását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredményérõl
az állományilletékes parancsnok írásbeli véleményt készít,
amelyet a 9. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti iratokkal
együtt – az 5. § (1) bekezdése szerinti esetet kivéve – felterjeszt a központi pénzügyi szervezet részére.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során a rendelkezésre álló adatok alapján az állomány tagja közrehatása
kétséget kizáróan nem állapítható meg, azt úgy kell tekinteni, hogy az állomány tagja nem hatott közre egészségi alkalmatlansága bekövetkezésében vagy kialakulásában.

22. §
(1) Ha e rendelet hatálybalépésekor a felülvizsgáló bizottságnál az állomány tagja katonai szolgálatra vagy
a szolgálati beosztása ellátására való egészségi alkalmas-

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 24/2016. (XII. 22.) HM rendelethez
ADATSZOLGÁLTATÓ LAP
Honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapításhoz
A honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapításhoz csak a hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatvány fogadható el.
Állomány tagjának adatai
Rendfokozat:
Név:
Születési név:
Születési adatok (év, hó, nap, hely):
Anyja neve:
TAJ szám:
Adóazonosító jel:
Személyi igazolvány száma:
Lakcím:
Levelezési cím:
Pénzintézet megnevezése, számlaszám:
Telefonszám:
Elektronikus elérhetõség (e-mail-cím):
Szolgálati idõ adatai:
Hivatásos vagy szerzõdéses állományba vétel idõpontja:
Ha a szolgálati viszony rendvédelmi feladatokat ellátó szervtõl történõ áthelyezéssel létesül, a hivatásos szolgálati jogviszony
kezdetének idõpontja:
Nyilatkozatok
– Rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban, baleseti járadékban részesülök: igen-nem
törzsszám:
mikortól meddig:
igen-nem
korábban részesültem:
törzsszáma:
mikortól meddig:
– Öregségi nyugdíjra vagy szolgálati járandóságra jogosultságot szereztem:
ha igen mikortól:
– Tartásdíjat fizetek1:
ha igen a kedvezményezett neve:
címe:
kedvezményezett neve:
címe:
Egyéb letiltás1:
jogosult:
címe:
Visszaköveteléssel érintett közeli hozzátartozók adatai
Házastárs (élettárs) neve:
Születési adatok (év, hó, nap, hely):
Anyja neve:
Cím:
Telefonszám:
Elektronikus elérhetõség (e-mail cím):
Gyermek(ek) adatai:
NÉV:
Születési idõ:

igen-nem
igen-nem
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Lakcím:
NÉV:
Születési idõ:
Lakcím:
NÉV:
Születési idõ:
Lakcím:
További közeli hozzátartozók adatai:
NÉV:
Születési idõ:
Lakcím:
NÉV:
Születési idõ:
Lakcím:
NÉV:
Születési idõ:
Lakcím:
NÉV:
Születési idõ:
Lakcím:

1 Az eredeti okmányokat csatolni kell.

Ezt a nyilatkozatott polgári és büntetõjogi felelõsségem tudatában, honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítása iránti eljárás lefolytatása érdekében teszem. Tudomásul veszem, hogy a jogalap nélkül kifizetett honvédelmi
egészségkárosodási ellátást a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 68/I. § (3) és (4) bekezdése
alapján köteles vagyok visszafizetni, illetve annak munkabérbõl történõ levonása iránt a folyósító szerv intézkedhet.
Dátum: 20.......... . ............................... hó ....................-n.

…………….…………………
állomány tagjának aláírása
Szükséges mellékletek:
Személyi igazolvány hiteles másolata, valamint
– tartásdíjhoz:
bírósági végzés;
– egyéb tartozáshoz: bírósági letiltás vagy egyéb végrehajthatási határozat, elrendelõ végzés stb.
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A honvédelmi miniszter
25/2016. (XII. 22.) HM
rendelete
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
88. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés
14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4a) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés
q) pontjában, valamint 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés
f) pontjában, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993.
évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés
q) pontjában, valamint 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés
f) pontjában, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím és a 2–4. melléklet tekintetében a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 1–3., 5., 8., 11., 13., 16., 19., 24. és 39. pontjában
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kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím és az 5. melléklet tekintetében a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 25. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés
q) pontjában, 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,
valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés
q) pontjában, 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 27. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a Magyarország címerének és
zászlójának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
77. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés
r) pontjában, valamint 85. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés
f) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím és a 6. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
78. § (1a) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
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152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet E) pontjában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím és a 7–8. melléklet tekintetében a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18., 20. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím és a 9. melléklet tekintetében a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 15–17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító
beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes,
valamint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó
szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet
módosítása
1. §
A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító
beosztások körérõl, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati idõre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes
védelmi tartalékos” szövegrész helyébe az „önkéntes mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes
területvédelmi tartalékos” szöveg lép.

2. A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának
kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet
módosítása
2. §
A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §
Az R1.
a) 1. §-ában az „önkéntes védelmi tartalékos katonára”
szövegrész helyébe az „önkéntes védelmi tartalékos katonára, az önkéntes területvédelmi tartalékos katonára” szöveg,
b) Melléklet 2. pontjában az „a címzetes önkéntes tartalékos, az önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi
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tartalékos katona” szövegrész helyébe az „az önkéntes
mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katona” szöveg,
c) Melléklet 4. pontjában az „önkéntes mûveleti és önkéntes védelmi tartalékos” szövegrész helyébe az „önkéntes mûveleti, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katona” szöveg,
d) Melléklet 5. pontjában az „önkéntes mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány” szövegrész
helyébe az „önkéntes mûveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos
állomány” szöveg,
e) Melléklet 6. pontjában az „önkéntes mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány” szövegrészek
helyébe az „önkéntes mûveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos
állomány” szöveg,
f) Melléklet 45. pont A) pontjában és 58/B. pont b) alpontjában az „önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes
védelmi tartalékos állomány” szövegrész helyébe az „önkéntes mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és
önkéntes területvédelmi tartalékos állomány” szöveg,
g) Melléklet 45. pont G) pontjában az „Az önkéntes védelmi tartalékos” szövegrész helyébe az „Az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos
katona” szöveg,
h) Melléklet 45. pont G) pont c), e), g), h) és i) alpontjában az „az önkéntes védelmi tartalékos” szövegrész helyébe az „az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona” szöveg,
i) Melléklet 45. pont G) pont g) alpontjában a „hímzett
önkéntes védelmi tartalékos sapkajelvénnyel” szövegrész
helyébe a „hímzett önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos sapkajelvénnyel” szöveg,
j) Melléklet 45. pont G) pont j) alpontjában az „önkéntes védelmi tartalékos katonanõkre az önkéntes védelmi
tartalékos katona férfiakkal” szövegrész helyébe az „önkéntes védelmi és önkéntes területvédelmi tartalékos katonanõkre az önkéntes védelmi és önkéntes területvédelmi
tartalékos katona férfiakkal” szöveg,
k) Melléklet 46. pontjában az „önkéntes mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány a napi szolgálati” szövegrész helyébe az „önkéntes mûveleti tartalékos,
az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a napi szolgálati” szöveg,
l) Melléklet 47. pontjában az „az önkéntes mûveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos állomány” szövegrészek helyébe az „az önkéntes mûveleti tartalékos,
az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány” szöveg,
m) Melléklet 58/A. pontjában és 134. pont d) pont
dc) alpontjában az „önkéntes mûveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos katona” szövegrész helyébe
az „önkéntes mûveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona”
szöveg,
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n) Melléklet 79. pont c) alpontjában, 109. pont c) és
d) alpontjában az „önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos” szövegrész helyébe az „önkéntes
mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos” szöveg,
o) Melléklet 80. pont c) alpontjában, 107. pont c) alpontjában, 108. pont c) alpontjában, 110. pont c) alpontjában, 114. pont d) alpontjában, 122. pont d) alpontjában és
123. pont d) alpontjában az „önkéntes mûveleti tartalékos,
önkéntes védelmi tartalékos” szövegrész helyébe az „önkéntes mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos,
önkéntes területvédelmi tartalékos” szöveg,
p) Melléklet 84. pont b) alpontjában az „önkéntes mûveleti
tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos” szövegrészek helyébe az „önkéntes mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos” szöveg, valamint
q) Melléklet 85. pont b) alpontjában az „önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos” szövegrészek
helyébe az „önkéntes mûveleti tartalékos, önkéntes védelmi
tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos” szöveg
lép.

4. §
Hatályát veszti az R1. Melléklet
a) 7. pontjában az „A címzetes önkéntes tartalékos katona a vele megkötött szerzõdés hatálya alatt általános társasági öltözetet viselhet.” szövegrész,
b) 48. pontjában az „Általános társasági öltözetet viselhet a címzetes önkéntes tartalékos nemzeti és állami ünnepségek katonai rendezvényein, kiemelkedõ katonai és
katonai vonatkozású társadalmi eseményeken, valamint
katonai temetéseken.” szövegrész,
c) 59. pont e) pont eb) alpontja,
d) 76. pont a) és b) alpontjában a „címzetes önkéntes tartalékos” szövegrész,
e) 77. pont d) pont de) alpontja,
f) 106. pont b) alpontja,
g) 107. pont a) pont ac) alpontja,
h) 113. pont b) alpontja,
i) 114. pont a) pont ab) alpontja, valamint
j) 134. pont d) pont dd) alpontja.

3. A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ
egyes kérdések rendezésérõl szóló
27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása
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„(3) A Kjt. 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom alapjául
szolgáló illetmény összegébe – a Kjt. 78. § (2) bekezdésére
figyelemmel – az (1) bekezdés szerinti honvédelmi ágazati
pótlékot is be kell számítani.”

4. A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási
támogatásokról szóló
19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosítása
6. §
A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 34. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a 30. § (1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló bérleti szerzõdés a honvédelmi szerv állományába
tartozó bérlõ halálával szûnik meg, a halál bekövetkezésekor
vele ténylegesen együtt élõ özvegyének – kérelmére – a lakást határozatlan idõtartamra, egyebekben változatlan feltételekkel bérbe kell adni. Így kell eljárni, ha a bérlõ hivatásos
katona volt, és az õt túlélõ élettársa megfelel az 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek. Özvegy, illetve megfelelõ feltételekkel rendelkezõ élettárs hiányában
a lakást az elhunyt bérlõ együtt élõ gyermeke részére kell
– kérelmére – határozatlan idõtartamra bérbe adni.
(6) A szerzõdéses katona halála esetén az (5) bekezdésben foglaltakat akkor lehet alkalmazni, ha az elhunyt bérlõ
a szerzõdéses katonai szolgálatban legalább 10 évet eltöltött. A „Hõsi halottá” nyilvánított szerzõdéses katona halála esetén az (5) bekezdésben foglaltak a szerzõdéses katonai szolgálatban eltöltött idõtõl függetlenül alkalmazhatóak. E feltételek hiányában a lakást – kérelemre – legfeljebb
két év határozott idõtartamra lehet bérbe adni a halál bekövetkezésekor ténylegesen együtt élõ özvegy, illetve a túlélõ élettárs részére.”

7. §
Az R2. 194. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Munkáltatói kölcsön adható a honvédelmi szerv állományába tartozó személynek, ha)
„c) megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben a méltányolható lakásigényre megállapított feltételeknek,”

5. §
8. §
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet 11/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

Az R2. a következõ 215/B. §-sal egészül ki:
„215/B. § Az állomány albérletidíj-hozzájárulásban részesülõ tagjának halála esetén a támogatott lakóingatlanban
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együtt élõ özvegy, túlélõ élettárs, az elõbbiek hiányában
az együtt élõ gyermek részére az albérletidíj-hozzájárulást
a) a haláleset bekövetkezésétõl számított 12. hónap
utolsó napjáig tovább kell folyósítani, ha az állomány elhunyt tagját „Hõsi halottá” nyilvánítják,
b) a haláleset bekövetkezésétõl számított 8. hónap utolsó
napjáig tovább kell folyósítani, ha az állomány elhunyt
tagját a „Magyar Honvédség halottjává” nyilvánítják vagy
a haláleset szolgálatteljesítés közben, a szolgálati feladat
ellátásával összefüggésben következett be,
c) a haláleset bekövetkezésétõl számított 6. hónap utolsó
napjáig tovább kell folyósítani, ha az a) vagy a b) pontban
meghatározott feltételek nem állnak fenn.”

9. §
Az R2. 239/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„239/A. § (1) A honvédelmi szerv igényét, illetve a honvédelmi szervvel szembeni igényt peres, nem peres és peren kívüli eljárásokban
a) a HM vagyonkezelésû lakások, nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésével, továbbá ezen ingatlanok és a HM vagyonkezelésû szállóférõhelyek használatával, hasznosításával, a munkáltatói kölcsönnel, a vissza
nem térítendõ juttatással, továbbá a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetésérõl szóló 10/2014.
(VII. 25.) HM rendelet szerinti egyszeri pénzbeli támogatással, a lakás-kiürítési és cseretérítési díjjal kapcsolatos
ügyekben, továbbá a b) pontban meghatározott ügyekben
akkor, ha a HM mint állományilletékes honvédelmi szerv
állapította meg a támogatást, a HM vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv, valamint
b) az albérleti díj hozzájárulással, a lakbértámogatással,
a lakásüzemeltetési hozzájárulással, a részleges lakás-felújítási átalánnyal, a lakás karbantartási költségtérítéssel,
továbbá az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetésérõl
szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet szerinti lakáspénzzel kapcsolatos ügyekben – ha nem a HM mint állományilletékes szerv állapította meg a támogatást – az állományilletékes honvédelmi szerv
képviseletében, illetve szervvel szemben kell érvényesíteni.
(2) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a honvédelmi szerv igényének érvényesítése során a HM jogi képviselõje az államháztartás számvitelérõl
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ászr.) 1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feltételek bármelyikét igazoló okirat vagy nyilatkozat megküldésével
a HM közigazgatási államtitkárnál kezdeményezheti a követelés behajthatatlanságának megállapítását. Ha a követelés behajthatatlansága az Ászr. 1. § (1) bekezdés 1. pont
b) alpontján alapul, a kezdeményezéshez
a) bérleti- vagy használatidíj-követelés esetén a bérbeadó szerv, és
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b) a közüzemi díj- vagy egyéb követelés esetén a HM
vagyonkezelõi feladatokat ellátó szerv véleményét is
mellékelni kell.”

10. §
Az R2.
a) 187. § (1) bekezdés c) pontjában a „lakáscélú állami
támogatásokról szóló külön jogszabályban” szövegrész
helyébe a „személyi jövedelemadóról szóló törvényben”
szöveg,
b) 237. § (11) bekezdésében a „68. § (3) bekezdés
a) pontjában” szövegrész helyébe a „68. § (3) bekezdés
a) és l) pontjában” szöveg, valamint
c) 237. § (11) bekezdésében a „201. § (1) bekezdés
a) pontjában” szövegrész helyébe a „201. § (1) bekezdés
a) és l) pontjában” szöveg
lép.

11. §
Hatályát veszti az R2. 193. §-a.

5. A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti
veszélyt jelentõ rendellenességek és a balesetek
bejelentésérõl, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló
13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosítása
12. §
A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentõ rendellenességek és a balesetek bejelentésérõl, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011.
(X. 20.) HM rendelet 3. melléklet „Kitöltési Útmutató
a Honvédelmi Baleseti Jegyzõkönyvhöz” rész B) pont
3. alpontjában foglalt táblázatban az „önkéntes védelmi
tartalékos” szövegrész helyébe az „önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos” szöveg lép.

6. A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó
egyes szociális feladatokról szóló
7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosítása
13. §
A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó
egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM
rendelet (a továbbiakban: R3.) 9. § (6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(6) A 3. § (2) bekezdése szerint minõsítettek eltemetésével összefüggõ költségekhez való hozzájárulást a minõsítésre jogosult parancsnok munkáltatói döntésben enge-
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délyezi. A költségek megtérítésére és elszámolására
a „Katonai szolgálat halottjára” vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

1. szám
17. §

Az R3. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 11. § (2) bekezdése szerinti összegnél magasabb
intézményes temetési segély kifizetését a miniszter engedélyezheti kérelemre, a kérelmezõ szociális helyzetére,
életkörülményeire tekintettel. Ha az elhunytat „Hõsi halottá” minõsítették, a miniszter erre irányuló kérelem benyújtása nélkül, hivatalból is engedélyezheti a 11. § (2) bekezdés szerinti összegnél magasabb intézményes temetési segély kifizetését.”

Az R4. 3. § (2) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és az R4. 3. § (2) bekezdése
a következõ j) ponttal egészül ki:
(Állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorol)
„h) az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés v) pontja szerinti
rendelkezési állományba tartozó tagja tekintetében
a KNBSZ fõigazgatója,
i) az állományilletékes parancsnok tekintetében az elöljáró parancsnok, és
j) a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) állománya, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetõje, továbbá Honvéd Vezérkar
fõnöke (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet parancsnoka tekintetében
a HVKF.”

15. §

18. §

Az R3. 13. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A (7) bekezdés alapján minõsítettek eltemetésével
összefüggõ költségekhez való hozzájárulást a munkáltatói
jogkört gyakorló munkáltatói döntésben engedélyezi.
A költségek megtérítésére és elszámolására a „Katonai
szolgálat halottjára” vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

Az R4. 9. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben meghatározott eseteken túl kötelezõ a személyi beszélgetés lefolytatása a honvédelmi
egészségkárosodási ellátással kapcsolatos személyügyi eljárás során is.”

14. §

7. A honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
módosítása
16. §
(1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.)
1. §-a a következõ 15a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„15a. tandíj: a képzõ intézmény által a honvédelmi szervezet részére a tandíjról, illetve a vizsgadíjról kiállított
számla szerinti összeg vagy – ennek hiányában – a HM képzési katalógusban a képzés leírásához rendelt belsõ vagy
külsõ ár,”
(2) Az R4. 1. § 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„16. tanulmányi támogatás: a vezénylésben vagy a tanulmányi szerzõdésben rögzített, a Honvédség által az állomány tagjának a tanulmányai folytatásához jogszabályban meghatározottak szerint nyújtott juttatás.”

19. §
Az R4. 22. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az alapkiképzés teljesítésére vonatkozó – a Hjt.
38. § (9) bekezdés szerinti – határidõ-halasztás az állomány tagjának az alapkiképzés idõszakában történt megbetegedése vagy balesete miatt engedélyezhetõ. A határidõ-halasztást a szolgálati viszony létesítésére vonatkozó
munkáltatói jogkört gyakorló engedélyezheti.”

20. §
Az R4. a következõ 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § A Hjt. 68/B. § (4) bekezdés c) pontja szerinti
esetben az áthelyezés idõpontja az áthelyezésrõl szóló jognyilatkozat kiadmányozását követõ 30. nap.”

21. §
Az R4. 58. §-a a következõ (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hjt. 68. § (1) bekezdés n) pontja szerinti esetben
a szolgálati viszony megszûnésének idõpontja a mentesítést
megállapító döntés kiadmányozásától számított 30. nap.
(4) A Hjt. 68. § (1) bekezdés o) pontja szerinti esetben
a szolgálati viszony megszûnésének idõpontja a munkaszerzõdés megkötését követõ 30. nap.
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(5) A Hjt. 68/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti munkaszerzõdésben a munkaviszony kezdeteként a szolgálati viszony megszûnését követõ napot kell meghatározni.”

22. §
Az R4. 59. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodásban
a Hjt. 68/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szolgálati viszony megszüntetésének idõpontjaként a megállapodás megkötését követõ 30. napot kell meghatározni.”

23. §
Az R4. 69/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (2)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen
– a KNBSZ állománytáblájában szereplõ beosztások kivételével –
a) az 1. § 10. pont b), c), h), j) és m) alpontja szerinti tevékenységhez kötõdõen, vagy
b) a Magyarországon települõ honvédségi szervezet
külföldön mûködõ szervezeti eleménél
létrehozott szolgálati beosztás – ha azt az állomány tagja szolgálati érdekbõl, tartós külföldi szolgálatra vezénylés
keretében külföldön látja el – a VII. besorolási osztályba
tartozik.”

24. §
Az R4. 81. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Nem kell teljesítményértékelést készíteni)
„b) az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés b), j), k), n), o) és
r)–t) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagjáról, ide nem értve az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés
b) pontja alapján a központi államigazgatási szervek területi vagy helyi szerve védelmi igazgatással foglalkozó
szervezeti eleméhez vezényelt tagját.”

25. §
Az R4. 92. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Speciális elõmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztásokban a tiszti vagy az altiszti állomány tagját a rendszeresített rendfokozat eléréséig a kötelezõ várakozási idõ
leteltét követõen elõ kell léptetni, ha az adott évben legalább „B” teljesítményszintû teljesítményértékeléssel, valamint – két évnél nem régebbi – sikeres minõsítõ vizsgával rendelkezik.”
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Az R4. 104. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állományilletékes parancsnok nemleges javaslat esetén a megtervezett szolgálati beosztás kézhezvételét
követõ 5 munkanapon belül, támogató javaslat esetén
az elõmenetel összes feltételének teljesülésekor javaslati
lapot küld a központi személyügyi szerv részére.”

27. §
Az R4. 107/A. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az állomány azon tagjának, akinek a Hjt. 247/G. §
(1) bekezdés szerint fokozati vizsgakötelezettségét megállapították, de a vizsgakötelezettség alól részére halasztást
engedélyeztek, és a halasztás évében magasabb fokozatra
vonatkozó vizsgakötelezettsége keletkezik, a fokozati
vizsgát a magasabb fokozatnak megfelelõen kell teljesítenie.”

28. §
Az R4. 108. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„108. § (1) Az állomány tagja a Hjt. 42. § (2) bekezdés
g) pontja szerint vezénylés alapján vesz részt a HM képzési
katalógusban szereplõ
a) katonai mesterképzésen,
b) felsõvezetõi tanfolyamon,
c) az NKE által indított tanfolyamon,
d) a (3) bekezdés szerinti képzés kivételével a honvédelmi
szervezetek által végrehajtásra kerülõ képzésen, és
e) az általa betöltött szolgálati beosztáshoz jogszabályban, illetve munkaköri leírásban elõírt képzésen.
(2) A Honvédség – vezénylés helyett – az állomány
tagjának a HM képzési katalógusban szereplõ
a) a doktori (PhD) képzésen,
b) a honvédtiszti mesterképzés keretében nem induló,
az állomány tagjának a tervezett elõmeneteléhez kapcsolódó
polgári mesterképzésen, és
c) az (1) bekezdés c) és d) pontja kivételével a katonai
képzés keretében nem induló polgári képzésen
történõ részvételét tanulmányi szerzõdés megkötésével támogathatja.
(3) A Honvédség a tanfolyamrendszerû másod-helikoptervezetõ képzésen való részvételt – a kiképzésért felelõs
központi szervezet által kiírt és elbírált pályázat alapján –
tanulmányi szerzõdéssel támogatja.
(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti képzés tanulmányi
szerzõdéssel történõ támogatására az állomány tagja –
az állományilletékes parancsnok elõzetes egyetértésével,
a miniszternek címezve – pályázhat. A tanulmányi szerzõdéssel támogatható pályázatokról a miniszter dönt.
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(5) A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) pontja szerint vezénylést
kell alkalmazni a HM képzési katalógusban szereplõ kiképzésekre is.”

29. §
Az R4. 112. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Tanulmányi támogatásként a tandíj összege, a kötelezõ tanszerek, valamint jogszabályban meghatározottak
szerint élelmezési ellátás, utazás és szállás nyújtható.”

1. szám

(A tanulmányi támogatás visszakövetelése érdekében
az állományilletékes parancsnok az esedékessé válástól
számított 30 napon belül fizetési felszólításban hívja fel
az állomány megtérítésre kötelezett tagját, ezzel egyidejûleg írásban tájékoztatja)
„a) a részletfizetési kedvezmény és a fizetési halasztás
(a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés), valamint
a Hjt. 88. § (4a) bekezdése szerinti mentesítés lehetõségérõl,
az igénybevétel feltételeirõl, különös tekintettel a kérelem
benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ jellegérõl,”

33. §
30. §
Az R4. 113. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tanulmányi támogatás megtérítésére vonatkozó
igény érvényesítését nem akadályozza, ha az állomány
tagja a nyilvántartás aláírását megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. Az aláírás megtagadásáról vagy
szándékos megakadályozásáról jegyzõkönyvet kell felvenni.”

(1) Az R4. 117. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A részletfizetési megállapodásban rögzíteni kell különösen)
„a) az állomány megtérítésre kötelezett tagjának nevét,
a tartozás jogcímét, a tartozás teljes összegét, a fizetési
könnyítés engedélyezésérõl szóló ügyirat nyilvántartási
számát,”
(2) Az R4. 117. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást a munkáltató
képviseletében az állományilletékes parancsnok írja alá.”

31. §
Az R4. 114. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Hjt. 88. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felróható
oknak minõsül, ha az állomány tagjának szolgálati viszonya a vezénylésben, a tanulmányi szerzõdésben, illetve
az ösztöndíjszerzõdésben meghatározott kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõ lejárta elõtt a Hjt. 59. §
(1) bekezdés c) pontja, a Hjt. 59. § (2) bekezdés e) pontja,
a Hjt. 62. § (1) bekezdés c) és e) pontja, a Hjt. 62. § (2) bekezdés a) pontja, vagy a Hjt. 68. § (1) bekezdés b), e)–g),
i)–m) és p) pontja szerint szûnik meg. A Hjt. 59. § (2) bekezdés a) és c) pontja esetén a felróhatóság megállapíthatóságáról a szolgálati viszony megszûnésének okára figyelemmel a munkáltatói jogkört gyakorló dönt.
(2) A megtérítési kötelezettség
a) a Hjt. 88. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben
a felróhatóság megállapítását követõ naptól,
b) a Hjt. 88. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben
a határidõ eredménytelen leteltét követõ naptól,
c) a Hjt. 88. § (3) bekezdés c) pontja és az (1) bekezdésben szerinti esetben a szolgálati viszony felróható okból
történõ megszûnését követõ naptól
esedékes.”

34. §
(1) Az R4. 119/A. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, és a 119/A. § (2) bekezdés
a következõ g) ponttal egészül ki:
(A számított napi szolgálatteljesítési idõvel kell teljesítettként figyelembe venni a munkanapokra esõ)
„e) egészségügyi szabadság,
f) a Hjt. 131. § (1) bekezdése szerinti illetmény visszatartását megalapozó távollét, valamint
g) a Hjt. 42. § (2) bekezdés g) pontja szerinti vezénylés
idõtartamát.”
(2) Az R4. 119/A. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szolgálatteljesítési idõkeret tartama annak lejárta
elõtt megszakad)
„b) a szolgálatteljesítési idõkeret befejezõ idõpontján
túlhaladó idõtartamú
ba) illetmény nélküli szabadság igénybevételének,
bb) a Hjt. 42. § (2) bekezdés f) pontja szerinti vezénylés,”
(kezdõ napjával.)

35. §
32. §
Az R4. 115. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

Az R4. 35/A. alcíme a következõ 126/D. §-sal egészül ki:
„126/D. § (1) Az állomány tagja mentesül a szolgálatteljesítési kötelezettség alól, ha a katonai szolgálatra való
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint

1. szám
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a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.)
HM rendelet 73. § (6) bekezdése alapján engedélyezett
egészségügyi szabadság idõtartamán belül nem bírálták el
az állomány tagjának honvédelmi egészségkárosodási ellátásra való jogosultságát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesítés kezdõ napja
az egészségügyi szabadság lejártát követõ nap, és befejezõ
napja a honvédelmi egészségkárosodási ellátásra való jogosultság kezdõnapját megelõzõ nap.”

zat vagy parancs nem készül. Az önkéntes tartalékos szolgálati viszony]
„a) a Hjt. 215. § (1) bekezdés a) pontja esetén a hivatásos, a szerzõdéses, honvéd tisztjelölti vagy honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítését megelõzõ napon,
b) a Hjt. 215. § (1) bekezdés b) pontja esetén a 237. §
(4) bekezdése szerinti más típusú önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítését megelõzõ napon, és”
(szûnik meg.)

36. §

40. §

Az R4. 185. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorol a külföldi szolgálat idõtartama alatt)
„e) a KNBSZ állománytáblájában rendszeresített beosztásba kinevezett és az 1. § 10. pontja szerinti külföldi szolgálat ellátására vezényelt esetén a KNBSZ fõigazgatója.”
37. §
Az R4. 237. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az önkéntes tartalékos szolgálati viszony típusai
a következõk:
a) önkéntes mûveleti tartalékos szolgálati viszony,
b) önkéntes védelmi tartalékos szolgálati viszony és
c) önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati viszony.”
38. §
(1) Az R4. 239. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az önkéntes tartalékos katona állományba vételére
az önkéntes tartalékos szerzõdés megkötésével kerül sor.
Az önkéntes tartalékos szerzõdés megkötésére az állományilletékes parancsnok vagy nevében eljárva, a 2. § (6)
és (7) bekezdés szerint az általa kiadmányozásra felhatalmazott, szolgálati viszonyban álló, vezetõ beosztást betöltõ
személy is jogosult.”
(2) Az R4. 239. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az önkéntes mûveleti tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati viszony határozott,
az önkéntes védelmi tartalékos szolgálati viszony határozatlan idõre létesíthetõ. A határozott idejû önkéntes tartalékos szolgálati viszony a vállalt szolgálati idõ lejártával
a szerzõdés módosításával meghosszabbítható.”
39. §
Az R4. 241. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A Hjt. 215. § (1) és (2) bekezdése esetén az önkéntes
tartalékos szolgálati viszony megszûnésérõl külön határo-

(1) Az R4. 248. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésétõl eltérõen a központi katonai igazgatási szerv]
„a) a bevonulási parancsot – ha azt a feladat végrehajtása megköveteli – telefonon vagy elektronikus úton a megyei, fõvárosi, illetve járási, fõvárosi kerületi katonai igazgatási összekötõ szolgálati beosztásra szerzõdést kötött
önkéntes mûveleti tartalékos katonák és az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák részére a bevonulás idõpontja elõtt legalább 3 nappal, vagy”
(is közölheti.)
(2) Az R4. 248. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésétõl eltérõen a központi katonai igazgatási szerv
a bevonulási parancsot – ha a Honvédség erõinek igénybevételére a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó
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]
„bb) az önkéntes védelmi tartalékos katona és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona részére, ha a feladat
végrehajtása megköveteli, a bevonulás idõpontja elõtt legalább 3 nappal,”
(is közölheti.)

41. §
(1) Az R4. 254. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az önkéntes tartalékos katonák különleges jogrend
idõszakában történõ behívása esetén a központi katonai
igazgatási szerv]
„c) a megyei, fõvárosi, valamint a járási, fõvárosi kerületi katonai igazgatási összekötõ beosztásra szerzõdést kötött önkéntes mûveleti tartalékos katonákkal, valamint
az önkéntes területvédelmi tartalékosokkal, ha a feladat
végrehajtása megköveteli, telefonon vagy elektronikus
úton a bevonulás idõpontja elõtt legalább 3 nappal közli
a bevonulási parancsot.”
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(2) Az R4. 254. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdéstõl eltérõen a veszélyhelyzet kihirdetését követõen a központi katonai igazgatási szerv]
„b) a bevonulási parancsot – a megyei, fõvárosi, valamint a járási, fõvárosi kerületi katonai igazgatási összekötõ
beosztásra szerzõdést kötött önkéntes mûveleti tartalékos
katona, valamint az önkéntes területvédelmi tartalékos katona részére, ha a feladat végrehajtása megköveteli – telefonon vagy elektronikus úton a bevonulás idõpontja elõtt
3 nappal is közölheti.”

42. §
Az R4. 266. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A honvéd tisztjelölt a Hjt. 228. § (6) bekezdése szerint a Honvédség által a részére jogszabály vagy ösztöndíjszerzõdés alapján nyújtott képzési támogatást köteles
megtéríteni. A képzési támogatás megtérítésére, visszakövetelésére, a fizetési könnyítésre és a mentesítésre
a 115–117. §-t megfelelõen alkalmazni kell. A Hjt. 228. §
(6) bekezdése szerinti felróható oknak minõsül, ha a tisztjelölti szolgálati viszony a Hjt. 59. § (1) bekezdés c) pontja, a Hjt. 59. § (2) bekezdés e) pontja, a Hjt. 68. § (1) bekezdés e)–g), i)–m) és p) pontja, 228. § (2) és (3) bekezdése,
(4) bekezdés a) pontja szerint szûnik meg. Ha a honvéd
tisztjelölt szolgálati viszonya a Hjt. 228. § (4) bekezdés
b) pontja alapján szûnik meg, a felróhatóság megállapíthatóságáról a hallgatói jogviszony megszûnésének okára figyelemmel az állományilletékes parancsnok dönt.”

43. §
Az R4. 73. alcíme a következõ 266/A. §-sal egészül ki:
„266/A. § A honvéd tisztjelöltnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és
katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
31. § (1) bekezdése szerint engedélyezett párhuzamos képzésen való részvételét a Honvédség tanulmányi szerzõdés
megkötésével támogathatja. A tanulmányi szerzõdésre
– a 260. § (2) bekezdésétõl eltérõen – a 109–117. §-t kell
alkalmazni.”
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a 115–117. §-t megfelelõen alkalmazni kell. A Hjt. 228. §
(6) bekezdése szerinti felróható oknak minõsül, ha az altiszt-jelölti szolgálati viszony a Hjt. 59. § (1) bekezdés
c) pontja, a Hjt. 59. § (2) bekezdés e) pontja, a Hjt. 68. §
(1) bekezdés e)–f), i)–m) és p) pontja, 228. § (2) és (3) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja szerint szûnik meg. Ha
a honvéd altiszt-jelölt szolgálati viszonya a Hjt. 235. §
(4) bekezdése alapján szûnik meg, a felróhatóság megállapíthatóságáról az altiszt-jelölti szolgálati viszony megszûnésének okára figyelemmel az állományilletékes parancsnok dönt.
(5) A 116. §-t az altiszt-jelöltek vonatkozásában azzal
kell alkalmazni, hogy a megtérítésre kötelezett kérelmére
a HVKF az államháztartás mûködésére vonatkozó szabályok szerint a megtérítési kötelezettség alól mentesítést engedélyezhet, ha a megtérítésre kötelezett igazolja, hogy
a tanulmányi támogatás visszafizetése a családi, a vagyoni, a jövedelmi és a szociális körülményekre tekintettel
aránytalanul súlyos megterhelést jelent.”

45. §
Az R4.
a) 17. § (1) bekezdés d) pontjában a „k)–s) és u)” szövegrész helyébe a „k)–s), u) és v)” szöveg,
b) 49. § (1) bekezdésében a „d)–l) és o)–s)” szövegrész
helyébe a „d)–l), o)–s) és v)” szöveg,
c) 65. § (3) bekezdésében a „nem módosítható” szövegrész helyébe az „egyoldalúan nem módosítható” szöveg,
d) 91. § (4) bekezdésében a „két elõmeneteli tervezési
idõszakban” szövegrész helyébe a „két évben” szöveg,
e) 107/A. § (3) bekezdésében és 107/C. § (1) bekezdés
a) pontjában az „e)–i) vagy k)–u)” szövegrész helyébe
az „e)–i) vagy k)–v)” szöveg,
f) 185. § c) és d) pontjában az „az az” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
g) 237. § (2) bekezdésében a „74–126. §” szövegrész
helyébe a 74–123. §, a 124. § (1) bekezdése,” szöveg,
h) 256. § (1) bekezdésében a „3 napon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg,
i) 260. § (2) bekezdésében és 270. § (2) bekezdésében
a „98–117. §” szövegrész helyébe a „98–114. §” szöveg,
valamint
j) 1. mellékletében foglalt táblázat B:18 mezõjében
a „c)–f)” szövegrész helyébe a „c)–f) és v)” szöveg
lép.

44. §
46. §
Az R4. 271. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A honvéd altiszt-jelölt a Hjt. 228. § (6) bekezdése
szerint a Honvédség által a részére jogszabály vagy ösztöndíjszerzõdés alapján nyújtott képzési támogatást köteles megtéríteni. A képzési támogatás megtérítésére,
visszakövetelésére, a fizetési könnyítésre és a mentesítésre

Az R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

47. §
Az R4. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

1. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY
48. §

Az R4. 13. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

49. §
Hatályát veszti az R4.
a) 18. § (4) bekezdése,
b) 116. § (2) bekezdése,
c) 119/A. § (1) bekezdésében a „képzésen történõ részvétel” szövegrész,
d) 175. §-ában a „vagy mentesítést” szövegrész,
e) 241. § (2) bekezdésében az „és b)” szövegrész.

8. A kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem
térülõ károk leírásának és törlésének szabályairól szóló
10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról
50. §
A kártérítési felelõsségrõl, valamint egyes meg nem térülõ károk leírásának és törlésének szabályairól szól
10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.)
32/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32/A. § (1) A Hjt. 173/A. §-a szerinti elõleg abban
az esetben állapítható meg, ha
a) a tényállás tisztázása során a kárigény jogalapja bizonyított vagy a HM központi pénzügyi feladatok ellátásáért
felelõs szerve részérõl nem vitatott, és
b) az eset összes körülményei, így különösen a kár, illetve
személyiségi jogi sérelem becsült mértéke és a kérelmezõ
anyagi helyzete indokolttá teszi.
(2) Az elõleg összegét a káresemény körülményeire, valamint a kár, illetve személyiségi jogi sérelem becsült mértékére figyelemmel kell megállapítani.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elõleg tárgyában hozott határozatra a 33. §-t, a határozattal kapcsolatos jogorvoslatra
a 34. §-t kell alkalmazni.”
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lyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM
rendelet 5. § (1) bekezdésében a „kiegészítõ rokkantsági
támogatás és a kiegészítõ hozzátartozói támogatás” szövegrész helyébe a „kiegészítõ rokkantsági támogatás, a kiegészítõ hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítõ támogatása” szöveg lép.

10. Az egyes pénzbeli, természetbeni
és szociális juttatásokról szóló
12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosítása
53. §
(1) Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a hivatásos és szerzõdéses katonákra (a továbbiakban
együtt: állomány tagja),
b) a honvéd tisztjelöltekre és a honvéd altiszt-jelöltekre,
c) a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottakra (a továbbiakban: közalkalmazottakra),
d) a tényleges szolgálatot teljesítõ önkéntes tartalékos
katonákra, valamint
e) az állomány tagjának közeli hozzátartozójára, élettársára, a nyugállományú katonára, nyugdíjas közalkalmazottra, valamint a nyugállományú katona és a nyugdíjas
közalkalmazott közeli hozzátartozójára, élettársára, továbbá arra, akinek a szolgálati viszonya a szolgálati kötelmekkel, illetve közalkalmazotti jogviszonya munkahelyi kötelmekkel összefüggõ baleset, betegség miatt szûnt meg.”
(2) Az R6. 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet szerint nyugdíjas közalkalmazott
az a korábban közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy, akinek nyugdíjazását közvetlenül megelõzõ
utolsó foglalkoztatási jogviszonya honvédelmi szervezettel állt fenn, vagy aki a honvédelmi szervezettel fennálló
jogviszonyának megszûnése és nyugdíjba vonulása között
új jogviszonyt nem létesített, feltéve, hogy a két idõpont
között eltelt idõ az 1 évet nem haladja meg.”

51. §
Az R5. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

9. A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának,
valamint a kiegészítõ támogatások megállapításának és
folyósításának szabályairól szóló
11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása
52. §
A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítõ támogatások megállapításának és fo-

54. §
(1) Az R6. 9. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és az (1) bekezdés a következõ d) ponttal egészül ki:
(Évente egy alkalommal tanévindítási hozzájárulásra
jogosult)
„b) az állomány külföldön szolgálatot teljesítõ tagja, továbbá külföldön foglalkoztatott vagy külföldi képzésen
részt vevõ közalkalmazott az a) pont szerint gyermekére
tekintettel, ha gyermeke közoktatásban külföldön részesül
vagy iskolai tanulmányait külföldön kezdi meg,
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c) az állomány szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset vagy betegség következtében elhunyt, volt tagjának
az a) pont szerinti feltételeknek megfelelõ gyermeke, továbbá az állomány „Hõsi halottá” nyilvánított volt tagja
árvaellátásban részesülõ, az a) pont szerinti feltételeknek
megfelelõ gyermeke, és
d) az állomány c) pontba nem tartozó elhunyt, volt tagja,
valamint az elhunyt nyugállományú katona az a) pont szerinti feltételeknek megfelelõ gyermeke.”
(2) Az R6. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult részére
a tanévindítási hozzájárulás összegét a (3) bekezdés szerinti összeg kétszeresében kell megállapítani.”

55. §
(1) Az R6. 15. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Születési támogatásra az állomány elhunyt tagja,
valamint a teljes munkaidõben foglalkoztatott, elhunyt
közalkalmazott özvegye vagy élettársa is jogosult, az állomány tagja, illetve közalkalmazott életében megfogant, de
halála után született gyermekére tekintettel, ha az özvegy
vagy élettársa az (1) bekezdés alapján nem jogosult e gyermeke után születési támogatásra.”
(2) Az R6. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az állomány tagjára vonatkozó szabályok szerint jogosult születési támogatásra, azzal az eltéréssel, hogy a születési támogatás összege gyermekenként a gyermek születésekor,
illetve az örökbefogadáskor érvényes felszámítási alap
20%-a. Az (1a) bekezdést az elhunyt honvéd tisztjelölt
vagy honvéd altiszt-jelölt özvegyére, élettársára is alkalmazni kell.”

56. §
Az R6. 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(1) A költségvetésben külön meghatározott elõirányzat, valamint jóváhagyott segélykeret terhére a HM
VGHÁT mérlegelés alapján engedélyezheti segély kifizetését
a) a nyugállományú katonának, nyugdíjas közalkalmazottnak, elhalálozása esetén a közeli hozzátartozóinak,
élettársának,
b) az állomány elhunyt tagja, valamint az elhunyt közalkalmazott özvegyének, élettársának,
c) az állomány elhunyt tagja, valamint az elhunyt közalkalmazott árvájának, amíg az állomány elhunyt tagjára, illetve az elhunyt közalkalmazottra tekintettel társadalombiztosítási ellátást folyósítanak számára, továbbá

1. szám

d) annak, akinek a szolgálati viszonya a szolgálati kötelmekkel, közalkalmazotti jogviszonya munkahelyi kötelmekkel összefüggõ baleset, betegség miatt szûnt meg.
(2) A nyugállományú katona, illetve nyugdíjas közalkalmazott részére nem engedélyezhetõ az (1) bekezdés
szerinti segély kifizetése, ha szolgálati viszonya, közalkalmazotti jogviszonya
a) jogszabályban elõírt képzési kötelezettség önhibából
történõ nem teljesítése,
b) a magyar állampolgárság megszûnése,
c) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló törvényben meghatározott, jogviszony megszûnését
eredményezõ eset,
d) tábori lelkész esetében az egyház visszahívása és más
megfelelõ szolgálati beosztásban történõ foglalkoztatás
hiánya,
e) a jogviszony létesítéséhez szükséges követelmények
igazolásának ismételt szabályszerû felhívást követõ elmulasztása, vagy
f) nyugállományú katona esetében a katonai szolgálatra
történõ, fizikai okból eredõ alkalmatlansága
miatt szûnt meg.”

57. §
Az R6. 11. § (7) bekezdésében a „c) pontja” szövegrész
helyébe a „c) és d) pontja” szöveg lép.

11. A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai
kiképzési és oktatási célú rendezvényekrõl, továbbá
a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjérõl szóló
13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosítása
58. §
A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési
és oktatási célú rendezvényekrõl, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjérõl szóló 13/2013. (VIII. 21.)
HM rendelet (a továbbiakban: R7.) 8. §-a a következõ
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselõ, közalkalmazott, munkavállaló jogviszonya a Hjt. 68/B. § (4) bekezdése alapján, egészségkárosodási keresetkiegészítésre való jogosulttá válásával egyidejûleg létesült, a (3) bekezdés szerinti egy éves idõtartamba
a jogviszony létesítését megelõzõen szolgálati viszonyban
töltött idõt is be kell számítani.”

59. §
(1) Az R7. 12. § (1) bekezdés j) és k) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
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(Az 1. melléklet 1. pontja szerinti térítési díj ellenében
rekreációs szolgáltatás igénybe vételére jogosult)
„j) az állomány elhunyt tagja, a nyugállományú katona,
a honvédségi nyugdíjas özvegye vagy élettársa és árvaellátásra jogosult családtagja,
k) az állomány volt tagja, akit a miniszter rehabilitált és
erre külön határozatban igényjogosultságot szerzett, valamint e személy özvegye, és”
(2) Az R7. 12. § (1) bekezdése a következõ l) ponttal
egészül ki:
(Az 1. melléklet 1. pontja szerinti térítési díj ellenében
rekreációs szolgáltatás igénybe vételére jogosult)
„l) az MH személyi állományába tartozásra figyelemmel a „Közszolgálat halottjává”, illetve a „Honvédelmi
szervezet saját halottjává” nyilvánított elhunyt özvegye,
élettársa és árvaellátásra jogosult hozzátartozói.”
(3) Az R7. 12. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselõ, közalkalmazott, munkavállaló jogviszonya a Hjt. 68/B. § (4) bekezdése alapján, egészségkárosodási keresetkiegészítésre való jogosulttá válásával egyidejûleg létesült, az (1) bekezdés d) pontja szerinti idõtartamba a jogviszony létesítését megelõzõen szolgálati viszonyban töltött idõt is be kell számítani.”

12. A honvédelmi miniszter
és a Honvéd Vezérkar fõnöke által alapítható
és adományozható elismerésekrõl szóló
15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosítása
60. §
A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar fõnöke
által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló
15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R8.)
38. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Hjt. 139. § (6) bekezdése szerinti, miniszteri hatáskörbe tartozó kinevezésrõl vagy elõléptetésrõl szóló
miniszteri határozat átadásának idejérõl és módjáról a miniszter dönt.”

61. §
Az R8.
a) 1. § a) pontjában a „38. § (3) bekezdése” szövegrész
helyébe a „honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 139. § (6) bekezdése”
szöveg,
b) 1. § c) pontjában a „2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)” szövegrész helyébe a „Hjt.” szöveg, valamint
c) 38. § (1) bekezdésében a „honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény” szövegrész helyébe a „Hjt.” szöveg
lép.
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62. §

Hatályát veszti az R8. 38. § (4) bekezdése.

13. A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes
járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet
módosítása
63. §
(1) A külföldi szolgálatot teljesítõk egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban:
R9.) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Engedélyezõ elöljáró)
„a) a KNBSZ fõigazgatója a HM rendelet1 185. §
e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedõbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldöttek esetén,”
(2) Az R9. 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(3) Illetékes logisztikai ellátó szerv
a) a Honvédség más magasabb szintû parancsnokságának alárendelt, e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkezõ honvédelmi szervezet a (2) bekezdés
d) és f) pontja szerinti kiküldöttek esetén,
b) a KNBSZ e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége a (2) bekezdés
a) pontja szerinti kiküldöttek esetén, és
c) a Honvédség középszintû vezetõ szervének alárendelt, e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel
rendelkezõ honvédelmi szervezet a (2) bekezdés b), c) és
e) pontja szerinti kiküldöttek esetén.
(4) Illetékes pénzügyi ellátó szerv
a) a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi
szervezete a (2) bekezdés d)–f) pontja szerinti kiküldöttek
esetén,
b) a KNBSZ e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége a (2) bekezdés
a) pontja szerinti kiküldöttek esetén,
c) a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi
szervezetének vezetõje által az adott mûvelet vonatkozásában külön intézkedésben kijelölt pénzügyi és számviteli
szervezet vagy szervezeti elem – idõtartamtól függetlenül – a béketámogató mûveletekben részt vevõk és
a (2) bekezdés b) pontja szerinti tartós külföldi szolgálatot
teljesítõ kiküldöttek esetén, és
d) a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli
ellátási-utaltsági rendjérõl szóló szakutasításában meghatározott pénzügyi és számviteli szervezet vagy szervezeti
elem a (2) bekezdés c) pontja szerinti kiküldöttek esetén.”
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64. §

Az R9. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Költségtérítés elszámolására számla, számlát helyettesítõ bizonylat (a továbbiakban együtt: számla) vagy
a 20. § (3) bekezdése szerinti bérleti szerzõdés benyújtása
ellenében kerülhet sor.”

65. §
Az R9. 18. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Honvédség térítésmentes szállítókapacitást
a személyi ingóság-szállítási és lakásberendezés-szállítási
normaösszegek alapját képezõ súlyhatárokig nyújt. Indokolt esetben az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetõje
a súlyhatárok kétszereséig engedélyezheti a szállítókapacitás bõvítését, amennyiben az a Honvédség részére közvetlen költségkihatással nem jár.”
66. §
Az R9. 21. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti legmagasabb lakásbérleti
díj mértékétõl eltérni az illetékes logisztikai ellátó szerv
vezetõjének döntése alapján az adott állam jogszabályában
meghatározott értékkövetés – így különösen indexálás,
szerzõdés megújítás miatti esetleges díjnövekedés – bérbeadó által érvényesített mértékével lehet.”

67. §
(1) Az R9. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Honvédség viseli
a) a lakóingatlan és az ahhoz tartozó garázs bérleti díját
legfeljebb a 21. § (3) és (4) bekezdése szerinti lakásbérleti
díj mértékéig,
b) a bérleti szerzõdés megkötéséhez kapcsolódó ügynöki, szakértõi díjak költségét,
c) az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képezõ, a számlán elkülönítve fel nem tüntetett kötelezõ reggeli árát, azonban ide nem értve a mosatás,
valamint egyéb kiegészítõ szolgáltatások – így különösen
a minibár – igénybevételébõl eredõ költségeket, és
d) lakásberendezés helyszíni bérlete esetén a be- és kiköltözéskor a lakásberendezés egyszeri össze- és szétszerelésének, továbbá a lakásberendezés egyszeri ki- és elszállításának számlával igazolt költségét.”
(2) Az R9. 22. §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:
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„(1a) A Honvédség megtéríti
a) a lakóingatlanban elhelyezett honvédségi tulajdonú
berendezési tárgyak biztosítási díját azzal, hogy, ha a lakóingatlanra, valamint annak berendezési tárgyaira kötött
biztosítási szerzõdésben nem különülnek el a honvédségi
és a kiküldött tulajdonát képezõ vagyontárgyak biztosítási
összegei, a biztosítási díj megtérítése során csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra esõ, arányosan megállapított rész
számolható el,
b) a lakóingatlan és a garázs biztosítási díját,
c) a technikai biztosítás költségét, ha a kiküldött és
a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozói személyi biztonsága érdekében annak szükségességérõl az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján a HM közigazgatási államtitkára, a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek esetében a KNBSZ fõigazgatója dönt,
d) a közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségének mérésére szolgáló mérõkészülékek beszerelésének,
cseréjének költségét,
e) a kiküldött szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek
részletes számlával igazolt költségét,
f) a HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint
a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedõbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldöttek esetén a vezetékes
telefon bekötésének, valamint a kommunikációs szolgáltatások díját – ideértve a telefonállomás- és az internethasználat alapdíját –, ha azt az engedélyezõ elöljáró döntése
szerint szolgálati érdek indokolja,
g) a HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint
a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedõbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldöttek részére a közüzemi
szolgáltatások díjának azt a részét, amelynek havi együttes
összege meghaladja a kiküldött havi nettó külszolgálati ellátmányának 7%-át, ha azt az engedélyezõ elöljáró döntése szerint szolgálati érdek indokolja,
h) az MH Katonai Képviselõ Hivatala (a továbbiakban:
MH KKH) katonai képviselõje, az MH Nemzeti Katonai
Képviselet (a továbbiakban: MH NKK) katonai képviselõje, az MH Nemzeti Összekötõ Képviselet (a továbbiakban:
MH NÖK) képviseletvezetõje, a Magyarország Állandó
NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg (a továbbiakban: MÁNK VPR) képviseletvezetõje, valamint a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet (a továbbiakban: MÁEK KK) képviseletvezetõje esetén a közüzemi szolgáltatások éves díjának a kiküldött
tárgyévi nettó külszolgálati ellátmánya 7%-át meghaladó
részének 50%-át, és
i) a h) pont szerinti kiküldöttek részére a kertészeti
– ideértve a kertrendezés, kertgondozás céljából igénybe
vett – szolgáltatás költségét.
(1b) A Honvédség megfizeti a kiküldött részére a lakóingatlan és a garázs bérlésével összefüggésben felmerült
letét összegét.”
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(3) Az R9. 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiküldött)
„a) a Honvédség részére köteles az (1b) bekezdés szerinti letét összegét a bérleti szerzõdés megszûnését követõ
60 napon belül visszafizetni,”
(4) Az R8. 22. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A bérleti szerzõdésben meghatározott, de legfeljebb az (1) bekezdés a) pontja szerinti mértékû bérleti díjnak megfelelõ összeg a kiküldött részére a tárgyhónapot
megelõzõen kiutalásra kerül.
(6) A kiküldött köteles a bérbeadó javára az (5) bekezdés szerinti összeg terhére kifizetett bérleti díj rendezését
igazoló átutalási megbízás vagy átvételi elismervény másolatát utólag – az illetékes logisztikai ellátó szerv által
belsõ rendelkezésben meghatározott rendszerességgel és
határidõig – az illetékes logisztikai ellátó szerv részére
megküldeni, valamint az (5) bekezdés szerinti összeg fel
nem használt részét a Honvédségnek visszafizetni.”

68. §
(1) Az R9. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Honvédség a kiküldött részére a szolgálati és
a biztonsági követelményeknek, valamint a gazdaságossági
szempontoknak megfelelõ ideiglenes elhelyezést biztosít,
vagy annak költségeit megtéríti
a) a külföldi szolgálat megkezdésétõl a megkötött lakásbérleti szerzõdésben meghatározott bérlési idõtartam kezdõ napjáig, de bérleti szerzõdés hiányában legfeljebb a kiutazástól számított 31 napra,
b) szükség esetén a külföldi szolgálat befejezésekor,
a kiköltözés feladatainak végrehajtása érdekében a lakásbérleti szerzõdés megszûnésétõl, vagy a bérleti szerzõdés
megszûnése elõtt a lakóingatlan kiküldött általi indokolt
elhagyásától a végleges hazautazásig terjedõ idõre, de legfeljebb a bérleti szerzõdés megszûnésétõl, vagy a bérleti
szerzõdés megszûnése elõtt a lakóingatlan indokolt elhagyásától számított 15 napra.”
(2) Az R9. 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdéstõl eltérõen az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetõje indokolt esetben, a szociális, illetve gazdaságossági szempontok figyelembevételével a kiküldött
kérelmére engedélyezheti az ideiglenes elhelyezés]
„a) 31 napot meghaladó igénybevételét vagy költségeinek megtérítését, ha a kiküldött a kiutazástól számított
31 napon belül a lakóingatlanba neki fel nem róható okból
nem tud beköltözni, és”
(3) Az R9. 23. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(3) A Honvédség az ideiglenes elhelyezés biztosítása
esetén a kiküldött kiutazása elõtt gondoskodik az ideiglenes elhelyezésként szolgáló szállás lefoglalásáról.”

69. §
(1) Az R9. 28. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kiküldött az (1) bekezdés szerinti idõtartam
elõtt, de legfeljebb a külföldi szolgálat megkezdése elõtt
8 nappal is kérheti az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelõleg folyósítását a külszolgálati beosztás szerinti
illetékes pénzügyi ellátó szervnél.”
(2) Az R9. 28. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelõleg
egynél több gépkocsinak az állomáshely szerinti országban, vagy az állomáshely szerinti országgal szomszédos
országban, vagy Magyarországon történõ beszerzésére is
felhasználható, legkésõbb az elõleg folyósítását követõ
90 napon belül.”

70. §
(1) Az R9. 29. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ellátmányelõleg folyósítását – a 28. § (1a) bekezdése szerinti eset kivételével – a kiküldött legkorábban
a külföldi szolgálat megkezdését követõen az illetékes
pénzügyi ellátó szervnél írásban kérheti. Az ellátmányelõleget lehetõség szerint soron kívül, de legkésõbb a kérelem
benyújtásától számított 15 napon belül kell folyósítani.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek esetén
az ellátmányelõleg kifizetésének rendjét a KNBSZ fõigazgatója határozza meg.”
(2) Az R9. 29. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kiküldött köteles legkésõbb a 28. § (4) bekezdésében
meghatározott igazolások benyújtását követõ 8. napig
a Honvédség részére egy összegben visszatéríteni]
„a) a 28. § (1) bekezdés b) pontja vagy (1a) bekezdése
alapján felvett ellátmányelõleg teljes összegét, ha annak
felhasználására a 28. §-ban meghatározott feltételektõl eltérõ módon került sor – ideértve azt is, ha a gépkocsi nem
az állomáshely szerinti országban, vagy az állomáshely
szerinti országgal szomszédos országban, vagy Magyarországon került beszerzésre –, és”

71. §
Az R9. 13. alcíme a következõ 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § (1) A kiküldött részére, kérelmére egyszeri alkalommal 6000 EUR vagy annak megfelelõ összegû USD
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vagy GBP ellátmányelõleg folyósítható a kiutazás elõtti 8
munkanapon belül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elõleg kizárólag a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor a lakóingatlan és az ahhoz tartozó garázs bérleti díjának – ideértve a lakásletétet, az elsõ
havi lakbért és az ingatlanközvetítõi díjat – rendezésére
használtható fel.
(3) Az (1) bekezdés szerinti elõleget legkésõbb a folyósítást követõ 90 napon belül kell a Honvédség részére
visszatéríteni.”

72. §
Az R9. 32. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti külszolgálati ellátmány
elõleglevonással nem terhelhetõ. A kiküldött halála esetén
– ide nem értve a Hjt. 141/A. § szerinti esetet – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges
jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény 40/A. §-a vagy a Hjt. 141/B. §-a szerinti
miniszteri döntés hiányában, az illetményelõlegnek, az ellátmányelõlegnek és az utazási elõlegnek az elhalálozást
követõen esedékes, még törlesztetlen részébõl adódó tartozás miatt fennálló visszafizetési kötelezettség törvényben meghatározott értékhatárt el nem érõ kis összegû követelésnek minõsülõ része törlésre kerül.”

73. §
Az R9. 34. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az EU intézményeinél, intézményközi szerveinél
és ügynökségeinél (a továbbiakban együtt: EU intézmény)
nemzeti szakértõként külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldött (a továbbiakban: EU-beosztást betöltõ) ellátását
a Honvédség az EU által a kiküldött részére nyújtott juttatások igénybevételével biztosítja. Ennek érdekében az EU
intézménye és a Honvédség közötti, a külföldi szolgálatot
megelõzõ hivatalos levélváltás során a Honvédség kezdeményezi a vonatkozó EU-s rendelkezések alapján nyújtható ellátások folyósítását. Az EU juttatásainak igénylése
céljából kitöltendõ, az EU által erre a célra elõírt hivatalos
adatlapot a Honvéd Vezérkar fõnök helyettese kiadmányozza. A HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint
a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedõbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldöttek esetében az adatlapot
a KNBSZ fõigazgatója küldi meg az EU illetékes szervezeti egysége részére.”

74. §
Az R9. 16. alcíme a következõ 35/B. §-sal egészül ki:
„35/B. § A HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedõbeosztásban
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külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldöttek esetében a nemzetközi szervezet által biztosított ellátáson felül a kiküldöttek szolgálati feladatával összefüggõ kiadások elszámolásáról a KNBSZ fõigazgatója dönt.”

75. §
Az R9. 60. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (2) bekezdés a) pontja szerinti költségtérítés
igénybevétele esetén a kiküldött az így megtérített eszközöket köteles a képzés befejezését követõen az illetékes logisztikai ellátó szerv részére átadni.”

76. §
Az R9.
a) 2. § (2) bekezdés f) pont nyitó szövegrészében az „a
8. mellékletben meghatározott vezetõ” szövegrész helyébe
az „az a) pont szerinti eset kivételével a 8. mellékletben
meghatározott vezetõ” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdésében a „22. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „22. § (1)–(1b) bekezdése” szöveg,
c) 14. § (1) bekezdés d) pontjában a „javaslata” szövegrész helyébe az „engedélye” szöveg,
d) 22. § (4) bekezdésében a „20. és a 21. §-ban foglalt eljárásrendet” szövegrész helyébe a „20. és a 21. §-ban, valamint a 22. § (1)–(3), (5) és (6) bekezdésében foglaltakhoz kapcsolódó eljárásrendet” szöveg,
e) 25. § (2) bekezdés c) pontjában a „diplomaták” szövegrész helyébe a „kiküldöttek” szöveg,
f) 30. § (1) bekezdésében a „dollár (a továbbiakban:
USD)” szövegrész helyébe a „dollár (a továbbiakban:
USD) vagy angol font (a továbbiakban: GBP)” szöveg, valamint
g) 44/B. §-ában a „22. § (1) bekezdés a)–g) pontja,
k) pontja, (2) és (3) bekezdése” szövegrész helyébe
a „22. § (1) bekezdés a)–c) pontja, a 22. § (1a) bekezdés
a)–d) pontja, a 22. § (1b)–(3) bekezdése” szöveg
lép.

77. §
Hatályát veszti az R9.
a) 15. § (4a) bekezdésében és 60. § (2b) bekezdésében
a „tervezett”,
b) 28. § (4) bekezdés b) pontjában az „– aláírásával ellátva –”, valamint
c) 56. § (3) bekezdésében „a fogadó fél által”
szövegrész.
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14. A honvédelmi miniszter feladat-és hatáskörét illetõen
a nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ személyek
meghatározásáról szóló 2/2015. (IV. 10.) HM rendelet
módosítása
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82. §

Az R10.
a) 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában az „ , a helyettese
és a törzsigazgató” szövegrész helyébe az
„és helyettesei”, és
b) 1. melléklet 1. pont 1.12. alpontjában a „felelõs,” szövegrész helyébe a „felelõs, az adatvédelmi felügyeleti feladatokat ellátó munkakör,”
szöveg lép.

(1) Az R11. 48/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az állománynak az egyes egészségügyi dolgozók
és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 2016. december 31-én hatályos 2/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó
tagja (a továbbiakban e § vonatkozásában: egészségügyi
dolgozó) – a 48. § szerinti kiegészítõ illetményen felül –
havonta kiegészítõ illetményre jogosult, amelyet egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti kiegészítõ illetmény címén kell részére folyósítani. Az e címen megállapított kiegészítõ illetmény összege megegyezik a Korm. R.
2016. december 31-én hatályos 2/A. § szerinti bérkiegészítés összegével.”
(2) Az R11. 48/B. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Korm. R. 2/B. § (4) bekezdése szerinti esetben
az állomány tagja az egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti kiegészítõ illetményre nem jogosult.”

80. §

83. §

78. §
A honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintõen
a nemzetbiztonsági ellenõrzés alá esõ személyek meghatározásáról szóló 2/2015. (IV. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R10.) 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

79. §

Hatályát veszti az R10.
a) 1. melléklet 1. pont 1.8. alpontja,
b) 1. melléklet 2. pont 2.11. alpontja és
c) 2. melléklet 2. pont 2.5. és 2.10. alpontja.

15. A honvédek illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22). HM rendelet
módosítása
81. §
A honvédek illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban:
R11.) 48. §-a a következõ (10a) és (10b) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Ha az (1)–(10) bekezdés szerinti kiegészítõ illetmény megállapítása során a megállapításra kerülõ egészségügyi dolgozók kiegészítõ illetmény összege nem éri el
a 6. mellékletben foglalt táblázatnak a betöltött szolgálati
beosztás rendszeresített rendfokozatának megfelelõ
B–E oszlopa szerinti összeget, a kiegészítõ illetmény
összegét ez utóbbi összegben kell megállapítani.
(10b) Nem alkalmazható a (10a) bekezdés
a) a Hjt. 61. § (1) bekezdése szerinti idõtartamra,
b) a Hjt. 65. és 66. §-a szerinti felmentési idõre, vagy
c) a Hjt. 147. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fenyítés
idõtartamára.”

Az R11. a következõ 29/C. és 29/D. alcímmel egészül
ki:
„29/C. A legénységi kiegészítõ illetmény
48/C. § (1) A legénységi állomány tagja – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – legénységi kiegészítõ illetményre jogosult.
(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti kiegészítõ illetményre a legénységi állomány tagja
a) a Hjt. 61. § (1) bekezdése szerinti idõtartamra,
b) a Hjt. 65. és 66. §-a szerinti felmentési idõre, vagy
c) a Hjt. 147. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fenyítés
idõtartamára.
(3) A legénységi kiegészítõ illetmény havi összege
a) az érettségi vizsgával, vagy annál magasabb iskolai
végzettséggel rendelkezõ legénységi állományú katona
esetében az az összeg, amennyivel a havi alapilletményének és honvédelmi szolgálati díjának együttes összege kevesebb 228 110 Ft-nál, vagy
b) az érettségi vizsgánál alacsonyabb legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezõ legénységi állományú katona esetében az az összeg, amennyivel a havi alapilletményének és honvédelmi szolgálati díjának együttes összege
kevesebb
ba) közkatona esetében 186 635 Ft-nál,
bb) õrvezetõ rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltése esetén 197 005 Ft-nál,
bc) tizedes rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltése esetén 207 375 Ft-nál,
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bd) szakaszvezetõ rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltése esetén 228 110 Ft-nál.
(4) Ha a (3) bekezdés alapján kiszámított összeg nem éri
el az 1000 Ft-ot, vagy ha a legénységi állomány tagja alapilletményének és honvédelmi szolgálati díjának együttes
összege a rá irányadó, (3) bekezdés szerinti összeghatárral
megegyezik vagy annál magasabb, akkor a legénységi állomány tagja a (3) bekezdésben foglaltak helyett 1000 Ft
összegû legénységi kiegészítõ illetményre jogosult.
29/D. Az egészségügyi dolgozók honvédségi bérkompenzációja miatti kiegészítõ illetmény
48/D. § (1) Az állomány tagja egészségügyi dolgozók
honvédségi bérkompenzációja miatti kiegészítõ illetményre jogosult, ha
a) az egészségügyi munkakörcsaládba tartozó munkaköri azonosító kódú szolgálati beosztást tölt be,
b) nem tartozik a 48. § (1) bekezdése vagy a 48/B. §
(1) bekezdése hatálya alá, és
c) szolgálati beosztásából eredõ feladatvégzése során
egészségügyi tevékenységet végez.
(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti kiegészítõ illetményre az állomány tagja
a) a Hjt. 61. § (1) bekezdése szerinti idõtartamra,
b) a Hjt. 65. és 66. §-a szerinti felmentési idõre, vagy
c) a Hjt. 147. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fenyítés
idõtartamára.
(3) Az (1) bekezdés alapján megállapítandó kiegészítõ
illetmény havi összegét
a) a betöltött szolgálati beosztás rendszeresített rendfokozatának alapulvételével, egészségügyi munkakör-csoportok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglalt táblázat
B–E oszlopa szerinti összeg, és
b) a Korm. R. 2016. december 31-én hatályos 3. melléklete szerinti – a betöltött szolgálati beosztás beazonosított
közalkalmazotti besorolása alapján figyelembe vett – bérkiegészítés
együttes összege határozza meg.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásakor a betöltött egészségügyi szolgálati beosztás egészségügyi munkakör-csoportba
sorolását, illetve a beazonosított közalkalmazotti besorolást
a 7. melléklet, valamint a Korm. R. 2016. december 31-én
hatályos 1. §-a figyelembevételével kell elvégezni.
(5) Ha az állomány (1) bekezdés szerinti tagjának beazonosított közalkalmazotti besorolása változik, a részére
korábban az (1) bekezdés alapján kiegészítõ illetmény címén megállapított összeget a változás napjával felül kell
vizsgálni.
(6) Ha az állomány (1) bekezdés szerinti tagja kikerül
az (1) bekezdés hatálya alá tartozó személyi körbõl, akkor
az (1) bekezdés szerinti kiegészítõ illetményre a továbbiakban már nem lesz jogosult.”

84. §
Az R11. 54. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
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„(6) Az állomány a Hjt.vhr. 1. § 10. pont c) és g) alpontja szerinti külföldi szolgálatra vezényelt és a KNBSZ állományába tartozó tagja illetményként a betöltött beosztás
szerinti alapilletményre, honvédelmi szolgálati díjra,
a (2) bekezdésben meghatározott rendszeres illetménypótlékokra, valamint a 45–48/D. § szerinti feltételekkel kiegészítõ illetményre jogosult.”

85. §
Az R11. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„66. § (1) A visszailleszkedési támogatás összegének
megállapításakor a felmentési idõ vagy a lejáró szerzõdés
utolsó napján érvényes távolléti díjat kell alapul venni.
(2) A Hjt. 74. § (3) és (3a) bekezdése, valamint 247/E. §
(3a) bekezdése szerinti esetben az állomány érintett tagja
kéthavi mértékû többletjuttatásra jogosult, ha önkéntes
mûveleti tartalékos szolgálati viszonyt létesít.”

86. §
Az R11. V. fejezete a következõ 48. alcímmel egészül
ki:
„48. A visszarendeléshez kötõdõ különös szabályok
73/C. § A Hjt. 25. § (3a) bekezdése szerinti esetben
a visszarendelés miatt teljesített szolgálatteljesítési idõt
a szolgálatteljesítés formája és ideje figyelembevételével
kell a vonatkozó szabályok szerint ellentételezni.”

87. §
Az R11. 74. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„74. § (1) A 46. §-t a szolgálati járandóságban nem részesülõ önkéntes tartalékos katonára is alkalmazni kell.
(2) Az önkéntes tartalékos katona külföldi szolgálatteljesítés idõtartama alatti illetményét az 54. §-nak a Hjt.
219. § (1) bekezdés a) pontja szerinti illetményelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával kell
megállapítani.
(3) Az önkéntes tartalékos állomány tagja által teljesített túlszolgálatért járó ellentételezés megállapítása során
a 63. §-t megfelelõen alkalmazni kell, azzal az eltéréssel,
hogy illetményként a Hjt. 219. § (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével számított illetményt kell figyelembe
venni.”

88. §
Az R11. VI. Fejezete a következõ 74/A. §-sal egészül ki:
„74/A. § (1) A szolgálati járandóságban nem részesülõ
önkéntes védelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal
a honvédelmi illetményalap 45%-ában megállapított
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szerzõdéskötési díjra jogosult. Nem jogosult szerzõdéskötési díjra az önkéntes tartalékos katona a 66. § (2) bekezdése szerinti esetekben.
(2) A szolgálati járandóságban nem részesülõ önkéntes
mûveleti tartalékos katona teljesített szolgálati évenként
utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege
megegyezik a mindenkori minimálbérrel.
(3) A szolgálati járandóságban nem részesülõ önkéntes
területvédelmi tartalékos katona teljesített szolgálati évenként utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek
összege a minimálbér 50%-a.
(4) A Hjt. 215. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben
a teljesített szolgálati évek utáni rendelkezésre állási díj
– a szolgálathalasztás idõtartamán kívüli idõszakra esõ –
idõarányos összegben jár.
(5) Az önkéntes mûveleti tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katona rendelkezésre állási díját, valamint az önkéntes védelmi tartalékos katona szerzõdéskötési
díját a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ állapítja meg.
(6) A rendelkezésre állási díjat leszolgált évenként utólag, legkésõbb a teljesített évet követõ második hónap
utolsó napjáig kell kifizetni.
(7) A szerzõdéskötési díjat próbaidõ kikötése esetén
a próbaidõ leteltét követõ 30 napon belül, egyéb esetekben
legkésõbb a szerzõdés aláírását követõ 30 napon belül kell
kifizetni. A kifizetett szerzõdéskötési díj nem követelhetõ
vissza.”

89. §
Az R11. a 7. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

90. §
Az R11. a 8. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

91. §
Az R11.
a) 23. § (1) bekezdés a) pontjában az „és a Honvédség
középszintû vezetõ szerve hadmûveleti központjának”
szövegrész helyébe az „ , a Stratégiai Mûveleti Központ,
valamint a Honvédség középszintû vezetõ szerve hadmûveleti központjának” szöveg,
b) 35. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „Különleges Rendeltetésû Ezred” szövegrész helyébe a „vitéz
Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésû Ezred” szöveg,
c) 45. §-ában a „46–48/B. §” szövegrész helyébe
a „46–48/D. §” szöveg,
d) 48. § (1) bekezdésében az „ a járó- vagy fekvõbeteg
szakellátásban egészségügyi tevékenységet végzõ tagja”
szövegrész helyébe az „az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés
b) pontja hatálya alá tartozó tagja” szöveg,
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e) 54. § (1) bekezdésében az „(5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(5) és (6) bekezdésben” szöveg,
f) 54. § (1) és (5) bekezdésében a „45–48/B. §” szövegrész helyébe a „45–48/D. §” szöveg, valamint
g) 64. § (1) bekezdésében a „díjkerete” szövegrész helyébe az „elõirányzata” szöveg
lép.

92. §
Hatályát veszti az R11.
a) 54. § (2) bekezdésében a „ , g)” szövegrész,
b) 56. §-ában a „vagy a KNBSZ” szövegrész,
c) 64. § (2) bekezdése,
d) 68. § (2) bekezdésében a „ , valamint ha a jogosult
a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati viszonyban töltött idõ elérésének napján illetmény nélküli szabadságát
tölti” szövegrész.

16. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai
és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati
eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet
módosítása
93. §
A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról
szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet (a továbbiakban:
R12.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A rendelet hatálya
a) a katonai szolgálatra jelentkezõkre,
b) a honvédekre,
c) a honvéd tisztjelöltnek, honvéd altiszt-jelöltnek jelentkezõre,
d) a honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezõre, és
e) – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az önkéntes tartalékos katonákra
terjed ki.
(2) E rendelet rendelkezéseit a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
(a továbbiakban: Hjt. vhr.) szerinti önkéntes területvédelmi tartalékos katonák esetében abban az esetben kell alkalmazni, ha azt e rendelet kifejezetten elrendeli.”

94. §
Az R12. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Hivatásos, szerzõdéses, önkéntes tartalékos, honvéd-tisztjelölti vagy honvéd altiszt-jelölti katonai szolgálatra (a továbbiakban együtt: katonai szolgálat) egészségileg,
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pszichikailag és fizikailag az alkalmas, akinek nincs olyan
egészségi, pszichés elváltozása, betegsége vagy fogyatékossága, amely a katonai szolgálat teljesítését kizárná, fizikai állapota megfelel e rendelet szerinti követelményeknek, illetve a katonai szolgálat teljesítése során egészségi,
pszichés és fizikai állapota jelentõs rosszabbodásának
kockázata nem várható. Honvédségi ösztöndíjasnak
egészségileg és pszichikailag az alkalmas, akinek nincs
olyan egészségi, pszichés elváltozása, betegsége vagy fogyatékossága, amely a katonai szolgálat teljesítését kizárná, illetve a katonai szolgálat teljesítése során egészségi,
pszichés állapota jelentõs rosszabbodásának kockázata
nem várható.”

95. §
(1) Az R12. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A katonai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság-vizsgálatokat, felülvizsgálatokat és repülõorvosi vizsgálatokat az MH központi egészségügyi szerve végzi.
A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot és annak minõsítését az MH központi egészségügyi szervezete kijelölt bizottságai állapítják meg.
Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák estén a kézilõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeirõl
és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet szerinti II. típusú alkalmasság-vizsgálatot a vizsgált személy háziorvosa végzi. A háziorvos által kiállított alkalmassági vélemény alapján az önkéntes területvédelmi tartalékos katona
szolgálatra való alkalmasság megállapítását az MH központi
egészségügyi szervezete kijelölt bizottságai végzik.”
(2) Az R12. 4. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Alkalmasság-vizsgálatokat kell végezni az 1. § hatálya
alá tartozó személyek alkalmasságának elbírálása, megállapítása, illetve felülvizsgálata és az alkalmasság ellenõrzése céljából)
„j) a honvéd tisztjelöltnek vagy honvéd altiszt-jelöltnek
jelentkezõvel a felvétele, valamint a hivatásos vagy szerzõdéses állományba vétele elõtt, a honvédségi ösztöndíjassal
hivatásos vagy szerzõdéses állományba vétele elõtt,”
(3) Az R12. 4. § (2) bekezdés l) és m) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek, és a 4. § (2) bekezdése
a következõ n) ponttal egészül ki:
(Alkalmasság-vizsgálatokat kell végezni az 1. § hatálya
alá tartozó személyek alkalmasságának elbírálása, megállapítása, illetve felülvizsgálata és az alkalmasság ellenõrzése céljából)
„l) a honvéd tisztjelöltek esetén a szakirányba helyezés,
illetve a szak- vagy szakirányváltás elõtt,
m) a honvéd altiszt-jelöltek esetében ágazatba vagy
szakmairányba helyezés elõtt, ha az ágazat vagy szakmairány elõírja, és
n) a honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezõvel a honvédségi ösztöndíj szerzõdés megkötése elõtt.”
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(4) Az R12. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben –
a (2) bekezdés d), e), h), l), m) és n) pontjában szereplõk
kivételével – az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmasságot is minõsíteni kell. A (2) bekezdés h) pontja esetén csak a pszichés, a (2) bekezdés d) pontja esetén a pszichés és szükség esetén az egészségi alkalmasságot,
a (2) bekezdés l) és m) pontja esetén szükség esetén
az egészségi és a pszichés alkalmasságot is minõsíteni
kell. A (2) bekezdés g) pontjában foglalt esetben az egészségi, szükség esetén a pszichés és legfeljebb 180 napos felkészülési idõt követõen a fizikai alkalmasságot is minõsíteni kell. A (2) bekezdés n) pontja esetén csak az egészségi
és a pszichés állapotot kell minõsíteni, továbbá – tájékoztatás céljából – a fizikai állapotfelmérést kell elvégezni.”

96. §
Az R12. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az összesített alkalmassági minõsítést az e rendelet
szerinti egészségi, pszichikai és fizikai vizsgálatok eredményére alapozva kell megállapítani. Önkéntes területvédelmi tartalékos katona esetén a minõsítést a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, háziorvosi alkalmassági vélemény alapján kell megállapítani.”

97. §
(1) Az R12. 7. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
(Az elvégzett vizsgálatok alapján)
„f) „Tervezett beosztásra alkalmas”,
g) „Honvédségi ösztöndíjasnak alkalmas”, vagy”
(minõsítés adható a 3. § szerinti követelményekre és
a vizsgálat céljára figyelemmel.)
(2) Az R12. 7. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal
egészül ki:
(Az elvégzett vizsgálatok alapján)
„h) „Önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra alkalmas””
(minõsítés adható a 3. § szerinti követelményekre és
a vizsgálat céljára figyelemmel.)

98. §
Az R12. 8. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[A 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmas minõsítés a]
„g) önkéntes területvédelmi tartalékos katonák esetében
a 4. § (1) bekezdésben meghatározott alkalmassági vélemény érvényességi idejéig”
(adható.)
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99. §

Az R12. 17. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A fizikai kondicionális képességi követelmény vizsgálatára szolgáló állóképességi mozgásformák)
„a) 44 éves korig 3200 méter síkfutás,
b) 45–49 éves kor között, illetve választható mozgásformaként 50 éves kortól 2000 méter síkfutás, vagy”

100. §
Az R12. 18. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A fizikai alkalmasság-vizsgálatot végzõ szakorvos
egyetértésével a katonai szervezeteknél elvégzett éves fizikai állapotfelmérés eredményét a tárgyévet követõ év június 30-ig el kell fogadni a fizikai alkalmasság-vizsgálat
eredményének, ha a honvéd állapotában nem következett
be olyan változás, amely új fizikai alkalmasság-vizsgálat
elvégzését teszi szükségessé. Ebben az esetben az EPAB
által kiadott minõsítés csak az egészségi és a pszichikai alkalmasság-vizsgálat eredményén alapul. A fizikai állapotfelmérést végzõ szervezet vezetõje a fizikai állapotfelmérés eredményérõl szóló, 9. melléklet B) pontja szerinti
„Teljesítmény felmérõ lap a fizikai állapotfelméréshez”
adatlapot a felmérést végzõ bizottság vezetõjének aláírásával, körbélyegzõvel hitelesített formában haladéktalanul
megküldi az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ szerve részére. A minõsítést
az EPAB által kiadott PAV lap kivonat, valamint a felmérést végzõ bizottság vezetõje által aláírt adatlap együttesen
képezik.”

101. §
(1) Az R12. 33. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A „Beosztásában szolgálatra alkalmas” minõsítés
kiadásától számított 365 nap után az állományilletékes parancsnok akkor dönthet a kiutazásról, ha a honvéd rendelkezik csapatpszichológusi értékeléssel, érvényes fizikai
állapotfelmérés-igazolással, illetve az utaltsági rend szerinti egészségügyi központ által kiállított, 18. melléklet
szerinti nyilatkozattal, mely szerint a honvéd a „Beosztásában szolgálatra alkalmas” minõsítés kiadása óta nem jelentett olyan egészségi problémát, amely a „Beosztásában
szolgálatra alkalmas” minõsítését befolyásolná.”
(2) Az R12. 33. § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a honvéd a „Beosztásában szolgálatra alkalmas” minõsítésének kiadását követõen olyan egészségi
problémát jelent az utaltsági rend szerinti egészségügyi
központ felé, amely a „Beosztásában szolgálatra alkalmas” minõsítését befolyásolná, kezdeményezni kell a hon-
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véd katonai szolgálatra való alkalmasságának felülvizsgálatát.”
(3) Az R12. 33. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A pszichológus értékelése a következõ lehet:
a) „A mûveleti területen történõ szolgálatteljesítést, illetve a honvéd pszichikai alkalmasságát negatívan befolyásoló pszichológiai adatokról nincs tudomásom.”, vagy
b) „A mûveleti területen történõ szolgálatteljesítést
a rendelkezésemre álló pszichológiai adatok alapján nem
javaslom, kérem további pszichikai alkalmasság-vizsgálatnak a MH egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgáló szervénél történõ lefolytatását.””

102. §
Az R12. 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„48. § (1) A honvéd tisztjelöltnek vagy honvéd altiszt-jelöltnek jelentkezõ egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságának vizsgálatára csak a katonai szakképzést
folytató szervezet, illetve a felsõoktatási intézmény
szakmai felvételi követelményeinek teljesítését követõen
kerülhet sor. A honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezõ
egészségi és pszichikai alkalmasságának vizsgálatára csak
szakképzést folytató szervezet, illetve a felsõoktatási intézmény szakmai felvételi követelményeinek teljesítését
követõen kerülhet sor.
(2) Az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ szerve az egészségi, a pszichikai és
a fizikai alkalmassági vizsgálatokat az oktatási intézmény
megkeresésére – elõzetesen egyeztetett program szerint –
végzi. Honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezõk esetében
az egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatokat
az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végzõ szerve a katonai igazgatási vagy
személyügyi szerv megkeresésére – elõzetesen egyeztetett
program szerint – végzi.
(3) A honvéd tisztjelöltek, honvéd altiszt-jelöltek katonai
pályára való alkalmasságát a 4. § (2) bekezdés l) és
m) pontja szerint ismételten el kell bírálni.”

103. §
Az R12. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„53. § (1) Önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes mûveleti tartalékos katonai szolgálatra alkalmas az a honvéd,
aki megfelel
a) a 14. §-ban meghatározott egészségi követelményeknek,
b) a 15. §-ban és a 15. mellékletben meghatározott pszichikai követelményeknek, és
c) a 15. mellékletben meghatározott fizikai kondicionális
követelményeknek.
(2) Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra az alkalmas, aki a 4. § (1) bekezdése szerinti alkalmassági vélemény szerinti „alkalmas” minõsítést kapott.”
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104. §

Az R12. 54. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkezõk esetében – az önkéntes területvédelmi tartalékos katonának jelentkezõk kivételével – elõzetes alkalmasság-vizsgálatot is kell végezni.”

105. §
Az R12. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55. § Ha az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkezõ –
az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra jelentkezõ kivételével – a jelentkezése elõtt „Katonai szolgálatra
alkalmatlan”, vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló törvény vagy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény alapján
„Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” minõsítést kapott, alkalmasság-vizsgálatra csak akkor engedhetõ, ha a jogerõs
döntést meghozó felülvizsgálati szervtõl beszerzi az alkalmasság felülvizsgálatára irányuló eljárás során keletkezett
iratokat, és azt benyújtja az elõszûrés, vagy az alkalmasság-vizsgálat alkalmával.”
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[A parancsnoki vélemény – a KNBSZ személyi állománya esetében az a) pont kivételével – az (1) bekezdésben
foglaltakon felül tartalmazza]
„c) a honvéd által a véleményezés évében, és az azt megelõzõ 2 évben kivett éves rendes szabadság idõtartamát,
d) az arra vonatkozó álláspontot, hogy a honvéd a jelenlegi beosztásának megfelel-e, vagy a beosztás változtatása
javasolt, és”
(2) Az R12. 59. § (3) bekezdése a következõ e) ponttal
egészül ki:
[A parancsnoki vélemény – a KNBSZ személyi állománya esetében az a) pont kivételével – az (1) bekezdésben
foglaltakon felül tartalmazza.]
„e) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a parancsnoknak van-e tudomása a Hjt. 68/A. § (4) bekezdése szerinti
körülményrõl.”
(3) Az R12. 59. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az alapellátást végzõ orvos a beteg állapotáról,
szolgálati körülményeirõl és orvosi szempontból értékelhetõ rendellenességérõl orvosi véleményt készít, melyben
tájékoztatást ad arról, hogy van-e tudomása
a Hjt. 68/A. § (4) bekezdése szerinti körülményrõl.
Az alapellátást végzõ orvos a véleményt két példányban
megküldi az MH központi egészségügyi szerv járó-, fekvõbeteg ellátást végzõ szakrendelés osztályvezetõ fõorvosának.”

106. §
109. §
Az R12. 56. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az önkéntes mûveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos katona minõsítésének érvényességére
a 8. § (1) bekezdés d) pontját, az önkéntes területvédelmi
tartalékos katona minõsítésére a 8. § (1) bekezdés g) pontját kell alkalmazni.”

107. §
Az R12. 57. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a honvéd egészségi állapota olyan mértékben
megváltozott, hogy várhatóan nem felel meg a katonai
szolgálatra vagy az általa betöltött szolgálati beosztásra
vonatkozó alkalmassági követelményeknek, felülvizsgálati eljárást kell kezdeményezni.”

108. §
(1) Az R12. 59. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

Az R12. 60. §-a a következõ (6a)–(6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A FÜV táblázaton fel kell tüntetni, hogy
a) a Hjt. 68/A. § (4) bekezdés szerinti körülményekkel, és
b) a Hjt. 68/A. § (2) bekezdése alapján szolgálati kötelmekkel
összefüggésben következett-e be vagy alakult-e ki
az egészségi alkalmatlanság, és
c) az érintett egészségi állapota alapján nem katonai
munkakört elláthat-e, vagy elvárható-e tõle a mindennapos
rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség.
(6b) A FÜV Bizottság elnöke a parancsnoki véleményt
adó parancsnokot és az alapellátást végzõ orvost véleményének kiegészítésére megkeresheti, ha a Hjt. 68/A. §
(4) bekezdés szerinti körülmények megállapíthatóságához
ez szükséges.
(6c) Ha a parancsnoki vélemény, az alapellátást végzõ
orvos véleménye, a rendelkezésre álló egyéb iratok és
az elvégzett vizsgálatok alapján a Hjt. 68/A. § (4) bekezdése szerinti közrehatás kétséget kizáróan nem állapítható
meg, azt úgy kell tekinteni, hogy a vizsgált személy nem
hatott közre egészségi alkalmatlansága bekövetkezésében
vagy kialakulásában.”
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110. §

Az R12.
a) 4. § (2) bekezdés d) pontjában a „honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
(a továbbiakban: Hjt. vhr.)” szövegrész helyébe a „Hjt.
vhr.” szöveg,
b) 13. mellékletében a „(Pl. dicséret, fenyítés, családi
problémák, stb.)” szövegrész helyébe a „(Pl. dicséret, fenyítés, családi problémák, a Hjt. 68/A. § (4) bekezdése
szerinti körülmény fennállása stb.)” szöveg, valamint
c) 15. mellékletében foglalt táblázatban a „Fizikai követelményszint belépéskor az alkalmasságvizsgálat során, és
a szolgálatteljesítés során” szövegrész helyébe a „Fizikai
követelményszint 54 éves korig” szöveg
lép.

55
111. §

Az R12. a 9. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
112. §
Hatályát veszti az R12. 33. § (3) és (5) bekezdése.
17. Záró rendelkezések
113. §
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

1. Az R1. Melléklet 46. pontjában az „A köznapi öltözet hordmód változatai:” alcím a)d) pontja helyébe a következ rendelkezések lépnek:
a) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános köznapi öltözetet visel szerzdéses
legénységi, önkéntes mveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes
területvédelmi tartalékos állomány köznapi sapkát, a légier által viselt és a hadihajós köznapi
öltözetet visel szerzdéses legénységi, önkéntes mveleti tartalékos, önkéntes védelmi
tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord a
köznapi öltözet valamennyi változatához,
b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerzdéses tiszt, altiszt
szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós köznapi
tányérsapkát visel,
c) a köznapi öltözet valamennyi változatához – megengedettként – a felderít
(ejternys) szakállomány hímzett felderít (ejternys) jelvénnyel ellátott zöld, a
harckocsizó szakállomány és a tábori lelkész hímzett harckocsizó, illetve tábori lelkészi
jelvénnyel ellátott fekete, a tüzér, a légvédelmi tüzér, valamint a rendész szakállomány
hímzett tüzér, légvédelmi tüzér, illetve rendész jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát, a
vezet tábori rabbi és a rabbi a fekete barett sapka helyett kipát viselhet,
d) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános köznapi öltözetet visel szerzdéses
legénységi, önkéntes mveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes
területvédelmi tartalékos állomány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légier által
viselt és a hadihajós köznapi öltözetet visel szerzdéses legénységi, önkéntes mveleti
tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a
sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,”
2. Az R1. Melléklet 46. pontjában az „A ni köznapi öltözet hordmód változatai”: alcím
a) pontja helyébe a következ rendelkezés lép:
„a) a honvéd tisztjelölt ni, valamint az általános köznapi öltözetet visel szerzdéses
legénységi, önkéntes mveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes
területvédelmi tartalékos katonani állomány köznapi sapkát, a légier által viselt és a
hadihajós köznapi öltözetet visel szerzdéses legénységi, önkéntes mveleti tartalékos,
önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katonani állomány
sötétkék köznapi sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi változatához,”
3. Az R1. Melléklet 46. pontjában az „A ni köznapi öltözet hordmód változatai:” alcím
w) pontja helyébe a következ rendelkezés lép:
„w) az általános köznapi öltözetet visel katonan – kivétel a szerzdéses legénységi,
az önkéntes mveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi
tartalékos katonan, valamint a honvéd tisztjelölt n – a köznapi öltözet nyári változataihoz a
köznapi sapka helyett ni kalapot is viselhet,”
4. Az R1. Melléklet 47. pontjában az „Az ünnepi öltözet hordmód változatai:” alcím a)
pontja helyébe a következ rendelkezés lép:
„a) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános ünnepi öltözetet visel szerzdéses
legénységi, önkéntes mveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes
területvédelmi tartalékos állomány köznapi sapkát, a légier által viselt és a hadihajós ünnepi
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öltözetet visel szerzdéses legénységi, önkéntes mveleti tartalékos, önkéntes védelmi
tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord az
ünnepi öltözet valamennyi változatához,”
5. Az R1. Melléklet 47. pontjában az „Az ünnepi öltözet hordmód változatai:” alcím c)
pontja helyébe a következ rendelkezés lép:
„c) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános ünnepi öltözetet visel szerzdéses
legénységi, önkéntes mveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes
területvédelmi tartalékos állomány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légier által
viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet visel szerzdéses legénységi, önkéntes mveleti
tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a
sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,”
6. Az R1. Melléklet 47. pontjában az „A ni ünnepi öltözet hordmód változatai:” alcím
a) pontja helyébe a következ rendelkezés lép:
„a) a honvéd tisztjelölt ni, valamint az általános ünnepi öltözetet visel szerzdéses
legénységi, önkéntes mveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes
területvédelmi tartalékos katonani állomány köznapi sapkát, a légier által viselt és a
hadihajós ünnepi öltözetet visel szerzdéses legénységi, önkéntes mveleti tartalékos,
önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katonani állomány
sötétkék köznapi sapkát hord az ünnepi öltözet valamennyi változatához,”
7. Az R1. Melléklet 59. pont e) pont ea) alpontja helyébe a következ rendelkezés lép:
(speciális szolgálatteljesítést kifejez színes karfeliratok:)
„ea) az önkéntes mveleti tartalékos állomány „ÖNKÉNTES MVELETI
TARTALÉKOS” feliratú, az önkéntes védelmi tartalékos állomány „ÖNKÉNTES VÉDELMI
TARTALÉKOS” feliratú, az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány „ÖNKÉNTES
TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS” hímzett színes karfeliratot visel a köznapi zubbony,
gyakorló karfeliratot visel a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony bal ujján,”
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2. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

„19a.

2.5a. Áthelyezés a Hjt.
46. § (1) bekezdés b), j) vagy
m) pontja szerinti
rendelkezési állományból a
Hjt. 46. § (1) bekezdés f)
pontja szerinti rendelkezési
állományba

19b.

- ftiszt; tiszt; zászlós;
altiszt; tisztes; közkatona

E

F

G
Állományilletékes
parancsnok)

A munkáltatói jogkör
megnevezése

D

MH ÖHP parancsnok

A hatáskör
területe

C

Központi személyügyi
szerv vezet

1.

B

KNBSZ figazgató

(A

HVKF

1. Az R4. 1. melléklete a következ 19a. és 19b. sorral egészül ki:

X”
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3. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

1. Az R4. 5. melléklet C) pont I. részében foglalt táblázat C:9 és C:10 mezje helyébe a
következ mezk lépnek:

(9.)
(10.)

(C
Középszint és más magasabb szint
parancsnokságok)
„parancsnok;
altiszt
vezényl zászlós”

2. Az R4. 5. melléklet C) pont I. részében foglalt táblázat C:14-C:18 mezje helyébe a
következ mezk lépnek:

(14.)
(15.)
(16.)

(17.)

(18.)

(C
Középszint és más magasabb szint
parancsnokságok)
„parancsnok (P);
parancsnok-helyettes
parancsnok
alosztályvezet-helyettes;
laktanyaügyeletes;
parancsnok;
részlegvezet;
részlegvezet-helyettes
alosztályvezet;
fnökhelyettes;
irodavezet;
irodavezet-helyettes;
osztályvezet-helyettes;
részlegvezet;
váltásparancsnok
fnök;
igazgató;
irodavezet;
katonai képvisel helyettes;
osztályvezet;
parancsnok (K);
parancsnok-helyettes;
törzsfnök”

3. Az R4. 5. melléklet C) pont II. részében foglalt táblázat C:4 és C:5 mezje helyébe a
következ mezk lépnek:

(4.)
(5.)

(C
Középszint és más magasabb szint
parancsnokságok)
„gépkocsivezet
gépkocsivezet”
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4. Az R4. 5. melléklet C) pont II. részében foglalt táblázat C:8 és C:9 mezje helyébe a
következ mezk lépnek:
(C
Középszint és más magasabb szint
parancsnokságok)
„altiszt;
altiszt(P)
altiszt”

(8.)
(9.)

5. Az R4. 5. melléklet D) pont II. részében foglalt táblázat C:6. mezje helyébe a
következ mez lép:
(C
MH Egészségügyi Központ)
„egészségügyi kisegít;
gépkocsivezet;
mtssegéd”

(6.)

6. Az R4. 5. melléklete a következ H) ponttal egészül ki:
„H) A területvédelmi századoknál rendszeresíthet szolgálati beosztások
I. Az V. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK
A
1.

B
Rendszeresített rendfokozat

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

közkatona
rvezet
tizedes
szakaszvezet
rmester
törzsrmester
ftörzsrmester

9.

8.

zászlós

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

törzszászlós
ftörzszászlós
hadnagy
fhadnagy
százados
rnagy
alezredes
ezredes

C
Általános elmeneteli
rend

parancsnok;
zászlós
parancsnok
parancsnok
parancsnok (P);
parancsnok
parancsnok

D
Speciális
elmeneteli rend
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18.
19.
20.
21.

17.
18.
19.
20.

61

dandártábornok
vezérrnagy
altábornagy
vezérezredes

II. A II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK
A

Rendszeresített
rendfokozat

1.
2.

B

1.

C
Általános elmeneteli rend

közkatona

3.

2.

rvezet

4.

3.

tizedes

forgalomszabályozó;
gépkocsivezet;
harcjármvezet;
hevederez;
írnok;
kezel;
kommendáns;
lszeres;
lövész;
r;
r és biztosító;
raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerel;
távbeszél;
távírász;
üzemeltet;
vontatóvezet
forgalomszabályozó;
gépkocsivezet;
harcjármvezet;
hevederez;
írnok;
kezel;
kommendáns;
lszeres;
lövész;
r;
r és biztosító;
raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerel;

D
Speciális
elmeneteli rend
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5.

4.

szakaszvezet

6.

5.

rmester

7.

6.

törzsrmester

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ftörzsrmester
zászlós
törzszászlós
ftörzszászlós
hadnagy
fhadnagy
százados
rnagy
alezredes
ezredes
dandártábornok
vezérrnagy
altábornagy
vezérezredes
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távbeszél;
távírász;
üzemeltet;
vontatóvezet
bemér;
értékel;
gépkezel;
gépkocsivezet;
harcjármirányzó;
harcjármvezet;
harckocsivezet;
kezel;
kidolgozó;
légvédelmi lövész;
mentesít;
rkutya-vezet;
sugáradag-ellenr;
távbeszél;
távírász;
tzmegfigyel;
tzoltó;
tzszerész;
vegyi-sugárfelderít;
vontatóvezet
altiszt;
altiszt (P)
altiszt

”
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4. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

1. Az R4. 13. mellékletében foglalt táblázat 10:A mezje helyébe a következ
rendelkezés lép:

(10.)

(A
Honvéd tisztjelöltre, altiszt-jelöltre vonatkozó döntések)
„Szak-/szakirányváltás”

2. Az R4. 13. mellékletében foglalt táblázat a következ 10b-10d. sorral egészül ki:

„10b.
10c.

10d.

(A
Honvéd tisztjelöltre,
altiszt-jelöltre vonatkozó
döntések)
Párhuzamos
képzésen
történ részvétel engedélyezése
Párhuzamos
képzés
tanulmányi
szerzdéssel
támogatásának
történ
engedélyezése
Párhuzamos
képzés
támogatására
irányuló
tanulmányi
szerzdés
megkötése

(B
Honvéd
Vezérkar
fnöke)

(C
Központi
személyügyi
szerv)

(D
Állomán
y-illetékes
parancsnok)

X
X

X”

3. Az R4. 13. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következ sor lép:

„11.

(A
Honvéd tisztjelöltre,
altiszt-jelöltre vonatkozó
döntések)
Külföldi
tanulmányok,
képzések

(B
Honvéd
Vezérkar
fnöke)
X”

(C
Központi
személyügyi
szerv)

(D
Állomán
y-illetékes
parancsnok)
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5. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez
„1. melléklet a 10/2013. (VIII 12) MH rendelethez

KÖTELEZVÉNY
......................................................
szervezet megnevezése
Nytsz.: ..............................................
Tárgy: ................................ kárügye
KÖTELEZVÉNY
Alulírott, ......................................................... (név, szül. év, szül. hely, anyja neve,
lakóhelye) rendfokozata ................................... elismerem, hogy ......................... (szervezet
megnevezése) ................................... forint, azaz .................................................................
forint kárt okoztam.
1. A kár leírása (keletkezése, a megrongált vagy hiányzó anyag, eszköz megnevezése,
mennyisége, egységára és forintértéke):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Felelsségemet elismerve kötelezem magam arra, hogy a ........................ forint, azaz
.................................... forint kárt (hiányt) a szervezetnek megtérítem.
3. Hozzájárulok ahhoz, hogy a 2. pontban elismert összeget a szervezet illetményembl
........ év ..................... hónap ...... napjától kezdve
*a) havi ....... forintos részletekben vagy
*b) egy összegben levonja.
4. Hozzájárulok ahhoz, hogy
a) a havonta esedékes részletek a futamid kezdetekor irányadó törvényes késedelmi
kamattal növelten kerüljenek levonásra, a futamid lejártáig a kamatokkal történ elszámolás
mellett,

1. szám

1. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

65

b) amennyiben a szolgálati viszonyom bármely okból megsznik, a fennmaradó
kártérítés összegét a pénzügyi szolgálat a járandóságaimból - a levonásra vonatkozó egyéb
jogszabályok betartásával - egy összegben levonja.
Kelt: .............................., ........ év ................... hónap ........ nap.

……………………………………………
nyilatkozattev olvasható aláírása

Parancsnoki záradék:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

………….……………
…………..
parancsnok aláírása
P. H.

Eljegyezve a .......................... tsz. alatt.
…………………………………
pénzügyi vezet, referens
__________* A megfelel rész aláhúzandó.”
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6. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

1. Az R9. 2. melléklet 1. pontja a következ 1.7-1.9. alpontokkal egészül ki:
(Honvédelmi Minisztérium)
„1.7. a védett objektumok szakmai irányítását, felügyeletét, támogatását, ellenrzését
végz szervezeti elem munkaköre, valamint a létesítmények vonatkozásában a beruházások
lebonyolításában részt vev munkakör,
1.8. a honvédelmi igazgatás központi döntés-elkészít feladatai végrehajtásában részt
vev szervezeti elem munkaköre,
1.9. a katonai hatóságok hatósági, valamint szakhatósági döntést elkészít feladatokat
ellátó munkaköre.”
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7. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez
„6. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

Az egészségügyi dolgozók honvédségi bérkompenzációja
miatti kiegészít illetmény megállapításakor figyelembeveend havi összeg
A
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

A betöltött
szolgálati beosztás
rendszeresített
rendfokozata
közkatona
rvezet
tizedes
szakaszvezet
rmester
törzsrmester
ftörzsrmester
zászlós
törzszászlós
ftörzszászlós
hadnagy
fhadnagy
százados
rnagy
alezredes
ezredes
dandártábornok

B
C
D
E
A kiegészít illetmény havi összege egészségügyi munkakörcsoportok szerinti bontásban (Ft)
Egészségü
Egyéb
Gyógysze
gyi szakdolgozó
felsfokú
részi
és egyes
Orvosi
végzettséggel
munkakörök
egészségügyben
munkakörök
betölthet
dolgozói
munkakörök
munkakörök
14.000
14.000
14.000
24.000
24.000
24.000
34.000
34.000
34.000
34.000
35.000
41.435
100.000
41.000
41.435
100.000
41.000
41.435
100.000
41.000
41.435
75.000
41.000
41.435
20.000
41.435
20.000
41.435
”
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8. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez
„7. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

Az egészségügyi közalkalmazotti munkakörök és az egészségügyi katonai beosztások
megnevezésének megfeleltetése
A
1

2
3

Egészségügyi közalkalmazotti
munkakörök megnevezése
egészségügyi munkakör-csoportok
szerinti bontásban

B

Egészségügyi szolgálati beosztások megnevezése

1. Orvosi munkakörök:
1.1 Orvos vezet, orvos
igazgató

4

orvos igazgató
intézetvezet forvos (MH repül fszakorvos)

5

intézetvezet forvos (MH fszakorvos), osztályvezet (MH
fszakorvos)

6

osztályvezet forvos (MH fbelgyógyász)

7

osztályvezet forvos (MH fsebész)

8
9

1.2. Vezet forvos (osztály, részleg-, rendel)

10

részlegvezet forvos (MH fszakorvos)
intézetvezet forvos (MH tiszti forvos), rendelvezet forvos,
részlegvezet forvos

11

osztályvezet forvos (MH repül fszakorvos)

12

osztályvezet forvos

13

részlegvezet forvos

14

rendelvezet forvos

15
16

1.3. Orvos

vezet orvos (kp.pk.h.), orvos tiszt (ovh.), orvos tiszt

17

1.4. Szakorvos

szakorvos (fnökh.), szakorvos ftiszt, szakorvos tiszt

18

1.5. Alorvos

alorvos tiszt

19

1.6. Adjunktus

adjunktus (ovh.), adjunktus ftiszt

20

forvos, kiemelt forvos ftiszt

21

forvos (igh.), forvos (fh.)

22

1.7. Forvos

forvos (ovh.)

23
24

1.8. Fogorvos

fogorvos tiszt
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25
26
27
28

1.9. Fogszakorvos
2. Egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:
2.1. Osztályvezet fnvér
2.2. Osztályvezet fnvérhelyettes

29
30

vezet ápoló zászlós
2.3. Vezet ápoló

31
32

intézetvezet ápolási helyettes

vezet szakápoló zászlós
alosztályvezet

2.4. Vezet ápoló-helyettes

alosztályvezet (ovh.)

33

vezet asszisztens zászlós

34

részlegvezet zászlós

35
36

2.5. Vezet (asszisztens,
mts, szülészn)

vezet szakasszisztens zászlós
rendelintézet vezet asszisztens

37

vezet fmts zászlós, fmts zászlós

38

vezet szülész zászlós

39

40
41

2.6.
Fápoló/fnvér/klinikai, osztályos,
részlegfelels
fnvér/fmadám/fmts/n
(vezeti megbízás nélkül)
2.7. Mentálhigiéniés
szakember
2.8. Egyetemi okleveles
ápoló/diplomás ápoló

42
2.9. Általános ápoló

43

2.10. Ápoló, csecsem- és
gyermekápoló

szakergonómus ftiszt, tudományos fmunkatárs ftiszt, diplomás
ápoló tiszt, ergonómus tiszt, tudományos munkatárs tiszt, beosztott tiszt.
ápoló altiszt, beosztott altiszt, egészségügyi altiszt, egészségügyi
zászlós, beosztott zászlós, kutató-ment felcser zászlós,
segélyhelyparancsnok, rajparancsnok, rajparancsnok-helyettes, kutatóment altiszt, anyagkezel altiszt, raktárvezet altiszt, raktárvezet
zászlós
ápoló altiszt

44

2.11. Szakápoló

45

2.12. Ápolási asszisztens

46

2.13. Segédápoló

egészségügyi katona

47

2.14. Egyéb ápoló/szakápoló

szakápoló zászlós

szakápoló zászlós

48
49
50

2.15. Asszisztens
asszisztens, asszisztens zászlós, asszisztens altiszt
2.16. Szakasszisztens

szakasszisztens altiszt, szakasszisztens zászlós
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51
52

53
54

2.17. Segédasszisztens
2.18. Egyéb
asszisztens/szakasszisztens
2.19. Laborasszisztens

laborasszisztens altiszt, laboráns altiszt

2.20. Orvosdiagnosztikai
laboratóriumi analitikai asszisztens

55

2.21. Dietetikus

56

2.22. Diétás nvér

vezet dietetikus, dietetikus tiszt

57

2.23. Rehabilitációs
tevékenység terapeuta

58

2.24. Gyógytornász

vezet gyógytornász; gyógytornász tiszt

59

2.25. Konduktor

konduktor tiszt

60

2.26. Szülészn

szülész zászlós, szülész altiszt

61

2.27. Védn/családgondozó
védn

62

2.28. Menttiszt

63

2.29. Mentápoló

64
65
66

2.30. Ment gépkocsivezet
2.31. Szolgálatvezet

ment gépkocsivezet altiszt, harcjárm vezet, gépkocsivezet I.,
gépkocsivezet II., gépkocsivezet III.
részlegvezet helyettes

2.32.
Betegszállító/betegkísér

67
2.33. Beteghordó
68

2.34. Gondozó

69

2.35. Segédgondozó

70

2.36. Egyéb gondozó

71

2.37. Radiográfus

72

2.38. Szonográfus

73

2.39. Egészségügyi laboráns

74

2.40. Optometrista

75

2.41. Boncmester

76

2.42. Boncsegéd

77

2.43. Klinikai fogászati
higiénikus

78
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2.44. Mttechnikus

beteghordó, egészségügyi kisegít, raktáros

boncmester altiszt

ftechnikus zászlós, technikus zászlós, technikus altiszt
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80
81
82
83

2.45. Mtssegéd
2.46. Gipszmester
2.47. Gyógymasszr,
sportmasszr
2.48. Masszr
(fürdsmasszr)
2.49. Egészségügyi operátor

84
2.50. Orvosírnok
85

2.51. Laboráns,
vegyésztechnikus

86

2.52. Kardiotechnikus

87

2.53. Ferttlenít sterilez

88

2.54. Sterilizáló

89

2.55. Egészségnevel

90

2.56. Foglalkoztató

91

2.57. Szociális munkás

92

2.58. Szociális szervez

93

2.59. Szociális ügyintéz

94

2.60. Szociális gondozó

95

96
97
98
99
100
101
102

2.61. Közegészségügyi és
járványügyi felügyel, okleveles
népegészségügyi szakember
2.62. Közegészségügyi
járványügyi ellenr
2.63. Közegészségügyi
felügyel
2.64. Vezet
közegészségügyi felügyel

105

gyógymasszr altiszt

tervez zászlós, részleg vezet helyettes
kidolgozó zászlós, egészségügyi statisztikus altiszt,
dokumentumkezel zászlós, adatfeldolgozó zászlós, ügykezel zászlós,
adminisztrátor altiszt
laboráns altiszt

ferttlenít altiszt

közegészségügyi felügyel ftiszt, közegészségügyi felügyel tiszt

közegészségügyi felügyel tiszt
vezet közegészségügyi felügyel

2.65. Ápolási igazgató
2.66. Egészségügyi
szakoktató
2.67. Menthelikopter vezet
3. Egyéb felsfokú végzettséggel betölthet munkakörök:

103
104

mts altiszt, mtssegéd

3.1. Pszichológus

osztályvezet (MH fpszichológus), osztályvezet fpszichológus,
pszichológus tiszt (rlg.vez.h.), pszichológus tiszt
kiemelt ftiszt

3.2. Klinikai
szakpszichológus

szakpszichológus (kp.pk.h.), szakpszichológus ftiszt,
szakpszichológus ftiszt (ovh.)

71
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106

3.3. Laboratóriumi vegyész,
vegyészmérnök, biológus

laboratóriumvezet ftiszt, biológus ftiszt

107

3.4. Klinikai sugárfizikus,
klinikai biokémikus, klinikai
mikrobiológus, molekuláris
biológiai diagnosztikus

biológus ftiszt

108

3.5. Gyógypedagógus

109

3.6. Logopédus

110

3.7. Mikrobiológus

111

3.8 Fizikus

112

3.9 Kémikus

113

4. Gyógyszerészi végzettséggel betölthet munkakörök:

114

4.1. Fgyógyszerész

115

4.2. Gyógyszertárvezet

gyógyszertárvezet

116

4.3. Gyógyszertárvezethelyettes

117

4.4. Gyógyszerész

gyógyszerész tiszt, gyógyszerész ftiszt

118

4.5. Szakgyógyszerész

szakgyógyszerész ftiszt (ov.h)

119
120
121
122
123
124

gyógyszertárvezet-helyettes

5. Azon munkakörök, ahol az állomány tagjának egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan
szükséges a foglalkoztatottak besorolása az 1-4. pontok valamelyikébe:
5.1. Figazgató, igazgató
5.2. Parancsnok
5.3. Parancsnok helyettes
5.4. Intézetvezet
5.5. Intézetvezet-helyettes
(ápolási-helyettes)

125
5.6. Foglalkoztatásvezet
126
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5.7. Munkavezet,
foglalkozásvezet

rendelintézet igazgató, igazgató
MH egészségügyi fnök, egészségügyi fnök, fnök, parancsnok,
központparancsnok
parancsnok-helyettes, központparancsnok-helyettes
intézetvezet
intézetvezet helyettes, intézetvezet ápolási helyettes,
intézetvezet gyógyító helyettes,intézetparancsnok helyettes, kiemelt
ftiszt (f.h.)
osztályvezet, osztályvezet-helyettes, részlegvezet,
részlegvezet ftiszt, részlegvezet tiszt, kiemelt ftiszt (ovh.), ftiszt
(ovh.)
kiemelt ftiszt, egészségügyi ftiszt, ftiszt, egészségügyi tiszt,
tiszt
”
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9. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez
„18. melléklet a 10/2015. (VII. 30.) HM rendelethez

Honvédelmi szervezet megnevezése
Nyilatkozat
az egészségi állapotban bekövetkezett változásokról
Név,
rf.:.......................................................................
Anyja
neve:
.............................................
Születési
hely,
id:
.......................................................................................................................
Külföldi
szolgálat
idejére
tervezett
beosztás
megnevezése:
...........................................................
………………..…………………..(név,
rf.)
…………………………………………(alakulat)
(egészségügyi központ részérl)
nyilatkozom, hogy fent nevezett a legutolsó alkalmassági vizsgálata óta a mai napig
eltelt idszakban nem jelentett olyan egészségügyi állapotváltozásról vagy betegségrl, ami
az alkalmassági vizsgálat eredményét befolyásolja és rendelkezik az alapellátást végz orvos
aktuális egészségi állapotról kiállított igazolásával.
Dátum

Aláírás

…………………………………………………… (név, rf.) (vizsgált személy)
büntetjogi felelsségem tudatában kijelentem, hogy a „beosztásában szolgálatra
alkalmas” minsítésem kiadása óta eltelt idszakban semmilyen általam ismert
betegséget,fogyatékosságot nem titkoltam el, a rendeletben elírt jelentési kötelezettségemet
nem mulasztottam el.
Dátum

Aláírás”
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A honvédelmi miniszter
26/2016. (XII. 22.) HM
rendelete
egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri
rendeletek módosításáról

csak a visszaadott lakás található az 1/A. mellékletben felsorolt településen.”

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
238. § (2) bekezdés 23. pontjában, a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII.
törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont
ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(2) bekezdés f) pontjában, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

Az R1. 212. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az állomány illetményben nem, de gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítõ ellátásban vagy ápolási díjban részesülõ tagja esetében a lakásüzemeltetési
hozzájárulásra való jogosultság megállapítása során illetménynek a díj, illetve az ellátás összegét kell tekinteni.”

1. A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási
támogatásokról szóló
19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosítása
1. §
A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 10. § (6) bekezdés a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés alkalmazásában figyelembe vehetõ beosztás, illetõleg munkavégzés]
„a) a hivatásos szolgálati viszonyban, az állománytáblában dandártábornoki vagy annál magasabb rendfokozattal
rendszeresített beosztás,”

2. §
Az R1. 64. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés a) pontját kell alkalmazni akkor is,
ha a cseretérítéssel érintett HM rendelkezésû lakások közül

3. §

4. §
Az R1. 215/A. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal
egészül ki:
[Nem kell alkalmazni a 215. § (2) bekezdés a) pontját
akkor, ha az albérleti díj hozzájárulásra való jogosultság
egyéb feltételeivel rendelkezõ személy lakás lízingjéhez
történõ támogatás megállapítását]
„e) a méltányolható lakásigény alsó határát el nem érõ
szobaszámú lakás helyett a méltányolható lakásigény alsó
határát elérõ vagy azt meghaladó, a szolgálati hely szerinti
településen vagy annak vonzáskörzetében lévõ, beköltözhetõ lakásra kéri.”

5. §
Az R1. 232. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bizottság a hatáskörében:)
„c) a budapesti keretgazda lakásbizottság kezdeményezésére dönt a saját háztartásában legalább 3 vér szerinti
vagy örökbefogadott gyermek eltartásáról gondoskodó lakásigénylõ, valamint az állomány hõsi halottá nyilvánított
tagja özvegyének, túlélõ élettársának lakásjuttatásáról,”

6. §
(1) Az R1.
a) 181. § (1) bekezdésében, 215. § (4) bekezdés
a)–h) pontjában, 218. § (2) bekezdésében az „az illetményalap” szövegrész helyébe az „a kormánytisztviselõi illetményalap” szöveg,
b) 181. § (6) bekezdésében, 191. § (1) bekezdésében
az „az illetményalapnak” szövegrész helyébe az „a kormánytisztviselõi illetményalapnak” szöveg,
c) 188. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 188. § (2) bekezdésében a „külön jogszabályban megállapított mindenkori illetményalap” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi illetményalap” szöveg
lép.
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(2) Az R1. 214. § (2) bekezdésében a „határozatlan idõtartamra történt vezénylésére” szövegrész helyébe a „határozatlan idõtartamra vagy egy évet meghaladó határozott
idõtartamra történt vezénylésére” szöveg lép.
(3) Az R1.
a) 215/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „a méltányolható lakásigénynek megfelelõ” szövegrész helyébe
a „legalább a méltányolható lakásigény alsó határának megfelelõ szobaszámú és beköltözhetõ” szöveg,
b) 215/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „kéri, vagy”
szövegrész helyébe a „kéri,” szöveg,
c) 215/A. § (1) bekezdés d) pontjában a „kéri.” szövegrész helyébe a „kéri, vagy” szöveg
lép.

2. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális
juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet
módosítása
7. §
Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Évente egy alkalommal tanévindítási hozzájárulásra
jogosult)
„a) a közoktatásban részt vevõ, iskolai tanulmányokat
folytató, saját háztartásban nevelt, családi pótlékra jogosító gyermekére tekintettel – ideértve a szülõk által idõszakonként felváltva gondozott, nevelt gyermeket is, aki után
a szülõ a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 9. § (4) bekezdésének megfelelõen jogosult családi pótlékra – az állomány
tárgyév augusztus 1-jén szolgálati viszonyban álló tagja és
a tárgyév augusztus 1-jén jogviszonyban álló közalkalmazott, aki a gyermeknek szülõje, gyámja – kivéve a gyermekvédelmi gyámot – vagy a szülõnek, gyámnak közös
háztartásban élõ házastársa vagy élettársa,”

8. §
(1) Az R2. 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Évente egy alkalommal gyermekenként a gyermekes
családok élethelyzetének javítása érdekében a felszámítási
alap 60%-ának megfelelõ összegû nevelési támogatásban
kell részesíteni az állomány tárgyév augusztus 1-jén szolgálati viszonyban álló tagját, és a tárgyév augusztus 1-jén
jogviszonyban álló közalkalmazottat,)
„a) ha a vele közös háztartásban élõ vérszerinti, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekére tekintettel –
ideértve a szülõk által idõszakonként felváltva gondozott,
nevelt gyermeket is – az állomány tagja és a közalkalma-
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zott vagy a vele közös háztartásban élõ házastársa vagy
élettársa
aa) családi pótlékra jogosult,
ab) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév
szeptember 1-jén a 25. életévét még nem töltötte be, a Cst.
szerinti rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, és felsõfokú oktatási intézmény alapképzésében vagy mesterképzésében vesz részt, vagy az egységes, osztatlan képzésben elsõ oklevelet szerzõ nappali tagozatos hallgató,
ac) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév
szeptember 1-jén a 23. életévét még nem töltötte be, és
köznevelési intézményben nappali tagozaton folytat tanulmányokat,
ad) családi pótlékra nem jogosult, de gyermeke tárgyév
szeptember 1-jén a 23. életévét még nem töltötte be, és felsõfokú oktatási intézmény által szervezett felsõfokú szakképzésben folytat tanulmányokat, vagy”
(2) Az R2. 10. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjától eltérõen,
a tárgyévi nevelési támogatásra jogosult az állomány tagja
és a közalkalmazott akkor is, ha az (1) bekezdés a) pontja
szerinti gyermek a tárgyév szeptember 30-ig megszületik,
örökbefogadásra vagy nevelésbe vételre kerül.”

9. §
Az R2. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A házastársi jövedelem-kiegészítés összegének meghatározásakor a gyermekgondozási díjban, a gyermekgondozást segítõ ellátásban – kivéve a jövedelemszerzõ tevékenység folytatása mellett folyósított gyermekgondozási díjat és
gyermekgondozást segítõ ellátást – és a gyermeknevelési támogatásban részesülés idõszakát, valamint a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítõ ellátás és a gyermeknevelési támogatás összegét figyelmen kívül kell hagyni.”

10. §
Az R2. 11. § (6) bekezdés b) pontjában a „gyermekgondozási segélyben” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítõ ellátásban” szöveg lép.

3. Az egyes költségtérítésekrõl szóló
19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása
11. §
(1) Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.)
HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (1) bekezdés
1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. családjától különélõ: a hivatásos és a szerzõdéses állomány (a továbbiakban: állomány) azon tagja, aki a kine-
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vezése, szolgálati érdekû áthelyezése vagy a 19. § (2) bekezdése szerinti vezénylése következtében a család
együttélését lehetõvé tevõ lakhatási támogatásra a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet (a továbbiakban:
Lakásrendelet) vagy a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli
támogatás bevezetésérõl szóló 10/2014. (VII. 25.) HM
rendelet (a továbbiakban: Lakáspénzrendelet) szabályai
szerint az új szolgálatteljesítési helye szerinti településen,
illetve annak vonzáskörzetében igényjogosult, de annak
hiányában a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § c) pontja szerint hazautazik;”
(2) Az R3. 1. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„8. lakhatási támogatás: a Lakásrendeletben meghatározott, a honvédelmért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) rendelkezése alatt lévõ
(a továbbiakban: HM rendelkezésû) bérlakás és garzonlakás juttatása – ideértve a helyõrségi szállóként hasznosított lakás bérbeadását –, a helyõrségi szállón lévõ szállóférõhely, a vissza nem térítendõ juttatás, a munkáltatói kölcsön, az albérletidíj-hozzájárulás, valamint a Lakáspénzrendeletben meghatározott lakáspénz és egyszeri pénzbeli
támogatás biztosítása;”
(3) Az R3. 1. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„10. saját személygépkocsi: a honvéd, a közalkalmazott
vagy ezek házastársa tulajdonában lévõ, vagy általuk zárt
végû, pénzügyi lízingbe vett, a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerinti személygépkocsi;”
(4) Az R3. 1. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(3) E rendelet alkalmazásában családnak minõsül
a családtagok olyan közössége, amelyben családtag a házastárs, az élettárs, továbbá az a közeli hozzátartozó, akit
a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerint az állomány tagja köteles eltartani, és akit a kinevezés, a szolgálat érdekében történt áthelyezés vagy a 19. § (2) bekezdése
szerinti vezénylés idõpontjában saját háztartásában ténylegesen eltartott.
(4) Az élettárs után e rendelet alapján megállapítható
költségtérítések igénybevételéhez az élettársi kapcsolat
fennállásának tényét a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.) 18/A. §-a szerint kell igazolni.”
12. §
Az R3. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § Az e Fejezet szerinti juttatásokra nem jogosult
az a honvéd tisztjelölt és az a honvéd altiszt-jelölt, valamint az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés c) pontja alá
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tartozó azon tagja, aki nem a HM képzési igényeihez kapcsolódóan hajt végre szolgálati kiküldetést.”

13. §
Az R3. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A közalkalmazott részére napidíjként csak a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítõ munkavállaló költségtérítésérõl szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdése szerinti átalány legkisebb összege adható.”

14. §
(1) Az R3. 16. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Az (1) és a (3) bekezdéstõl eltérõen az önkéntes tartalékos katona részére 100%-os mértékben kell megtéríteni a tényleges szolgálatteljesítésre történõ bevonulás és
az onnan történõ elbocsátást követõ hazautazás során indokoltan felmerülõ helyközi utazási költségét. Ha az utazáshoz az önkéntes tartalékos katona saját gépjármûvet
vesz igénybe, részére az Szja. tv. 3. számú melléklet
II.6. pontja szerint igazolás nélkül elszámolható összeget
kell kifizetni.
(5) Nem jogosult a (3) bekezdés alapján hazautazás címén munkába járási költségtérítésre az állomány 23. §
(1) és (2) bekezdése, valamint 24. § (3) bekezdése hatálya
alá nem tartozó tagja és a közalkalmazott, ha a szolgálatteljesítési hely szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében az állomány tagja vagy a közalkalmazott, illetve
ezek közös háztartásban élõ családtagja
a) beköltözhetõ lakástulajdonnal rendelkezik,
b) a Lakásrendelet vagy a Lakáspénzrendelet alapján
ba) HM rendelkezésû lakást bérel,
bb) albérletidíj-hozzájárulás vagy lakáspénz igénybevételével bérel vagy lízingel lakást,
bc) munkáltatói kölcsön, illetve vissza nem térítendõ
juttatás vagy egyszeri pénzbeli támogatás igénybevételével szerzett lakástulajdont, vagy
bd) helyõrségi szállóként hasznosított HM rendelkezésû
lakást bérel vagy használ.”
(2) Az R3. 16. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(7) A helyközi munkába járásra szolgáló félhavi, havi
vagy 30 napos bérletektõl eltérõ idõtartamra szóló és
a helyközi munkába járással összefüggésben vásárolt helyi
negyedéves, féléves és éves bérlet elszámolását a gazdaságosság és az esetleges visszatérítési lehetõség figyelembevételével az állományilletékes parancsnok jogosult engedélyezni. A MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó
kártya vásárlása esetén kizárólag a „Bónusz kártya” ára
(1) bekezdés szerinti mértékének megfelelõ összeg számolható el.
(8) A negyedévesnél hosszabb idõszakra érvényes bérlet és a MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya
gazdaságosságának megállapításakor figyelembe kell venni,
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hogy a bérlet vagy a MÁV START Klub kártyacsaládba
tartozó kártya használatára jogosító feltételekben bekövetkezõ változások, különösen a szolgálati viszony vagy
a közalkalmazotti jogviszony esetleges megszûnése esetén
az ezekkel összefüggésben keletkezõ túlfizetés elõreláthatóan miként térül meg.
(9) A negyedéves, féléves és éves bérlet, valamint
a MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya vásárlására az állományilletékes parancsnok a jogosult írásbeli
kérelmére elõleg folyósítását engedélyezheti, ha az ehhez
szükséges fedezet a kérelem elbírálásakor rendelkezésre
áll. Az elõleggel való elszámolás a bérletrõl vagy a MÁV
START Klub kártyacsaládba tartozó kártyáról szóló számla leadásával történik.”
(3) Az R3. 16. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha az állomány tagjának a szolgálati jogviszonya
a Hjt. 41. § (5) bekezdése, 59. § (1) bekezdés c) pontja,
59. § (2) bekezdés a) és e) pontja, 68. § (1) bekezdés b) és
e)–m) pontja, 80. § (2) bekezdése szerinti okból, vagy
a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a 33/B. §
(2) bekezdés c) pont ca) vagy cb) alpontja szerinti okból
szûnik meg – ide nem értve a 33/B. § (3) bekezdése szerinti
esetet –, a negyedévesnél hosszabb idõszakra érvényes
bérlet vagy a MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó
kártya érvényességébõl még idõarányosan hátra lévõ idõszakra esõ – adó- és járulékfizetési kötelezettség nélküli –
árrészt a gazdaságosság vizsgálatának mellõzésével vissza
kell követelni.”

15. §
Az R3. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A helyi szolgálati utazás végrehajtásához elsõsorban közösségi közlekedési eszközt kell igénybe venni.
Az állományilletékes parancsnok a szolgálati, munkaköri
feladat jellegétõl függõen a vonaljegy, a menetjegy vagy
a helyi bérlet és a számla pénzügyi és számviteli szerv részére történõ leadása ellenében engedélyezheti a vonaljegy, a menetjegy vagy a helyi bérlet árának a megtérítését.
Nem téríthetõ meg a vonaljegy, a menetjegy és a helyi bérlet ára az állomány tagja és a közalkalmazott részére, ha
a helyi szolgálati utazás idõpontjában a szolgálatteljesítési
hely szerinti településre érvényes helyi bérlet megvásárlásához a 17. § szerinti költségtérítésben részesül.”

16. §
Az R3. 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az e Fejezetben foglalt költségek megelõlegezésére az állományilletékes parancsnok a jogosult írásbeli kérelmére, legfeljebb a várható kiadások összegével megegyezõ elõleg folyósítását engedélyezheti.”

77
17. §

(1) Az R3. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állomány áthelyezett tagját az átköltözéssel felmerülõ kiadásai megtérítésére, költözködési költségtérítés
címén
a) a bútorok és az egyéb ingóságok – az átköltözés idõpontjában érvényes lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti lakcím és az átköltözést követõen lakóhelynek vagy
tartózkodási helynek minõsülõ lakcím közötti – szállítási
költségének megtérítése,
b) számla ellenében a saját és az átköltözés idõpontjában vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozói, élettársa indokoltan felmerülõ – az átköltözés idõpontjában érvényes lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti lakcím és
az átköltözést követõen lakóhelynek vagy tartózkodási
helynek minõsülõ lakcím közötti –, egy útra szóló utazási
költségének megtérítése, továbbá
c) költözködési átalány
illeti meg.”
(2) Az R3. 20. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Honvédségi szálláshelyen – ideértve a helyõrségi
szállóként hasznosított állami tulajdonú, HM vagyonkezelõi jogú lakást is – történõ elhelyezés esetén költözködési
költségtérítés címén legfeljebb 200 kg ingóság szállítási
költsége számolható el.”
(3) Az R3. 20. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az állományilletékes parancsnok engedélyezheti
a szállítási költség és a költözködési átalány folyósítását
akkor is, ha az állomány tagja az áthelyezést követõen
igénybe vett honvédségi szálláshelyrõl az új szolgálatteljesítési helyével azonos településre vagy annak vonzáskörzetébe költözik, és az (1) bekezdés a) pontja szerinti szállítási költséget a honvédségi szálláshelyre történõ költözésekor nem számolta el.”

18. §
Az R3. 23. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az állomány áthelyezett tagja részére teljes összegû munkába járási költségtérítés a Lakásrendeletben meghatározott helyi lakásgazdálkodási szerv által kiállított
igazolás alapján állapítható meg, amelyet az állomány tagja a 15. § (3) bekezdése szerinti kérelemmel együtt nyújt
be az állományilletékes parancsnok részére. Az igazolásnak bizonyítania kell, hogy az állomány áthelyezett tagja
a szolgálatteljesítési hely szerinti településen és annak
vonzáskörzetében a Lakásrendelet és a Lakáspénzrendelet
alapján nem részesül a család együttélését lehetõvé tevõ
lakhatási támogatásban.”
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19. §

Az R3. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § (1) A szolgálatteljesítési helyétõl, a lakóhelyétõl
és a tartózkodási helyétõl eltérõ belföldi településre
a) az állomány képzésben való részvétel vagy szolgálati
feladat ellátása céljából vezényelt tagja,
b) szolgálati feladat ellátása céljából vezényelt önkéntes
tartalékos katona, valamint
c) képzésre beiskolázott vagy a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 53. §-a
alapján átmenetileg más munkáltatónál foglalkoztatott
részére a felmerülõ költségeket az 5–7. § és a 10–14. § alkalmazásával kell megtéríteni.
(2) Nem téríthetõk meg az önkéntes tartalékos katona
részére az (1) bekezdés b) pontja szerinti vezénylés során
a lakóhely és a tartózkodási hely szerinti településen a helyi munkába járási költségek.
(3) 12 hónapot meghaladó belföldi képzésre vezénylés
esetén az állomány tagja részére írásbeli kérelme alapján
a 20–22. § szerinti költségtérítések folyósítását kell engedélyezni.
(4) Az e § szerinti juttatásokra nem jogosult az állomány
Hjt. 46. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó azon tagja, aki
nem a HM képzési igényeihez kapcsolódóan vesz részt
belföldi képzésben.”

20. §
Az R3. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„34. § Ha az állomány tagja elsõ alkalommal költözik
önálló lakásba, részére az állományilletékes parancsnok
engedélyezheti a 20. § és a 21. § szerinti költözködési költségtérítés kifizetését a közigazgatási határon belüli helyi,
valamint helyközi költözködés esetén is. E rendelkezés értelmében önálló lakásnak – a lakhatás jogcímétõl és a tulajdoni viszonyok helyzetétõl függetlenül – azt a lakóingatlant vagy lakrészt kell tekinteni, amely megfelel az önálló életvitel folytatásához szükséges feltételeknek. Nem
minõsül önálló lakásnak a helyõrségi szálló – ideértve
a helyõrségi szállóként hasznosított lakást is – és a laktanyai szállás.”

21. §
Az R3. VII. Fejezete a következõ 34/B. §-sal egészül ki:
„34/B. § A honvéd és a közalkalmazott jogosult a felmerülõ elõre kifizetett és igénybe nem vett szolgáltatások
vissza nem térített ellenértékének megtérítésére, ha a szolgálati, munkaköri feladatai végrehajtása miatt szabadsága
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idõtartama alatt, illetve a szokásos munkarendjétõl eltérõ
idõpontban kell a szolgálatteljesítési helyén jelen lennie.”

22. §
Az R3. a következõ 37. §-sal egészül ki:
„37. § E rendeletnek az egyes juttatási tárgyú honvédelmi
miniszteri
rendeletek
módosításáról
szóló
26/2016. (XII. 22.) HM rendelettel (a továbbiakban: R.)
megállapított 24. §-a alkalmazása során úgy kell eljárni,
hogy a 6 hónapot meghaladó vezénylések, beiskolázások
és más munkáltatónál történõ átmeneti foglalkoztatások
esetén a 12. § (1) bekezdése szerinti utazási költségtérítések elszámolására az R. hatálybalépését követõen végrehajtott utazásokkal összefüggésben kerülhet sor.”

23. §
Az R3. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

24. §
Az R3.
a) 6. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében a „gépjármûvel” szövegrész helyébe a „személygépkocsival”
szöveg,
b) 12. § (1) bekezdésében a „személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú mellékletének”
szövegrész helyébe a „személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.)
3. számú melléklet” szöveg,
c) 12. § (1) és (2) bekezdésében a „gépjármû” szövegrész helyébe a „személygépkocsi” szöveg,
d) 16. § (3) bekezdésében a „9 Ft/km” szövegrész helyébe a „15 Ft/km” szöveg,
e) 18. § (3) bekezdésében a „saját gépjármû” szövegrész
helyébe a „saját személygépkocsi” szöveg,
f) 27. § (1) bekezdésében a „szokásos munkarendjétõl
eltérõ idõpontban” szövegrész helyébe a „szabadsága idõtartama alatt, illetve a szokásos munkarendjétõl eltérõ idõpontban” szöveg,
g) 32/A. § nyitó szövegrészében az „a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény” szövegrész helyébe
az „az Mt.” szöveg,
h) 34/A. § nyitó szövegrészében a „honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet”
szövegrész helyébe a „Hjt. vhr.” szöveg,
i) 34/A. § a) pontjában a „szolgálatteljesítési hely” szövegrész helyébe a „képzés helye” szöveg
lép.
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4. A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás
bevezetésérõl szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet
módosítása
25. §
A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetésérõl szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3/A. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal
egészül ki:
[Nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontját akkor, ha a lakáspénzre való jogosultság egyéb feltételeivel rendelkezõ személy lakáslízingjéhez történõ támogatás megállapítását]
„e) a lakáspénzzel lízingelt, a méltányolható lakásigény
alsó határát el nem érõ szobaszámú lakás helyett a méltányolható lakásigény alsó határát elérõ vagy azt meghaladó, a szolgálati hely szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében lévõ, beköltözhetõ lakásra kéri.”
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b) 3/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „kéri, vagy”
szövegrész helyébe a „kéri,” szöveg,
c) 3/A. § (1) bekezdés d) pontjában a „kéri.” szövegrész
helyébe a „kéri, vagy” szöveg
lép.

27. §
(1) Az R4. 57. §-ában a Honvédelmi Minisztérium által
nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009.
(XII. 29.) HM rendelet 215. § (2) bekezdés a)–h) pontját és
218. § (2) bekezdését megállapító rendelkezés az „az illetményalap” szövegrész helyett az „a kormánytisztviselõi illetményalap” szöveggel lép hatályba.
(2) Nem lép hatályba az R4. 55. §-a.

5. Záró rendelkezések
28. §

26. §
Az R4.
a) 3/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „a méltányolható
lakásigénynek megfelelõ” szövegrész helyébe a „legalább
a méltányolható lakásigény alsó határának megfelelõ szobaszámú és beköltözhetõ” szöveg,

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és 2018.
január 2-án hatályát veszti.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelethez
„1. melléklet a 19/2013. (IX. 6.) HM rendelethez
……………………………………….
(honvédelmi szervezet megnevezése)
KÉRELEM
munkába járási költségtérítéshez
Név, rendfokozat/foglalkoztatási jogviszony, beosztás/munkakör: ................................................................................
Szolgálati hely, munkahely: ...........................................................................................................................................
Közvetlen szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes neve, rendfokozata/foglalkoztatási jogviszonya, beosztása/
munkaköre: ....................................................................................................................................................................
1. A napi munkába járási és hazautazási költségtérítésre való jogosultság elbírálásához szükséges adatok:
1.1. Lakóhely: ................................................................................................................................................................
1.2. Bejelentett tartózkodási hely: ...................................................................................................................................
1.3. Albérletidíj-, lízingdíj-hozzájárulásban, lakáspénzben részesül*:
IGEN NEM
1.4. Munkáltatói kölcsönben részesült-e olyan lakás tulajdonának megszerzéséhez, ami jelenlegi szolgálatteljesítési
helye (munkahelye) szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében található?*:
IGEN NEM
1.5. Vissza nem térítendõ juttatásban, egyszeri pénzbeli támogatásban részesült-e olyan lakás tulajdonának megszerzéséhez, ami jelenlegi szolgálatteljesítési helye (munkahelye) szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében
található?*:
IGEN NEM
1.6. A szolgálatteljesítés helye szerinti településen beköltözhetõ lakástulajdonnal rendelkezik*
IGEN NEM
2. Szolgálat érdekében áthelyezett vagy vezényelt állomány által kitöltendõ adatok
2.1. A szolgálat érdekében történt áthelyezésével1 egyidejûleg vagy azt követõen a szolgálatteljesítési hely szerinti teIGEN NEM
lepülésen vagy annak vonzáskörzetében 2 HM rendelkezésû lakást kapott*
2.2. A lakóhelyén/bejelentett tartózkodási helyén együtt élõ közeli hozzátartozó, élettárs van*:
IGEN NEM
2.3. A 2.2. pont szerinti közeli hozzátartozón, élettárson kívül tartásra kötelezett hozzátartozó neve, címe: ..................
........................................................................................................................................................................................
3. Különélésre vonatkozó nyilatkozat:
Családi állapot: ..............................................................................................................................................................
Alulírott kijelentem, hogy a szolgálat érdekében történt
– áthelyezésem
– belföldi képzésre vezénylésem
– egyéb szolgálati feladatra vezénylésem*
következtében .........................................................................
(szolgálatteljesítési hely szerinti
település/vonzáskörzet)
– az egyébként velem közös háztartásban élõ
családtagjaimtól, eltartásra kötelezett
hozzátartozómtól3 külön élek és hétvégi
hazautazásra kényszerülök
– a család együttélését lehetõvé tevõ lakhatási
támogatás hiányában napi helyközi munkába
járásra kényszerülök*.

1
2
3

Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 19. § (1)–(3) bekezdése szerint szolgálat érdekében áthelyezettek vagy 24. §-a szerint vezényeltek.
Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 1. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti vonzáskörzet.
Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti családtagok.
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4. Az utazásra vonatkozó adatok:
4.1. A fenti adatok figyelembevételével 20….. (év) … (hó) …….. (nap)-tól …………………………………. útvonalon
részemre „napi munkába járási”, „hétvégi hazautazási”* költségtérítés folyósítását kérem.
4.2. Igénybe vett utazási eszköz(ök)*: – belföldi közforgalmú vasút
– helyközi, elõvárosi autóbuszjárat
– helyi érdekû vasút (HÉV)
– menetrend szerint közlekedõ hajó, komp, rév
– helyi tömegközlekedési eszköz
– saját személygépkocsi
4.3. Szolgálatteljesítési hely, munkavégzés helye, címe:
4.4. Napi munkába járás esetén a munkába járás lakóhelyrõl/bejelentett tartózkodási helyrõl* történik.
4.5. Saját személygépkocsi igénybevétele (15 Ft/km)
Kiindulási és célállomás távolsága (km):
………… km
Egy útra elszámolható összeg (km × 15 Ft/km):
.…………. Ft
4.6. Helyközi közösségi közlekedési eszköz igénybevétele:
4.6.1. Egy utazási eszköz igénybevétele esetén:
Kiindulási és célállomás (közlekedési vállalat által közzétett) távolsága:
..……….. km
Havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára:
..………… Ft
Igényelt költségtérítés módja*:
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 86%)
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy családjától különélõ, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
4.6.2. Átszállással végrehajtott utazás esetén:
Igényelt költségtérítés módja*:
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 86%)
– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenõ közlekedés miatt (térítés mértéke: 86%)
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy családjától különélõ, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenõ közlekedés miatt (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány
vagy családjától különélõ, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
a) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ..............................................................– ................................................km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz: ..................................................................................................................
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: ......................................................................................................Ft
b) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ..............................................................– ................................................km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz: ...................................................................................................................
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: ......................................................................................................Ft
c) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ................................................– ..............................................................km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz: ..................................................................................................................
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: ......................................................................................................Ft
4.7. MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya igénybevétele esetén
4.7.1. a kártya érvényességének idõtartama: fél év/1 év*,
4.7.2. a költségtérítés mértéke: 86% / 100%*.
4.8. Helyi közösségi közlekedés (a szolgálatteljesítési, munkavégzési hely és a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti településen)
4.8.1. Helyi bérlethez hozzájárulást kér*:
IGEN
NEM
4.8.2. Helyi bérlethez való hozzájárulás mértéke a szolgálatteljesítés helye/vezénylés helye* szerinti településen*:
– 100% (csak a vezényelt és a családjától különélõ, szolgálat
érdekében áthelyezett állomány esetében) – bérletszelvény és számla
leadása ellenében
– miniszteri utasításban meghatározott mérték – bérletszelvény és
számla leadása ellenében
4.8.3. A szolgálatteljesítés helye/vezénylés helye* szerinti településen érvényes bérlet teljes ára: ............................. Ft
4.8.4. Helyi bérlethez való hozzájárulás mértéke a lakóhely/tartózkodási hely szerinti településen*: miniszteri utasításban meghatározott mérték – bérletszelvény és számla leadása ellenében

82

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

1. szám

4.8.5. A lakóhely/tartózkodási hely szerinti településen* érvényes bérlet teljes ára: ................................................... Ft
A helyi bérletrõl a számlát minden esetben az állományilletékes honvédelmi szervezet nevére és címére kell kiállíttatni.
Polgári és büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a különélésre vonatkozó nyilatkozat a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokban, valamint az utazási költségtérítési jogosultságomat érintõ
feltételekben bekövetkezõ minden változást a változás bekövetkeztétõl számított 5. munkanapig köteles vagyok bejelenteni.
................................................, 20................... év ................................... hó ............... nap
…………………………………….
igénylõ aláírása
(telefonszám: .......................................)
5. A személyügyi ügyintézõ záradéka:
5.1. A személyes adatszolgáltatási kötelezettség alapján, a nyilvántartott személyi adatok és az igénylõ által feltüntetett adatok:
– megegyeznek,
– nem egyeznek meg, de azok átvezetése a benyújtott dokumentumok alapján megtörtént.
5.2. Jelenlegi szolgálati helyére kinevezés/áthelyezés ideje:
5.3. A kérelmezõ a rendelkezésre álló adatok alapján különélõnek minõsül: IGEN / NEM
................................................., 20................. év ...................................... hó ..................... nap
P. H.
………………………………….
személyügyi ügyintézõ aláírása
6. A pénzügyi és számviteli szerv záradéka:
6.1. Nevezett a jelenleg érvényben lévõ jogszabályok alapján
………………–………… útvonalon 20..... (év)
……………… (hó) …….. (nap)-tól napi munkába járási, hétvégi hazautazási* költségtérítésre jogosult.
6.2. Az utazási eszköz igénybevételi formája*:
– belföldi közforgalmú vasút
– helyközi, elõvárosi autóbuszjárat
– helyi érdekû vasút
– menetrend szerint közlekedõ hajó, komp, rév
– helyi tömegközlekedési eszköz
– saját gépjármû
6.3. Napi km: …………. (napi munkába járás esetén)
6.4. Hétvégi km: …………… (hétvégi hazautazás esetén)
6.5. Nevezett ………. km-es bérlet/egy útra* szóló menetjegy árának ..........................%-ára, .......................... Ft
összegben, illetve saját gépjármû választása esetén ………….. km × 15 Ft/km-re, …….……… Ft összegben jogosult.**
6.6. MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya igénybevétele esetén a kártya féléves/éves* árának
.......................%-ára, …………………. Ft összegben jogosult.
6.7. Szolgálat érdekében történt áthelyezés, vezénylés miatt 100%-os mértékû, ……………. Ft összegû helyi bérlet
költségtérítésre jogosult.
6.8. Helyi bérlettérítéshez ......................%-os mértékû .................................. Ft összegû hozzájárulásra jogosult
a lakóhelye/tartózkodási helye* szerinti településen történõ utazáshoz.
...................................., 20.................... év ................................. hó .............. nap
P. H.
.............................................................................
pénzügyi és számviteli szerv vezetõjének aláírása
7. Munkáltatói döntésben történõ rögzítés céljából átvettem:
…………………………, 20…. év …………………. hó ……... nap
………………………………..
aláírás
* A megfelelõ rész aláhúzandó!
** A felesleges szövegrészek kihúzandók!”
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A honvédelmi miniszter
27/2016. (XII. 23.) HM
rendelete
egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek
a központi hivatalok
és költségvetési szervi formában mûködõ
háttérintézmények megszûnésével összefüggõ
módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés m) pont ma) alpontjában 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 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló
1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés c) pontjában
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 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési
miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló
1996. évi CXVI. törvény 68. § (10) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésrõl szóló
1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés g) pontjában
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 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földmûvelésügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési
miniszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény
15. § (6) 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. ren-
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delet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
emberi erõforrások miniszterével egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 16. pontjában,
valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés
i) pontjában 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 48. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erõforrások
miniszterével egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában 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 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési
miniszterrel egyetértésben –,
a 8. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. §
(1) bekezdés l) és m) pontjában, valamint a honvédek
jogállásáról szóló 2012. CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában 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 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési
miniszterrel egyetértésben –,
a 11. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
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1. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati
gépjármûvei forgalomba helyezése elõtti
és idõszakos mûszaki vizsgálatával, környezetvédelmi
felülvizsgálatával, valamint a gépjármûvek hatósági
engedéllyel és jelzéssel történõ ellátásával kapcsolatos
külön szabályokról szóló
5/1998. (III. 6.) HM rendelet módosítása
1. §
A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati gépjármûvei forgalomba helyezése elõtti és idõszakos mûszaki vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint a gépjármûvek hatósági engedéllyel és jelzéssel történõ ellátásával kapcsolatos külön szabályokról szóló
5/1998. (III. 6.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szolgálati gépjármûnek rendelkezni kell a közúti
gépjármû-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben eljáró közlekedési hatóság által kiadott típusbizonyítvánnyal, általános vagy sorozat forgalomba helyezési engedéllyel, egyedi forgalomba helyezési összeépítési vagy átalakítási engedéllyel.”

2. Az állami repülések céljára szolgáló repülõtér
és a katonai repülés céljára földön telepített
léginavigációs berendezés üzemben tartásának
feltételeirõl szóló 27/2001. (XI. 23.) HM rendelet
módosítása
2. §
Az állami repülések céljára szolgáló repülõtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeirõl szóló 27/2001.
(XI. 23.) HM rendelet 15. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóságtól”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól” szöveg lép.

3. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
honvédségi alkalmazásáról szóló
33/2002. (V. 3.) HM rendelet módosítása
3. §
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.)
a) 1. § a) pontjában az „a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálatra, a Magyar Honvédség katonai szervezeteire”
szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség katonai szer-

1. szám

vezeteire (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezet),
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos „Frederic Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató
Intézet szakvéleményezõ tevékenységét (a továbbiakban:
OSSKI)” szövegrész helyébe az „az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) szakvéleményezõ
tevékenységét” szöveg,
c) 12. § (4) bekezdésében a „szervezet az OSSKI” szövegrész helyébe a „országos tisztifõorvos” szöveg,
d) 14. § (2) bekezdésében az „OSSKI” szövegrész helyébe az „OKI” szöveg
lép.

4. §
Hatályát veszti az R1. 1. számú mellékletében az „honvédségi szervezet: a Magyar Honvédség olyan szervezeti
egysége, amely önálló állománytáblával rendelkezik és
a honvédelemért felelõs miniszter vagy a Magyar Honvédség parancsnoka irányítása és/vagy vezetése alá tartozik;”
szövegrész.

4. Az állami repülõterek környezetében létesítendõ
zajgátló védõövezetek kijelölésének,
hasznosításának és megszüntetésének
részletes mûszaki követelményeirõl szóló
43/2002. (VIII. 12.) HM–KvVM együttes rendelet
módosítása
5. §
Az állami repülõterek környezetében létesítendõ zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes mûszaki követelményeirõl szóló
43/2002. (VIII. 12.) HM–KvVM együttes rendelet
10. § (2) bekezdésében a „földhivatal” szövegrész helyébe
az „ingatlan-nyilvántartási hatóság” szöveg lép.

5. A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos
közegészségügyi-járványügyi követelményekrõl,
azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttmûködésének
rendjérõl szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM
együttes rendelet módosítása
6. §
A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekrõl, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálattal való együttmûködésének rendjérõl szóló
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21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed:)
„a) a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) által vezetett minisztériumra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartotó szervezetekre, az MH katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezet), a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra,”
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j) 12. § (4) bekezdésében az „Országos Tisztifõorvosi
Hivatal készenléti ügyeletét” szövegrész helyébe az „országos tisztifõorvost” szöveg
lép.

6. A honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó
egészségügyi intézményekben történõ egészségi,
pszichikai, fizikai, munkaköri alkalmassági vizsgálatok
végzésérõl és azok térítési díjairól szóló
7/2008. (III. 18.) HM rendelet módosítása

7. §
8. §
Az R2.
a) 3. § (1) bekezdésében az „ÁNTSZ országos és helyi
szervezeteivel, illetve intézeteivel” szövegrész helyébe
az „országos tisztifõorvossal, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatallal, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fõvárosi kerületi) hivatalával” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdésében az „ÁNTSZ regionális és országos” szövegrész helyébe az „Országos Közegészségügyi Intézet, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatal, valamint a fõvárosi és
megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében
eljáró járási (fõvárosi kerületi) hivatala” szöveg,
c) 5. § (2) bekezdésében az „ÁNTSZ szerveivel” szövegrész helyébe az „országos tisztifõorvossal, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatallal, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fõvárosi kerületi) hivatalával” szöveg,
d) 5. § (3) bekezdésében az „az ÁNTSZ megbetegedés
helye szerinti területileg illetékes kistérségi, fõvárosi kerületi intézetének” szövegrész helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fõvárosi kerületi) hivatalának” szöveg,
e) 6. § (2) bekezdésében a „HM érintett szerveivel, valamint az ÁNTSZ egészségfejlesztési feladatokat ellátó országos és regionális szervezeteivel” szövegrész helyébe
a „miniszter által vezetett minisztérium érintett szerveivel,
valamint az országos tisztifõorvossal” szöveg,
f) 7. § (3) bekezdésében az „országos tiszti fõorvossal”
szövegrész helyébe az „országos tisztifõorvossal” szöveg,
g) 11. §-át megelõzõ alcímének címében és 11. §-ában
az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi szervek” szöveg,
h) 11. §-ában és 12. § (3) bekezdésében az „országos tiszti fõorvos” szövegrész helyébe az „országos tisztifõorvos”
szöveg,
i) 12. § (4) bekezdésében az „országos tiszti fõorvossal
és az ÁNTSZ illetékes hatóságaival” szövegrész helyébe
az „országos tisztifõorvossal, a népegészségügyi feladatkörében eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatallal vagy
a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fõvárosi kerületi) hivatalával”
szöveg,

A honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó egészségügyi intézményekben történõ egészségi, pszichikai, fizikai, munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzésérõl és
azok térítési díjairól szóló 7/2008. (III. 18.) HM rendelet
(a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) központi
egészségügyi szervezetére (a továbbiakban: egészségügyi
intézmény), valamint
b) a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) által vezetett minisztériumra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, és az MH
a) pont hatálya alá nem tartozó katonai szervezeteire
terjed ki.”

9. §
Az R3.
a) 2. § (1) bekezdésében az „A személyi állomány” szövegrész helyébe az „Az 1. § szerinti szervek személyi állománya” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében az „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelõ” szöveg,
c) 4. § (4) bekezdésében az „A Magyar Honvédség”
szövegrész helyébe az „Az MH” szöveg, az „MH HEK”
szövegrész helyébe az „MH Egészségügyi Központ”
szöveg
lép.

7. A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló
18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosítása
10. §
A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.
(XII. 18.) HM rendelet 11. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodától” szövegrész helyébe
a „közúti közlekedési nyilvántartó szervtõl” szöveg lép.
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8. A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének
feltételeirõl szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet
módosítása
11. §
A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeirõl szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában a „földhivatalnak” szövegrész helyébe az „ingatlan-nyilvántartási hatóságnak” szöveg lép.
9. A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának,
valamint a kiegészítõ támogatások megállapításának
és folyósításának szabályairól szóló
11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása
12. §
A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítõ támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 4. §-ában és 7. § b) pontjában a „Nyugdíjfolyósító
Igazgatósággal” szövegrész helyébe a „nyugdíjfolyósító
szervvel” szöveg lép.
10. A Magyar Honvédség közúti forgalomba nem
helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedõ
jármûveinek vezetésére vonatkozó szabályokról szóló
8/2014. (IV. 29.) HM rendelet módosítása

1. szám
12. Záró rendelkezések
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 3. § b)–d) pontja, a 7. § b) és j) pontja 2017. április
1-jén lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
28/2016. (XII. 23.) HM
rendelete
a honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló
18/2009. (XII. 18.) HM rendelet
módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés m) pont ma) alpontjában 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 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

13. §
A Magyar Honvédség közúti forgalomba nem helyezett,
a közúton csak ideiglenes jelleggel közlekedõ jármûveinek vezetésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2014.
(IV. 29.) HM rendelet 4. § (3) bekezdésében a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg lép.
11. A honvédelmi és katonai célú építmények építési
célelõirányzata kezelésének és felhasználásának
szabályairól szóló 25/2008. (XI. 28.) HM rendelet
hatályon kívül helyezése

1. §
A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.
(XII. 18.) HM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Honvédségi jármûvet a honvédségi szervezetek, illetve a Magyarországon települõ katonai szervezet állományába tartozó személyek vezethetnek.”

2. §
Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

14. §
Hatályát veszti a honvédelmi és katonai célú építmények
építési célelõirányzata kezelésének és felhasználásának
szabályairól szóló 25/2008. (XI. 28.) HM rendelet.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

1. szám
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HATÁROZATOK
Az Országgyûlés
35/2016. (XII. 19.) OGY
határozata
a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló
35/2013. (V. 16.) OGY határozat módosításáról*

1. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat 1. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Hvt. 38. § (1) bekezdésére
figyelemmel az Országgyûlés a Magyar Honvédség részletes bontású létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
Állománycsoportok

Tiszt
Altiszt
Legénységi állomány
Honvéd tisztjelölt állomány
Honvéd altisztjelölt állomány
Kormánytisztviselõk, közalkalmazott
és munkavállaló állomány
Összesen legfeljebb

Létszám (státuszok száma)

5 690
9 270
8 850
500
100
6 670

A létszám összlétszámhoz viszonyított arányának
maximumértéke

legfeljebb az összlétszám 32%-a
legfeljebb az összlétszám 32%-a
–
–
legfeljebb az összlétszám 24%-a

31 080
”

2. A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Magyar Honvédség 1. pont szerinti létszáma nem tartalmazza a legfeljebb 8000 fõ önkéntes tartalékos, valamint
a Magyar Honvédség rendelkezési állománya és az egészségügyi rendszer átalakításával összefüggésben a Magyar
Honvédség központi egészségügyi szervezetében a lakossági ellátást biztosító szervezeti elemek státuszainak számát.”

3. Ez a határozat a közzétételét követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Hegedûs Lorántné s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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UTASÍTÁSOK
A honvédelmi miniszter
61/2016. (XII. 16.) HM
utasítása
a Magyar Honvédség létesítményeinél mûködõ
fegyveres biztonsági õrségekkel kapcsolatos
hatósági feladatokról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja alapján a következõ
utasítást
adom ki:

1. §
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálatra, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §
A HM közigazgatási államtitkár a miniszter nevében és
megbízásából kiadmányozza a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Fbötv.) 1/A. §-a
szerinti döntést.

nek kiadása, visszavonása, ideiglenes bevonása és nyilvántartása tekintetében kiadmányozási jogot gyakorol;
d) kiadmányozza az õrségek õrségutasításait és õrutasításait jóváhagyó határozatokat; és
e) hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi az õrök szolgálatellátását, az õrzés biztonsági rendszerét, továbbá
a fegyver és lõszer biztonságos tárolásának, kezelésének,
felhasználásának és nyilvántartásának rendjét.

4. §
A HVK hadmûveleti csoportfõnök
a) az õrség létesítésének, mûködése felfüggesztésének,
megszüntetésének kezdeményezésére, szervezeti módosítására irányuló javaslatokat véleményezi, elõkészíti és felterjeszti a HM közigazgatási államtitkár részére;
b) az õrök alkalmasságának elbírálásához szükséges
adatokat továbbítja az Országos Rendõr-fõkapitánysághoz, az adatokat naprakészen nyilvántartja;
c) az õrszolgálat ideiglenes korlátozását vagy megerõsítését, valamint az õrség feletti parancsnokság átvételét
kezdeményezi a HVKF-nél;
d) az Fbötv. 4. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben javaslatot tesz a HVKF-nek a fegyveres biztonsági
õrzés – ideiglenes – katonai erõvel történõ végrehajtására.

5. §
A HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály fõosztályvezetõ elõkészíti a honvédelemért felelõs miniszter
döntését az õrök intézkedése, annak elmulasztása, illetve
kényszerítõ eszköz alkalmazása során felmerült panasz tekintetében.

3. §
A Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF)
a) a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Hadmûveleti Csoportfõnökség csoportfõnökének kezdeményezésére elrendeli az MH létesítményeinél mûködõ fegyveres
biztonsági õrségeknél (a továbbiakban: õrségek) az õrszolgálat ideiglenes korlátozását vagy megerõsítését, valamint
az õrség feletti parancsnokság átvételét;
b) az Fbötv. 4. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben intézkedik a fegyveres biztonsági õrzés – ideiglenes – katonai erõvel történõ végrehajtására;
c) a fegyveres biztonsági õrök (a továbbiakban: õrök)
hatósági szolgálati igazolványának és szolgálati jelvényé-

6. §
(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Magyar Honvédség létesítményeinél mûködõ fegyveres biztonsági õrségekkel kapcsolatos
hatósági feladatokról szóló 24/2010. (II. 19.) HM utasítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter
62/2016. (XII. 19.) HM
utasítása
az önköltség-számítási szabályzat elkészítésének
szabályairól szóló 70/1999. (HK 24.) HM utasítás
hatályon kívül helyezésérõl és egyes HM utasítások
önköltségszámítással összefüggõ módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:
1. Az önköltség-számítási szabályzat elkészítésének
szabályairól szóló 70/1999. (HK 24.) HM utasítás
hatályon kívül helyezése
1. §
Hatályát veszti az önköltség-számítási szabályzat elkészítésének szabályairól szóló 70/1999. (HK 24.) HM utasítás.
2. Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról
szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás módosítása
2. §
Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról
szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás 6. § (4b) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4b) A honvédelmi szervezet a (4a) bekezdés b) pont
ba) alpontja szerinti bevételt a bevételszerzõ tevékenységhez kapcsolódó – a HM fejezet egységes számviteli politikája önköltség-számítási szabályzata szerinti – önköltségszámítás bizonylatával vagy az értékesítési árat, illetve térítési díjat tartalmazó jogszabályi hivatkozással vagy nemzetközi szerzõdéssel támasztja alá.”
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nosi ellenõrzésének, valamint az ingóságok hasznosításának, elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól
szóló 67/2011. (VI. 24.) HM utasítás 57. § (5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az Átadó az átvevõ elõzetes külön igénye esetén –
a minimálisan szükséges erõforrásokon felül – amennyiben az alaprendeltetésének ellátásában nem akadályozza –
saját hatáskörben és külön megállapodásban rögzített díjazás ellenében – további eszközt és munkaerõt biztosíthat
az átvevõ részére. Ebben az esetben az Átadó a HM fejezet
egységes számviteli politikája önköltség-számítási szabályzatának rendelkezései alapján állapítja meg a térítési
díj mértékét.”

4. A honvédelmi szervezetek alapításáról,
tevékenységérõl és szabályzatairól szóló
80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosítása
4. §
A honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás1.) 9. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A honvédelmi szervezetek térítés ellenében végzett
szolgáltatásának térítési díját vagy termék értékesítésének
árát a HM fejezet egységes számviteli politikája önköltség-számítási szabályzatának rendelkezései szerint kell kiszámítani és megállapítani.”

5. §
Hatályát veszti az Utasítás1. 11. § (3) bekezdés f) pontja.

5. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
gazdálkodásának szabályairól szóló
20/2013. (III. 14.) HM utasítás módosítása
6. §

3. 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
3. §
A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ
ingóságok és társasági részesedések kezelésének, tulajdo-

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdálkodásának szabályairól szóló 20/2013. (III. 14.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás2.) 4. § (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az MH EK a Szervezeti és Mûködési Szabályzatában rögzített kormányzati funkciók szerinti minden bevételszerzõ tevékenységére vonatkozóan – a HM fejezet egységes számviteli politikája önköltség-számítási szabályzatában foglaltak szerint – teljeskörûen megtervezi azok kiadásait és bevételeit.”
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7. §

10. §

Az Utasítás2.
a) 3. § (4) bekezdés b) pontjában és 4. § (4) bekezdésében a „szakfeladatonkénti” szövegrész helyébe a „kormányzati funkciónkénti”,
b) 3. § (9) bekezdésében az „az MH EK önköltség-számítási szabályzata alapján” szövegrész helyébe az
„a HM fejezet egységes számviteli politikája önköltség-számítási szabályzatában foglaltak szerint” és
c) 4. § (3) bekezdésében a „szakfeladatonként” szövegrész helyébe a „kormányzati funkciónként”
szöveg lép.

Az Utasítás3. 5. § a) pontjában az „az önköltség-számítási szabályzat elkészítésének szabályairól szóló HM utasításban, valamint a HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjérõl szóló 4/2012. (HK 5.) HM
VGHÁT szakutasítás mellékleteként kiadott Honvédelmi
Minisztérium Fejezet Egységes Számviteli Politikája
XII. fejezetében meghatározottaknak megfelelõen összeállított önköltség-számítási szabályzat szerint kialakított”
szövegrész helyébe az „a HM fejezet egységes számviteli
politikája önköltség-számítási szabályzatának rendelkezései szerint kialakított térítési díjak vagy értékesítési” szöveg lép.

6. A honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai
ellátását elõsegítõ tevékenységek szabályairól, valamint
a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 19/2015. (V. 11.) HM utasítás
módosítása

7. A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi
és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
24/2015. (VI. 15.) HM utasítás módosítása

8. §

Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
24/2015. (VI. 15.) HM utasítás 11. § (2) bekezdése és
3. mellékletének 9. pontja.

A honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elõsegítõ tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekrõl
szóló 19/2015. (V. 11.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás3.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A honvédelmi szervezetnek az alapító okirata szerinti mértékig engedélyezett vállalkozási tevékenysége
megkezdése elõtt, de – amennyiben az Ávr. 13. § (1) bekezdés c) pontja szerint a honvédelmi szervezet a rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységét a szervezeti és
mûködési szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) vagy annak módosítása megjelöli – legkésõbb az SZMSZ-ének
vagy annak módosítása hatálybalépéséig össze kell állítania és a honvédelmi szervezet vezetõjének jóvá kell hagynia az Utasítás 11. § (3) bekezdése szerinti vállalkozási
szabályzatát.”

9. §
Az Utasítás3. 11. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A vállalkozási tevékenységbõl származó bevételek
a (2) bekezdés, valamint a 7. § (1) bekezdése és a 7. §
(2) bekezdés a)–c) pontja szerint csökkentett összege a
honvédelmi szervezet vezetõjének döntése alapján használható fel.”

11. §

8. Záró rendelkezések
12. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ 15. napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
63/2016. (XII. 19.) HM
utasítása
a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek
eljárási rendjérõl
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja és a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
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(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés j) pontja alapján a következõ utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések
1. §
(1) Ezen utasítás hatálya – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a honvédelmi miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.
(2) Ezt az utasítást a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) beszerzései és a kapcsolódó
adatszolgáltatások vonatkozásában a KNBSZ beszerzési
szabályzatának eltérõ rendelkezése hiányában kell alkalmazni.
(3) Ezen utasítás hatálya kiterjed az (1) bekezdésben
meghatározott szervezetek által végzett beszerzési tevékenységre, az azok eredményeképpen létrejött szerzõdésekre, azok módosításaira, a beszerzési tevékenységgel
kapcsolatos adatszolgáltatás és dokumentálás rendjére,
az azokkal összefüggõ kapcsolattartásra és együttmûködésre.
(4) Ezen utasítás hatálya nem terjed ki azokra az eljárásokra, amelyek esetében a beszerzés kivételesen kedvezõ
feltételei csak rövid ideig állnak fenn, az ellenszolgáltatás
a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb, és ezért az ajánlatkérõ honvédelmi szervezet más, honvédelmi szervezetnek
nem minõsülõ ajánlatkérõt hatalmaz meg azzal, hogy a nevében ajánlatkérõként beszerzési eljárást folytasson le.
(5) A (4) bekezdés szerinti meghatalmazás kiadására kizárólag ezen utasítás szerint ajánlatkérõként eljárásra jogosult honvédelmi szervezet felterjesztésére, a honvédelmi miniszter elõzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(6) Ezen utasítás hatálya nem terjed ki azokra az eljárásokra, amelyeket a honvédelmi miniszter egyedi döntése
alapján az (1) bekezdés szerinti honvédelmi szervezet más,
honvédelmi szervezetnek nem minõsülõ ajánlatkérõ meghatalmazása alapján, annak nevében folytat le.
(7) A pénzügyi ellenjegyzés rendjére a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésérõl és bejelentésének rendjérõl szóló HM utasítás (a továbbiakban: ellenjegyzési utasítás) elõírásait kell alkalmazni.
(8) A 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti forrásokból
megvalósuló beszerzési eljárások elõkészítése és lefolytatása során ezen utasítást az uniós forrásból származó támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó jogszabályokkal és közjogi szervezetszabályozó eszközökkel
együttesen kell alkalmazni. Ha ezen jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök a beszerzési eljárások
elõzetes minõségbiztosítására vagy folyamatba épített el-
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lenõrzésére vonatkozóan elõírásokat fogalmaznak meg,
azok teljesítése ezen utasításban a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály (a továbbiakban: HM
GTSZF) részére a 39. § alapján történõ felterjesztéssel
egyidejûleg, párhuzamosan is történhet. Amennyiben
az elõzetes minõségbiztosítást vagy folyamatba épített ellenõrzést végzõ szervezet véleménye alapján az eljárással
kapcsolatos bármely döntés vagy dokumentum érdemben
módosítandó, errõl az ajánlatkérõ a HM GTSZF-et haladéktalanul tájékoztatja.
(9) Ahol ezen utasítás nem nevesíti, hogy a jelentést,
adatszolgáltatást, felterjesztés mellékleteit (a továbbiakban együtt: dokumentáció) eredetben kell megküldeni, ott
az aláírt, beszkennelt dokumentáció elektronikus levélben
történõ megküldését kell érteni.

2. §
Ezen utasítás alkalmazása szempontjából:
1. ajánlatkérõ: az a honvédelmi szervezet, amely a beszerzési eljárás lefolytatására önállóan jogosult, vagy arra
költségvetési elõirányzattal vagy elõirányzat feletti rendelkezési jogosultsággal (a továbbiakban együtt: költségvetési elõirányzattal) bíró honvédelmi szervezettõl megbízást kap;
2. beszerzés: a védelmi és a biztonsági beszerzés, a közbeszerzés, a védelmi és biztonsági célú beszerzésekrõl
szóló 2016. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 7. §
(1) bekezdés 1., 2., 3., 4., 8., 9., 14., 15., 16. és 17. pontja
szerinti beszerzés, a közbeszerzésekrõl szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés
a)–k) pontja szerinti beszerzés, a Kbt. 9. § (8) bekezdés a),
d) és k) pontja szerinti beszerzés, a Kbt. felhatalmazása
alapján kiadott kormányrendeletekben meghatározott eltérõ szabályok alapján végrehajtott beszerzés, valamint
az értékhatár alatti beszerzés;
3. beszerzés értéke: a beszerzés tárgyának – a Kbt.
irányadó rendelkezéseire tekintettel megállapított – nettó
értéke;
4. beszerzési eljárás megindítása: a beszerzési eljárást
megindító hirdetmény feladásának, közzétételének, a pályázati, ajánlati felhívás megküldésének, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az ajánlattételi felhívás
megküldésének idõpontja;
5. beszerzési tevékenység: árubeszerzésre, szolgáltatás
megrendelésére vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerzõdés megkötésére irányuló tevékenység;
6. elõirányzat feletti rendelkezési jogosultsággal bíró
honvédelmi szervezet: a Honvédelmi Minisztérium fejezet
központi és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
HM utasításban (a továbbiakban: gazdálkodási utasítás)
ekként meghatározott honvédelmi szervezet;
7. elõzetes piaci konzultáció: a Kbt. 28. § (4) bekezdésben meghatározott eljárás;
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8. ÉBT: Éves Beszerzési Terv, amely a honvédelmi
szervezetek részére meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges beszerzéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó költségvetési forrásokat évenkénti bontásban tartalmazó fejezetszintû tervdokumentum;
9. értékhatár alatti beszerzés: a nemzeti közbeszerzési
értékhatárt el nem érõ értékû beszerzés;
10. értékhatár alatti beszerzési terv: a honvédelmi szervezetek részére meghatározott feladatok végrehajtásához
szükséges, a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érõ
értékû, minimálisan a saját hatáskörû beszerzéseket tárgykörönként elkülönítetten tartalmazó terv, melyet a honvédelmi szervezet vezetõje hagy jóvá;
11. fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása keretében
elõállított áruk vagy teljesített szolgáltatások, illetve építési beruházás beszerzése: a büntetés-végrehajtási szervezet
részérõl a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekrõl, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének
és azok ellentételezésének rendjérõl szóló 44/2011.
(III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BVR.) hatálya
alá tartozó, ezen utasítás elõírásai alapján végrehajtott beszerzés;
12. importbeszerzés: az MH mûködésének biztosítása
céljából lefolytatott minden olyan árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés, amelyet Magyarország területén kívülrõl teljesítenek, akkor is, ha a felhasználás vagy az igénybevétel Magyarország területén kívül történik, a mûveleti
beszerzések, továbbá a tartós külszolgálatot teljesítõk ellátását célzó beszerzések, valamint az NSPA-tõl történõ
megrendelés kivételével;
13. indikatív ajánlat bekérése: a beszerzés becsült értékének meghatározása érdekében a gazdasági szereplõk
felkérése kötelezettségvállalás nélküli ajánlat megtételére;
14. kezdeményezõ: az a honvédelmi szervezet, amely
költségvetési elõirányzattal rendelkezik, vagy az elõirányzat felett rendelkezési jogosultsággal bír, és a beszerzést
kezdeményezi;
15. költségviselõ: az a honvédelmi szervezet, amely
a beszerzésre vonatkozó szerzõdés teljesítését követõen
a számla kiegyenlítésére szolgáló fedezettel rendelkezik;
16. környezetvédelmi feladat: olyan építési beruházás,
rekonstrukció, felújítás, szolgáltatás-igénybevétel, valamint gép-, berendezés- és mûszerbeszerzés vagy egyéb tevékenység – így különösen monitoringrendszer kiépítése,
kapcsolódó kutatás-fejlesztés –, amelynek elsõdleges rendeltetése környezeti ártalmak megelõzése, csökkentése,
megszüntetése, a környezeti elemek állapotának javítása,
a természetes ökoszisztémák helyreállítása, továbbá fennmaradásuk biztosítása, a természeti erõforrások védelme,
a természeti értékek megóvása;
17. kötelezettségvállaló: a beszerzés tárgyát képezõ áru,
szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás,
valamint építési koncesszió ellenértékének pénzben történõ kiegyenlítésére vonatkozó írásos nyilatkozat tételére
jogosult személy;
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18. közbeszerzés: a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés;
19. központi ellátó szervezet: a gazdálkodási utasításban
ekként meghatározott honvédelmi szervezet;
20. központosított közbeszerzés: a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: KR.), a fekvõbeteg szakellátást
nyújtó intézmények részére történõ gyógyszer-, orvostechnikai eszközök és fertõtlenítõszer beszerzések országos
központosított rendszerérõl szóló 46/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: EÜR.) vagy a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszerérõl szóló
247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
NKHR.) hatálya alá tartozó beszerzés;
21. megbízás: az 1. melléklet szerinti „Megbízás beszerzés kezdeményezésére” elnevezésû formanyomtatvány kitöltésével elkészített és kiadmányozott ügyirat;
22. megfelelõ alapossággal történõ elõkészítés: a megbízás elõkészítése során – a Kbt. szerinti összeférhetetlenségi szabályok betartása mellett végzett – azon cselekmények összessége, amelynek eredményeképpen a kezdeményezõ képes a beszerzési eljárás során elérni kívánt célt
meghatározni, továbbá képes meghatározni azon gazdasági szereplõket, akik mûszakilag megfelelõ, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot tudnak adni, ide tartozik különösen az adott beszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, a beszerzés becsült értékének a meghatározása;
23. mûszaki leírás: az ajánlattételhez szükséges dokumentumok közé tartozó mûszaki elõírások összessége,
amely meghatározza a beszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzõket, és amely alapján a beszerzés tárgya
oly módon írható le, hogy az megfeleljen a kezdeményezõ
által igényelt rendeltetésnek, ideértve az elõzetesen meghatározott harcászati mûszaki követelményeknek való
megfelelést is;
24. mûveleti beszerzés: az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) szervezeti egységének minõsülõ, mûveleti területen telephellyel rendelkezõ ideiglenes szervezet feladatainak végrehajtásához
szükséges mûveleti területen történõ árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, építési beruházás, amely a beszerzés tárgyára vonatkozó nemzetközi szerzõdés vagy tárcaszintû nemzetközi megállapodás hiányában hazai forrásból határidõre vagy gazdaságosan nem biztosítható;
25. NSPA: NATO Support and Procurement Agency,
amely a NATO beszerzésekkel foglalkozó ügynöksége;
26. összegezés megküldése: a beszerzési eljárás eredményérõl szóló értesítésnek az ajánlattevõk vagy pályázók részére történõ megküldése;
27. pályázatkérõi jogosultsággal rendelkezõ honvédelmi szervezet: a 13. § (1) bekezdésében meghatározott beszerzési eljárások kezdeményezésére és lefolytatására önállóan vagy megbízás alapján jogosult, jóváhagyott költségvetési elõirányzattal rendelkezõ honvédelmi szervezet;
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28. piackutatás: a beszerzési eljárás elõkészítése során
végzett azon tevékenységek összessége, amelyeknek célja
az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének meghatározása,
a Kbt. szerinti összeférhetetlenségi szabályok betartása
mellett, és amely elsõsorban nyilvánosan hozzáférhetõ
adatbázisokban lévõ adatokra, valamint a beszerzés tárgyának megfelelõ iparágban, szolgáltatási ágban tevékenykedõ gazdasági szereplõk feltérképezésre, illetve
az általuk szolgáltatott adatok begyûjtésére irányul; ide
tartozik – adott esetben – az indikatív ajánlat bekérése, valamint a NATO tagságunkból eredõ lehetõségek vizsgálata;
29. SZÉBT: Szervezetszintû Éves Beszerzési Terv,
amely az egyes honvédelmi szervezetek részére meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges beszerzéseket
tartalmazó tervdokumentum;
30. tartós külszolgálatot teljesítõk ellátását célzó beszerzés: a nem fegyveres külszolgálatot teljesítõk és a tartós tanulmányokat folytatók nemzeti logisztikai támogatása érdekében külföldön végrehajtásra kerülõ árubeszerzés,
szolgáltatás megrendelése, építési beruházás beszerzése,
amely nemzetközi szerzõdés, tárcaszintû megállapodás hiányában vagy hazai készletbõl, beszerzésbõl határidõre
vagy gazdaságosan nem biztosítható;
31. termékkodifikációs adatszolgáltatási záradék: egy
termék minden lényeges tulajdonságát, mûszaki adatait
tartalmazó, annak azonosításához szükséges mûszaki rajzok, leírások, illetve azonosító adatok átadása, vagy
a gyártás során alkalmazott szabványokra, gyártási utasításokra történõ utalás, amelynek alapján az adott termék
egyértelmûen azonosítható;
32. üzembentartási adatszolgáltatási záradék: a szerzõdés azon záradéka, amelyben a beszállító kötelezettséget
vállal arra, hogy az általa szállított termék rendszerbe állításához, üzemben tartásához, kivonásához a megrendelõ
által meghatározott adatokat a megrendelõ részére hitelesen biztosítja;
33. válsághelyzet: a Vbt. 3. § 48. pontjában meghatározott helyzet;
34. védelmi és biztonsági beszerzés: a Vbt. 4. § (1) bekezdése szerinti beszerzés.
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az SZÉBT tervezetüket évenkénti bontásban a részükre
biztosított elõirányzati keretek alapján.

4. §
(1) A HM GTSZF az ajánlatkérõk által felterjesztett beszerzési feladat kezdeményezésére vonatkozó dokumentumokat összeveti a jóváhagyott ÉBT-vel, és a 21. §-ban
meghatározottak szerint javaslatot tesz a kezdeményezés
engedélyezése tárgyában való döntésre.
(2) A HM GTSZF a közbeszerzések központi ellenõrzésérõl és engedélyezésérõl szóló 320/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: ELLR.) hatálya alá tartozó beszerzések lefolytatása, szerzõdések megkötése vagy módosítása érdekében az ajánlatkérõk kezdeményezése és
adatszolgáltatása alapján végzi az ELLR. rendelkezéseiben meghatározott, a beszerzési eljárásokhoz szükséges
dokumentumok felülvizsgálatát, elõzetes ellenõrzését.
(3) A HM GTSZF felügyeleti, ellenõrzési tevékenysége
kiterjed a beszerzési eljárások vonatkozásában az eljárás
szabályos elõkészítettségének, ezen belül az eljárás jogalapjának, gazdaságosságának, a tárca tervdokumentumaiban meghatározott céljaival való összhangjának vizsgálatára.
(4) A HM GTSZF a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, szükség szerint kiegészítõ adatszolgáltatást kér be a beszerzési eljárásban
érintett honvédelmi szervezetektõl.
(5) A HM GTSZF a kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési
programok besorolásáról szóló HM utasítás szerinti hadfelszerelés-fejlesztési programokhoz nem kapcsolódó
szakági beszerzési és beszerzési eljárást kezdeményezõ
dokumentumot szakmai véleményezésre megküldheti
a HM Hadfelszerelés Fejlesztési Fõosztály (a továbbiakban: HM HFF) részére.
(6) A HM GTSZF az ajánlatkérõk által a 15. § (2) bekezdés j) pontja alapján megküldött adatszolgáltatásokat
összesíti, ellenõrzi, valamint a HM védelemgazdaságért
felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM
VGHÁT) részére felterjeszti. A HM VGHÁT egyetértése
esetén a HM GTSZF megküldi az adatszolgáltatást a jogszabályban elõírt szervezet részére.

2. A beszerzési eljárásba bevont honvédelmi szervezetek
hatásköre és feladatai
5. §
3. §
(1) A HM GTSZF a 16–18. § szerint koordinálja és végrehajtja az ÉBT összeállítását és módosítását, valamint
a tárca költségvetési kereteinek, illetve elõirányzatainak
év közbeni változása esetén, szükség szerint kezdeményezi az ÉBT módosítását.
(2) A honvédelmi szervezetek a 16. §-ban meghatározott tervezési köriratban foglaltak szerint összeállítják

(1) A HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH)
a) ellenõrzi a honvédelmi szervezetek – a kizárólagos
jog alapján ajánlatkérõi hatáskörébe tartozó, vagy hatáskörébe utalt – beszerzési igényeit, beszerzési tilalom alóli
mentesítési kötelezettségének teljesítését,
b) tervezi és szervezi a hazai és külföldi beszerzési, valamint egyéb kereskedelmi témájú tárgyalásokat, valamint
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c) a HM HFF-fel, valamint az érintett honvédelmi szervezetekkel együttmûködve tervezi, szervezi a hadfelszerelési konferenciákat, bemutatókat és konzultációkat.
(2) A HM VGH kizárólagos jogosultsággal – a 9. § (1)
és (4) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében és
a 11. §-ban meghatározott kivételekre figyelemmel – ajánlatkérõként eljárva végzi
a) a védelmi és biztonsági beszerzések lefolytatását,
b) az importbeszerzések lefolytatását,
c) a hajtóanyag-, elhelyezési célú tüzelõolaj-beszerzések lefolytatását, a HM irányítása alá tartozó külképviseletek részére történõ beszerzések kivételével,
d) a jövedéki termékek beszerzésének lefolytatását,
a HM irányítása alá tartozó külképviseletek részére történõ
beszerzések kivételével,
e) a keretmegállapodásos eljárás elsõ részének lebonyolítását,
f) a központosított közbeszerzés körébe tartozó termékek beszerzésének és szolgáltatások megrendelésének lefolytatását,
g) a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében
megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NSIPR.) alapján a NATO Biztonsági Beruházási
Programjához kapcsolódó beszerzések lefolytatását,
h) valamennyi beszerzés lefolytatását, amelynek értéke
a nemzeti közbeszerzési értékhatárt eléri vagy meghaladja,
i) a kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programok besorolásáról szóló HM utasítás szerinti kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programmal kapcsolatos és a haditechnikai
kutatás-fejlesztési beszerzések lefolytatását, továbbá
j) a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Vbt. 7. §
(1) bekezdés 4. pontja szerinti beszerzések lefolytatását.
(3) A kezdeményezõ megbízása alapján a HM VGH
ajánlatkérõként nem kizárólagos jogosultsággal is folytat
le beszerzési eljárásokat. A HM VGH megbízása a nem kizárólagos jogosultságába delegált beszerzési eljárások vonatkozásában az MH katonai szervezeteinek vonatkozásában kizárólag a Honvéd Vezérkar fõnöke (a továbbiakban:
HVKF), míg a HM szervek esetében kizárólag a HM
VGHÁT elõzetes engedélyével történhet.
(4) A HM VGH a beszerzési eljárások lefolytatása során
a) folyamatosan és közvetlenül kapcsolatot tart a kezdeményezõvel,
b) mind a hazai, mind az importbeszerzések esetén
a szerzõdés vagy szerzõdésmódosítás aláírását követõ
5. munkanapig annak egy példányát vagy kivonatát –
amely tartalmazza a szállítási, teljesítési követelményeket,
a mûszaki és pénzügyi teljesítés ütemtervét – közvetlenül
megküldi a kezdeményezõ, ha pedig a költségviselõ nem
azonos a kezdeményezõvel, akkor a kezdeményezõ és
a költségviselõ részére,
c) az ELLR. hatálya alá tartozó beszerzési eljárások engedélyeztetése során kapcsolatot tart a közbeszerzésekért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium illetékes szer-
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vezeti egységeivel a HM GTSZF egyidejû tájékoztatása
mellett, továbbá
d) a kézhezvételtõl számított 3 munkanapon belül továbbítja a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) részére a honvédelmi szervezetek által elkészített, az NKHR. 8. és 9. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség alá esõ tájékoztatókat, terveket, dokumentumokat.
(5) A HM VGH érvényesíti az általa lefolytatott beszerzési eljárások eredményeként megkötött szerzõdések teljesítésével kapcsolatosan felmerülõ szerzõdésszegésbõl
eredõ követeléseket.
(6) A HM VGH a beszerzési eljárásokkal összefüggésben végzi a vám- és haditechnikai engedélyezési eljárásokkal összefüggõ feladatokat, lebonyolítja a vám-, jövedéki-, környezetvédelmi- és hitelintézeti mûveleteket,
végzi az importbeszerzésekkel összefüggõ vám-, jövedéki
adó- és környezetvédelmi termékdíj-bevallással kapcsolatos ügyek intézését.
(7) Ha az importbeszerzés költségviselõje a HM
VGH-tól eltérõ honvédelmi szervezet, a HM VGH megküldi a költségviselõnek a deviza-kifizetésekhez, az akkreditívek nyitásához és az azokhoz kapcsolódó teljesítésekhez szükséges információkat. Nem európai uniós tagállamból beszerzésre került termékek esetén a közterheket –
így különösen az általános forgalmi adót, vámot, környezetvédelmi termékdíjat – a területileg illetékes vámhatóság által kiállított határozat alapján a költségviselõ fizeti
meg. Európai uniós tagállamból beszerzésre került termékek és szolgáltatások esetén a számlák nettó összegének
kifizetése után a költségviselõ az általános forgalmi adót –
az adózás rendjérõl szóló törvény szerint – bevallja és befizeti, illetve visszaigényli, és a környezetvédelmi termékdíj-bevallás elkészítéséhez adatot szolgáltat a HM VGH
részére.
(8) A HM VGH a költségviselõ nevére kiállított, közterhek
megfizetésére szóló határozatokat teljesítés céljából megküldi a költségviselõ részére.

6. §
Az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK)
1. megtervezi a rendelkezési jogkörébe tartozó központi
logisztikai elõirányzatokból megvalósuló beszerzéseket,
ellenõrzi a gazdálkodási hatáskörébe tartozó honvédelmi
szervezetek hasonló tárgyú beszerzési igényeit,
2. ellenõrzi az MH ÖHP, az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság (a továbbiakban: MH
HFKP) és a HVKF közvetlen szolgálati alárendeltségébe
tartozó katonai szervezetek által megküldött ÉBT javaslatokat,
3. az igényeket kötelezettségvállaló szerinti bontásban
szerepelteti az ÉBT javaslatban, melynek megfelelõen
a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF) részére MH szintû logisztikai
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beszerzési tervet terjeszt fel, melynek során felelõsséggel
tartozik a Kbt. szerinti részekre bontási tilalomra vonatkozó szabályok betartásáért,
4. szakterületüket érintõen meghatározza a szolgálati
alárendeltségébe tartozó központi ellátó szervezetek
tárgyévi beszerzési és ellátási feladatait a központi ellátás
körébe tartozó eszközök és készletek vonatkozásában,
5. összeállítja az általa kezdeményezett beszerzési megbízásokat, az azokhoz kapcsolódó mûszaki leírásokat,
közremûködik a beszerzések lebonyolításában,
6. irányítja a szolgálati alárendeltségébe tartozó központi ellátó szervezeteket a beszerzési feladatok végzésében,
7. önállóan vagy a szolgálati alárendeltségébe tartozó
központi ellátó szervezetek útján beszerzéseket kezdeményez,
8. biztosítja a rendelkezési jogosultságába tartozó költségvetési keretek, valamint elõirányzatok tekintetében,
hogy a beszerzési eljáráshoz szükséges pénzügyi fedezet
rendelkezésre álljon, a hatáskörét meghaladó költségvetési keretek, valamint elõirányzatok tekintetében kezdeményezi az átcsoportosítások végrehajtását,
9. feldolgozza a központi ellátó szervezetek által saját
hatáskörben lebonyolított beszerzések tárgyában felterjesztett jelentéseket,
10. a tárgyév folyamán alárendeltjei havi, valamint eseti
jelentései alapján elemzi és értékeli a szakterületek beszerzési helyzetét, melynek keretében a terv- és a tényadatok
összehasonlítása alapján elemzi a tervezett, valamint
a ténylegesen végrehajtott beszerzések eltéréseit, az eltérések okát, majd az alárendeltek felé intézkedik, illetve javaslatokat tesz a feladatok esetleges módosítására,
11. az MH egészére vonatkozó keretmegállapodásos eljárással lefolytatandó beszerzések esetében az MH ÖHP,
illetve az MH BHD bevonásával összefogja és kezdeményezi a keretmegállapodásos beszerzési eljárás elsõ részének lebonyolítását,
12. az állandó híradás szakterület tekintetében rendelkezési joggal bír az MH BHD elõirányzatai felett, valamint
elkészíti a kapcsolódó beszerzési megbízásokat,
13. kezdeményezõként elkészíti a minõségbiztosítási,
átvételi és termékazonosítási követelményeket,
14. a kezdeményezõ igénye esetén minõségbiztosítási
feladatkörében eljárva a kezdeményezõ által megküldött
mûszaki leírás alapján elkészíti, majd a kezdeményezõ részére megküldi az adott beszerzéshez kapcsolódó minõségbiztosítási, átvételi és termékazonosítási követelményeket,
15. a 13. és 14. pont szerinti feladatköreivel érintett beszerzések esetén részt vesz az ajánlatok értékelésében,
melynek keretében végrehajtja azok minõségi szempontú
értékelését,
16. az ajánlatkérõ igénye alapján végrehajtja az ajánlati
minták értékelését, gondoskodik azok szakszerû tárolásáról,
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17. végzi a beszerzésekhez kapcsolódó termékazonosítási feladatokat,
18. megrendelõként jár el az NSPA-tól történõ beszerzések esetében a 42. §, valamint a HM közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) és a HVKF vonatkozó együttes intézkedésében foglaltak szerint, továbbá
19. a közlekedési szakterületet érintõen meghatározza
a tárgyévi beszerzési és ellátási feladatokat a központi
ellátás körébe tartozó eszközök és készletek vonatkozásában.

7. §
Az MH ÖHP
a) megtervezi a gazdálkodási hatáskörébe tartozó, intézményi ellátású eszközökre, készletekre és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igényeket,
b) beszerzéseket kezdeményez, összeállítja az általa
kezdeményezett beszerzési megbízásokat, az azokhoz
kapcsolódó mûszaki leírásokat, közremûködik a beszerzések lebonyolításában,
c) biztosítja a keretgazdai hatáskörébe tartozó költségvetési keretek, valamint elõirányzatok tekintetében, hogy
a beszerzési eljáráshoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon, illetve a hatáskörét meghaladó költségvetési keretek, valamint elõirányzatok tekintetében kezdeményezi az átcsoportosítások végrehajtását, továbbá
d) a tárgyév folyamán a szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek havi, valamint eseti jelentései
alapján elemzi és értékeli a szakterületek beszerzési helyzetét, melynek keretében a terv- és a tényadatok összehasonlítása alapján elemzi a tervezett, valamint a ténylegesen végrehajtott beszerzések eltéréseit, az eltérések okát,
majd a szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek felé intézkedik, illetve javaslatokat tesz a feladatok
esetleges módosítására.

8. §
A HM HFF
a) megtervezi a rendelkezési jogkörébe tartozó központi
logisztikai elõirányzatokból megvalósuló kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programokkal kapcsolatos beszerzéseket,
b) összeállítja az általa kezdeményezett beszerzési megbízásokat, az azokhoz kapcsolódó mûszaki leírásokat,
közremûködik a beszerzések lebonyolításában,
c) a kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programokkal
kapcsolatos beszerzéseket kezdeményez, valamint
d) a HM GTSZF 4. § (6) bekezdése szerinti igénye alapján véleményezi a kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programok besorolásáról szóló HM utasítás szerinti hadfelszerelés-fejlesztési programokhoz nem kapcsolódó beszerzések
dokumentumait.
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9. §

11. §

(1) Az MH BHD a HM objektumok ellátása érdekében
a feladatkörébe tartozó, a feladatra jóváhagyott elõirányzatok terhére történõ ellátási kötelezettség teljesítése érdekében – pályázatkérõi jogosultsága mellett – jogosult
a) a KR. hatálya alá tartozó áruk beszerzésére, szolgáltatások megrendelésére, továbbá
b) közbeszerzések lefolytatására.
(2) A HM szervek vezetõi – a rendelkezési jogosultságuk alá tartozó költségvetési elõirányzataik erejéig –
a 43. § szerinti eljárás lefolytatásával megbízhatják az MH
BHD-t.
(3) Az MH BHD az ELLR. hatálya alá tartozó beszerzési eljárások engedélyeztetése során kapcsolatot tart a közbeszerzésekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium illetékes szervezeti egységeivel a HM GTSZF egyidejû tájékoztatása mellett.
(4) Az MH BHD kizárólagos jogosultsággal ajánlatkérõként eljárva végzi a központosított közbeszerzés körébe
tartozó nemzetközi utazásszervezés – így különösen a repülõjegyek, az azokhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, a szállás, a külföldi vasúti jegy, a hajó- és kompjegy,
az autóbérlés, az utazáshoz kapcsolódó biztosítások és
egyéb, kiegészítõ szolgáltatások – megrendelését.

Az MH BHD, az MH Anyagellátó Raktárbázis és
az MH Rekreációs Kiképzési és Konferencia Központ,
az MH 54. Veszprém Radarezred és az MH 64. Boconádi
Szabó József Logisztikai Ezred, valamint – a belföldi reprezentációról szóló HM utasítás szerinti termékek esetében – valamennyi honvédelmi szervezet a vendéglátási tevékenységükhöz kapcsolódóan saját hatáskörben végzik
a tevékenységük ellátásához szükséges, a jövedéki adóról
és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
Jöt.) 3. § (2) bekezdés b)–e) pontja szerinti jövedéki
termékek beszerzését.

10. §
(1) Az MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban:
MH EK) jogosult a feladatkörébe tartozó kötelezettségek
teljesítése érdekében beszerzéseket értékhatártól függetlenül 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,
c) a 37. § szerinti beszerzéseket,
d) a hajtóanyag-, elhelyezési célú tüzelõolaj-beszerzéseket,
e) a jövedéki termékek beszerzését,
f) a NATO Biztonsági Beruházási Programjához kapcsolódó beszerzéseket,
g) a haditechnikai kutatás-fejlesztési beszerzéseket,
h) a keretmegállapodásos eljárás elsõ részének lebonyolítását, valamint
i) az NKHR. hatálya alá tartozó központosított közbeszerzéseket.
(2) Az MH EK a 37. § (2) bekezdésében meghatározott
kapacitással és képességgel összefüggésben tájékoztatást
kér a HM VGH-tól, mely alapján kezdeményezi
a 37. §-ban meghatározott eljárás lefolytatását.
(3) Az MH EK az ELLR. hatálya alá tartozó beszerzési
eljárások engedélyeztetése kapcsán kapcsolatot tart a közbeszerzésekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium illetékes szervezeti egységeivel a HM GTSZF egyidejû tájékoztatása mellett.

12. §
A központi ellátó szervezetek
a) jogosultak a gazdálkodási utasításban megfogalmazott utaltsági rendnek megfelelõen az elõirányzat feletti
rendelkezési jogosultsággal bíró honvédelmi szervezet parancsnoka által elrendelt, a HM VGH-nak az 5. § (2) bekezdése szerinti kizárólagos jogait nem érintõ, a nemzeti
közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû, központi ellátási körbe tartozó áruk és szolgáltatások 43. § (1) és (2) bekezdése szerinti beszerzésére,
b) az elõirányzat feletti rendelkezési jogosultsággal bíró
honvédelmi szervezetek által meghatározott mértékig és
módon részt vesznek az honvédelmi szervezetek összegzett igényeit tartalmazó ÉBT javaslat összeállításában,
c) vezetik az a) pont szerinti beszerzésekkel kapcsolatos, szerzõdéses felek szerinti nyilvántartást a megrendelésekrõl és teljesítésekrõl, valamint
d) az ajánlatkérõk által kötött és saját kötelezettségvállalási körükbe tartozó szerzõdés teljesítésérõl a teljesítést
követõen haladéktalanul, a több évre áthúzódóként jelentkezõ teljesítések esetében a tárgyévet követõ év január
15-éig írásos jelentést tesznek az ajánlatkérõ részére.

13. §
(1) A pályázatkérõi jogosultsággal rendelkezõ honvédelmi szervezetek
a) jogosultak a beszerzési eljárások saját hatáskörben
történõ lebonyolítására
aa) a 43. § (1) és (2) bekezdése szerinti beszerzések esetében,
ab) a HM VGH által megkötött keretmegállapodás alapján a keretmegállapodásos eljárás második részének ajánlatkérõként történõ lefolytatására a Kbt., valamint a keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint, valamint
ac) a HM VGH által megkötött keretmegállapodás
hiányában vagy a keretmegállapodásban elõirányzott
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teljes mennyiség felhasználtsága esetén – a Kbt. 111. §
f) pontja szerinti áruk uniós közbeszerzési értékhatárt el
nem érõ értékû beszerzése esetében a 25. § figyelembevételével – a 43. § (1) és (2) bekezdése szerint,
b) jogosultak a hazai nyelvképzés szolgáltatás, a nem
haditechnikai besorolású gépjármû-javítás szolgáltatás
és gépjármû alkatrészek, a honvéd tisztjelöltek „B” kategóriás, valamint a honvéd altiszt-jelöltek „B” és „C” kategóriás vezetõi engedélyének megszerzését szolgáló tanfolyam-tárgyú közbeszerzéseket uniós közbeszerzési értékhatárig lefolytatni,
c) jogosultak az Európai Unió által az operatív programok, valamint az Európai Gazdasági Térség és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus, továbbá a Svájci-Magyar
Együttmûködési Program keretében biztosított és az egyéb
európai uniós alapokból elérhetõ források vagy az azokhoz
kapcsolódó önrész, illetve el nem számolható költség fedezetéül szolgáló hazai források terhére – a 39. § (2) bekezdése figyelembevételével – közbeszerzéseket lefolytatni,
d) vezetõi felelõsek az SZÉBT-nek az ÉBT-vel való
összhangjáért,
e) az SZÉBT-et a 16. §-ban foglalt körirat szerinti rendben küldik meg, illetve terjesztik fel,
f) intézik a saját hatáskörben lefolytatott beszerzési eljárásaik során a jogorvoslati és reklamációs, valamint a jótállással és a szavatossággal összefüggõ ügyeket, valamint
g) a saját kötelezettségvállalási körükbe tartozó és a HM
VGH által kötött szerzõdés teljesítésérõl a teljesítést követõen haladéktalanul, a több évre áthúzódóként jelentkezõ
teljesítések esetében a szerzõdés megkötésétõl számított
elsõ évet követõen évente írásos jelentést tesznek a HM
VGH részére.
(2) Az MH ÖHP parancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek havonta jelentést terjesztenek fel a saját hatáskörben lefolytatott beszerzési eljárásokról az MH ÖHP részére.

14. §
A pályázatkérõi jogosultsággal rendelkezõ honvédelmi
szervezetek a kizárólagos jogosultsági körbe tartozó beszerzési eljárások saját hatáskörükbe történõ eseti delegálására vonatkozó igényeket a HM GTSZF-en keresztül,
a HM VGHÁT részére terjesztik fel engedélyezésre.

15. §
(1) A kezdeményezõ vezetõje felelõs
a) a közbeszerzés részben vagy egészben európai uniós
forrásból történõ finanszírozási lehetõségének vizsgálatáért,
b) a kezdeményezõ SZÉBT-jének az ÉBT-vel való
összhangjáért,
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c) a beszerzések megfelelõ alapossággal történõ elõkészítésért, a mûszaki leírás HM VGH részére történõ megküldéséért, valamint a minõségbiztosítási, átvételi és termékazonosítási követelmények maradéktalan betartásáért,
d) a megbízás ajánlatkérõ részére való megküldését
megelõzõen annak
da) a híradó, informatikai és információvédelmi tárgyú
fejlesztésekkel, infokommunikációs eszközbeszerzéssel,
a központilag biztosított szolgáltatásokkal és az MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózata üzemeltetésével, fenntartásával, valamint a szolgáltatásbérléssel kapcsolatos beszerzések esetén – az egészségügyi információs
rendszerek kivételével – a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökséggel,
db) az elektronikai hadviselés tárgyú beszerzések esetén a KNBSZ-szel,
dc) kiképzés-technikai, valamint kiképzési-szimulációs
tárgyú beszerzések esetén a HVK LOGCSF-fel,
dd) a hadfelszerelés-fejlesztési programokhoz kapcsolódó beszerzések esetén a HM HFF-fel és
de) a da), db) és dd) alpontokban nem említett szakterületeket érintõ beszerzés esetén a HVK LOGCSF-fel
történõ egyeztetéséért,
e) a 19. § (2) bekezdésében meghatározott adatok pontos meghatározásáért és az ajánlatkérõ részére a megbízással egyidejûleg történõ megküldéséért,
f) az eljárás megindítása után az eljárás jogszerû és
a jogszabályokban meghatározott lehetõ legrövidebb idõn
belüli befejezéséhez szükséges információknak az ajánlatkérõ írásbeli felhívásában szereplõ határidõre történõ
megadásáért,
g) a beszerzés eredményeképpen megkötött szerzõdés
alapján rá háruló kötelezettségek teljesítéséért,
h) a 23. § (3) bekezdése szerinti keretszerzõdés-feltöltés, valamint szerzõdésmódosítás kezdeményezéséhez,
az annak szükségességét alátámasztó dokumentumok és
a fedezetigazolás, az ELLR. hatálya alá tartozó beszerzések esetén legkésõbb az ELLR.-ben meghatározott határidõt megelõzõ 30. munkanapig, az egyéb beszerzések esetén legkésõbb az ELLR.-ben meghatározott határidõt megelõzõ 15. munkanapig történõ megküldéséért,
i) a szerzõdések késedelmes teljesítésének dokumentálásáért, valamint a HM VGH késedelmes teljesítésrõl történõ tájékoztatásáért, valamint
j) a Kbt. 50. § (2) bekezdés j) pontja szerinti alternatív
ajánlattétel lehetõségének vizsgálatáért.
(2) Az ajánlatkérõ vezetõje felelõs
a) a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv
elkészítéséért, valamint naprakészen tartásáért,
b) a beszerzési eljárás jogalapjának meghatározásáért,
c) a szakértõi, valamint a bírálóbizottság összetételéért,
d) a beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények
közzétételéért és azok jogszerûségéért,
e) a beszerzési eljárás hatályos jogszabályok és közjogi
szervezetszabályozó eszközök szerinti lefolytatásáért, figyelembe véve a kezdeményezõ beszerzési igényeit,
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f) a beszerzési eljárással kapcsolatos, jogász végzettségû szakember által ellenõrzött szerzõdések aláírásáért,
g) a szerzõdések teljesítésével összefüggõ reklamációk
esetén a kivizsgálást végrehajtó bizottság kijelöléséért,
a lezárás érdekében szükséges döntéshozatalért,
h) a beszerzési eljárások ellenõrzéséért és a terven felüli
ellenõrzések elrendeléséért,
i) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
41. § (6) bekezdésében foglaltak érvényesüléséért,
j) a HM GTSZF megkeresése alapján az ELLR., a BVR.
12. §-a és a Vbt. 171. §-a szerinti adatszolgáltatások összeállításáért és a HM GTSZF részére való megküldéséért, továbbá
k) az eljárás ellenõrzése és engedélyezése során bekért
adatoknak és információknak a közbeszerzésekért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium illetékes szervezeti
eleme részére történõ megküldéséért, valamint
a HM GTSZF egyidejû tájékoztatásáért.
(3) Az MH EK parancsnoka felelõs a hatáskörébe tartozó beszerzési igények szakmai felülvizsgálatáért.
(4) Az MH ÖHP parancsnoka felelõs
a) a szolgálati alárendeltségébe tartozó honvédelmi
szervezetek SZÉBT-jeinek szakmai felülvizsgálatáért, valamint
b) a szolgálati alárendeltségébe utalt honvédelmi szervezeteknél a beszerzési tevékenységet érintõ terven felüli
ellenõrzések elrendeléséért.
(5) Az MH LK parancsnoka felelõs
a) az MH ÖHP az MH LK, az MH HFKP, valamint
a HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek SZÉBT-jeinek szakmai felülvizsgálatáért, továbbá
b) a szolgálati alárendeltségébe tartozó honvédelmi
szervezeteknél a beszerzési tevékenységet érintõ terven
felüli ellenõrzések elrendeléséért.

3. A beszerzések tervezése
16. §
(1) A tárca beszerzéseinek tervezése az éves központi
költségvetési törvény figyelembevételével, az e célra
a HM GTSZF által kiadott tervezési köriratban foglaltak
szerint, az illetékes csoportfõnökségek bevonásával valósul meg.
(2) Az SZÉBT-ben a beszerzéseket az ÉBT-ben rögzített kategóriák szerint elkülönítetten kell szerepeltetni.

17. §
(1) A HM GTSZF a felülvizsgált ÉBT tervezetet a HM
VGHÁT, a HVKF és a HM KÁT útján felterjeszti a honvédelmi miniszter részére jóváhagyásra.
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(2) A HM GTSZF a jóváhagyott terv vonatkozó részét
elektronikus úton megküldi az érintett honvédelmi szervezet részére.
(3) A jóváhagyott ÉBT-ben szereplõ értékhatár alatti
sorok vonatkozásában az ajánlatkérõ szervezeteknek rendelkezniük kell feladatokra bontott értékhatár alatti beszerzési tervvel, melyet az ÉBT jóváhagyását követõen készítenek el.

18. §
Ha a beszerzési eljárás kezdeményezésére az ÉBT-ben
nem szereplõ feladat vonatkozásában vagy az ÉBT-ben
tervezett összegnél magasabb összegben kerül sor, mind
a megbízást, mind a kezdeményezést „terven felüli” jelöléssel kell ellátni. A kezdeményezés engedélyezését követõen a HM GTSZF az ÉBT-ben a módosításokat átvezeti.

4. A beszerzési eljárások lefolytatásának rendje
19. §
(1) A beszerzési eljárás lefolytatását a szükséges szabad
elõirányzat rendelkezésre állása esetén a kezdeményezõ
az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével
kezdeményezi az ajánlatkérõnél. A formanyomtatvány
minden pontját ki kell tölteni. A formanyomtatványt a kezdeményezõ vezetõje vagy a szervezeti és mûködési szabályzata szerint kiadmányozásra jogosult személy írja alá.
(2) A megbízáshoz csatolni kell
a) a becsült érték meghatározását alátámasztó iratot,
amely tartalmazza a becsült érték kiszámításának részletes
bemutatását,
b) a 2. melléklet szerinti tartalommal elkészített mûszaki leírást,
c) az értékelési szempontokat,
d) a minõségbiztosítási, átvételi és termékazonosítási
követelményeket, valamint
e) a tárgyévet követõ év vagy évek vonatkozásában
a kötelezettségvállaló vagy a rendelkezési jogosultsággal
bíró honvédelmi szervezet által kiállított, 3. melléklet szerinti „Fedezetigazolás” elnevezésû formanyomtatványt.
(3) A becsült érték részletes bemutatása történhet azonos tárgyban – hasonló mennyiségben, feltételekkel –
megkötött szerzõdés alapulvételével, építési beruházás
esetén az elõzõ idõszakban kialakult fajlagos egységárak
figyelembevételével, továbbá piackutatással.
(4) Ha a piackutatásra indikatív ajánlatok bekérése útján
került sor, a (2) bekezdés a) pontja szerinti iratnak tartalmaznia kell az indikatív ajánlatokat, valamint a megszólított gazdasági szereplõk felsorolását.
(5) A megbízást és a csatolt dokumentumokat az elõírt
példányszámban el kell készíteni, és abból egy eredeti
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példányt és egy elektronikus másolatot is meg kell küldeni
az ajánlatkérõ részére.
(6) A megbízás ügyviteli megérkezését követõ 8. munkanapig az ajánlatkérõ a megbízást ellenõrzi, felülvizsgálja és
a) befogadja azt,
b) a módosítási, kiegészítési javaslatokat megküldi hiánypótlás végett a kezdeményezõ részére,
c) hiányosan kitöltött, illetve elõírt mellékletek nélküli
formanyomtatvány esetén a megbízást – hiánypótlási felhívás és befogadás nélkül – visszaküldi a kezdeményezõ
részére,
d) haladéktalanul, részletes indokolással alátámasztott,
elõzetes szakmai konzultációt kezdeményez a kezdeményezõ és a véleményezésbe bevont honvédelmi szervezetek részvételével a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, vagy
e) tájékoztatja a kezdeményezõt arról, hogy a kezdeményezés alapján piackutatást, elõzetes piaci konzultációt
folytat le, amelynek határideje 8 munkanap, és annak eredményétõl függõen az a)–d) pontban foglaltak szerint jár el.
(7) A (6) bekezdés b) pontjában meghatározott módosítási javaslatok ügyviteli megérkezését követõ 5. munkanapig a kezdeményezõ a javaslatokat feldolgozza, kiegészíti
a megbízást, továbbá – ha szükségesnek ítéli – részletes indokolással alátámasztott szakmai konzultációt kezdeményez az ajánlatkérõnél, az ajánlatkérõ és a véleményezésbe bevont szervezetek részvételével, a megbízás véglegesítése érdekében. Ha a megbízás módosítása objektív,
a kezdeményezõn kívül álló okból 5 munkanapon belül
nem teljesíthetõ, arról a kezdeményezõ haladéktalanul tájékoztatja az ajánlatkérõt.
(8) Az (7) bekezdés szerinti szakmai konzultációt az annak kezdeményezésétõl számított 5. munkanapig össze
kell hívni. A konzultációt követõ 5. munkanapig a kezdeményezõ megküldi az egyeztetett, véglegesített megbízást
ajánlatkérõ részére.
(9) Ha a (7) bekezdés szerinti szakmai konzultációt követõen az ajánlatkérõ a pótlólagos adatszolgáltatást
a) nem tartja megfelelõnek a megbízás befogadásához,
vagy a kezdeményezõ az (6) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az ajánlatkérõ a határidõ leteltét
követõ 2. munkanapig visszaküldi a megbízást a kezdeményezõ részére, melyet indokolással kell dokumentálnia
vagy
b) megfelelõnek tartja, a pontosított megbízást az ügyviteli megérkezést követõ 5. munkanapig befogadja.
(10) Ha a megbízás befogadására annak ügyviteli megérkezését követõ 30. munkanapig nem kerül sor, az ajánlatkérõ a megbízást befogadás nélkül visszaküldi a kezdeményezõnek.
(11) Az ajánlatkérõ a megbízás befogadásának idõpontjáról, valamint az ELLR. hatálya alá tartozásáról tájékoztatja a kezdeményezõt.
(12) A (11) bekezdésben foglalt tájékoztatás megérkezését követõ munkanapon a kezdeményezõ a megbízás és
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csatolmányai elõírtak szerinti további eredeti példányait
megküldi a HM VGH részére.
(13) A (12) bekezdésben foglalt eredeti példányok beérkezését követõen azonnal, de legkésõbb az attól számított
3. munkanapig a HM VGH
a) kezdeményezi a költségviselõ honvédelmi szervezetnél a kötelezettségvállalás HM KGIR-ben történõ rögzítését, könyvelését és az elõirányzat lekötését,
b) az ELLR. hatálya alá tartozó beszerzések esetében
a tárgyévi elõirányzat vonatkozásában – amennyiben
az rendelkezésre áll – kiadja a 4. melléklet szerinti fedezetigazolást, és
c) végrehajtja a megbízás pénzügyi ellenjegyzését.
(14) Az építési beruházások végrehajtására vonatkozó
kezdeményezések esetében a megbízás mellékletében szerepeltetni kell az eljárás becsült értékének megállapítása
érdekében végzett helyszíni felmérés idõpontját, amely
nem lehet régebbi a felterjesztés idõpontjától számított
6 hónapnál, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy az érték megállapítása a rendelkezésre álló építõipari
költségvetés-készítõ programrendszer alkalmazásával történt. Az engedélyezést követõen esetlegesen szükségessé
váló, pótfedezet igénybevételére vonatkozó kezdeményezéseket – ha azok 25%-nál nagyobb mértékben haladják
meg az adott feladatra, illetve részajánlati körre korábban
engedélyezett összeget – a pótigény okainak részletes feltárásával, az elvégzendõ munkafolyamatok tételes bemutatásával kell felterjeszteni.
(15) A kezdeményezõ a jogszabályban vagy közjogi
szervezetszabályozó eszközben elrendelt beszerzési tilalom esetén az az alóli mentesítésre vonatkozó kérelmet
elõkészíti és – beszerzési eljárás lefolytatására szóló megbízás megküldését megelõzõen – továbbítja a HM GTSZF
részére, a HM VGHÁT általi jóváhagyás elõkészítése, valamint az ellenõrzésre és engedélyezésre jogosult szervezetek részére történõ megküldés érdekében. A kérelem elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatos döntésrõl
a HM GTSZF a döntés megérkezését követõen haladéktalanul, ügyiratban tájékoztatja a kezdeményezõt.

20. §
(1) Az ajánlatkérõ a megbízás befogadását követõen haladéktalanul megkezdi a beszerzési eljárást megindító felhívás és a dokumentáció kidolgozását. Az ajánlatkérõ
a kezdeményezõ által megküldött megbízásban és mûszaki
leírásban foglaltakat változtatás nélkül bedolgozza az eljárást megindító felhívásba. Ennek során az ajánlatkérõ
a megbízásban és a mûszaki leírásban foglaltaktól csak
a kezdeményezõ írásos hozzájárulásával térhet el,
amennyiben azok tartalma a beszerzésre vonatkozó jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglaltakkal ellentétes. További kérdések felmerülése
esetén az ajánlatkérõ a kezdeményezõtõl írásban további
tájékoztatást kérhet, amelyre a kezdeményezõ a megkere-
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sését követõ 5. munkanapig írásban válaszol. Ha a meghatározott jogalap lehetõvé teszi gazdasági szereplõk közvetlen megszólítását, az ajánlatkérõ a megbízásban foglaltak
alapján – adott esetben a potenciális gazdasági szereplõk
felkutatása érdekében végzett piackutatás lefolytatásával –
meghatározza a megszólítandó gazdasági szereplõket.
(2) Ha a beszerzés végrehajtása során olyan, elõre nem
látható körülmények állnak elõ, amelyeket a megbízásban
kapott felhatalmazás nem tartalmaz, az ajánlatkérõ felkéri
a kezdeményezõt a megbízás módosítására. A módosításban csak az eredeti megbízástól eltérõ feltételeket és feladatokat kell meghatározni.
(3) Ha a (2) bekezdésben szereplõ módosítás költségkihatást érint, kezdeményezõ az 1. melléklet szerinti formanyomtatványt kizárólag a változásokkal érintett részeit kitöltve küldi meg az érintettek részére.
(4) Ha a megbízás befogadását követõen olyan, elõre
nem látható körülmények állnak elõ, amelyek alapján a beszerzési eljárás nem folytatható le, az ajánlatkérõ a megbízás befogadását visszavonhatja. Errõl a tényrõl haladéktalanul értesíti a kezdeményezõt és a szakterületileg érintett
csoportfõnökséget.
(5) Ha a megbízás ajánlatkérõ általi befogadását követõen a kezdeményezõ költségvetését érintõen olyan változás – így különösen elõirányzat megvonása, zárolása – áll
be, amelynek okán az adott beszerzési eljáráshoz szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, a kezdeményezõ haladéktalanul értesíti az ajánlatkérõt, tájékoztatva arról, hogy
a) visszavonja a beszerzésre vonatkozó megbízást,
b) fenntartja a beszerzésre vonatkozó megbízást, és kezdeményezi az elõirányzatok szükséges mértékû átcsoportosítását a fedezet biztosíthatósága érdekében, vagy
c) módosítja a beszerzésre vonatkozó megbízást.
(6) A beszerzési eljárást megindító felhívás és a dokumentáció összeállításához – a beszerzési feladat függvényében –, ha a beszerzés bonyolultsága indokolttá teszi, illetve a kezdeményezõ indoklással ellátott kérelmére
az ajánlatkérõ szakértõi bizottságot alakít. A szakértõi bizottság az ajánlatkérõ, a kezdeményezõ, az eljárás tárgya
szerint szakterületileg érintett honvédelmi szervezetek,
HM szervek és csoportfõnökségek, valamint szükség esetén külsõ szakértõk felkérésével az ajánlatkérõ nevében
aláírt dokumentumon kerül kijelölésre.
(7) Az ELLR. hatálya alá tartozó beszerzési eljárás esetén az ajánlatkérõ elkészíti és elõterjeszti az ELLR.
2–8. melléklete szerinti elõterjesztést, melyeket az ajánlatkérõ nevében kiadmányozásra jogosult személy lát el aláírással.

21. §
(1) Ha az ajánlatkérõ és a kezdeményezõ nem azonos,
az ajánlatkérõ a beszerzési eljárást megindító felhívás és
dokumentáció tervezetét az 5. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével, a csatolandó dokumentumok-
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kal, a tárgyévet követõ év vagy évek vonatkozásában
a 3. melléklet szerinti, a kötelezettségvállaló vagy a rendelkezési jogosultsággal bíró honvédelmi szervezet által
kiállított fedezetigazolással és a megbízással, – az ELLR.
hatálya alá tartozó beszerzés esetén a tárgyévi költségvetési elõirányzatok vonatkozásában a 4. melléklet szerinti,
a HM VGH által kiállított fedezetigazolással és a 20. §
(7) bekezdése szerinti mellékletekkel együtt – a HM
GTSZF útján, a HM VGHÁT részére terjeszti fel engedélyezésre, melyrõl a HM VGHÁT a kézhezvételtõl számított 5. munkanapig dönt. Kizárólag olyan dokumentumok
kerülhetnek felterjesztésre, melyek azt megelõzõen a kezdeményezõ vagy a kezdeményezõ által erre felkért szervezetek írásban elfogadtak.
(2) Ha az ajánlatkérõ és a kezdeményezõ azonos, e honvédelmi szervezet a beszerzési eljárást megindító felhívás
és közbeszerzési dokumentumok tervezetét a 6. melléklet
szerinti formanyomtatvány kitöltésével, a csatolandó dokumentumokkal, az ELLR. hatálya alá tartozó beszerzés
esetén – MH EK kivételével – a tárgyévi költségvetési elõirányzatok vonatkozásában a 4. melléklet szerinti, a HM
VGH által kiállított fedezetigazolással, a tárgyévet követõ
év vagy évek vonatkozásában a 3. melléklet szerinti, a rendelkezési jogosultsággal bíró honvédelmi szervezet által
kiállított fedezetigazolással – az ELLR. hatálya alá tartozó
beszerzés esetén a 20. § (7) bekezdése szerinti mellékletekkel együtt – a HM GTSZF útján a HM VGHÁT részére
terjeszti fel engedélyezésre, melyrõl a HM VGHÁT a kézhezvételtõl számított 5. munkanapig dönt.
(3) A KR., az NKHR., a Vbt. és az NSIPR. hatálya alá
tartozó beszerzések, valamint a Vbt. 7. § (1) bekezdés 1.,
2., 3., 4., 8., 9., 14., 15., 16. és 17. pontja szerinti beszerzések, a Kbt. 9. § (1) bekezdés a)–k) pontja szerinti beszerzések és a Kbt. 9. § (8) bekezdés a), d) és k) pontja szerinti
beszerzések esetében az (1) és (2) bekezdés szerinti felterjesztési kötelezettség – ide nem értve a KR. 7. §-a alapján
saját hatáskörben lefolytatásra kerülõ közbeszerzési eljárásokat – beszerzési értékhatártól függetlenül fennáll.
A KR. 7. §-a alapján saját hatáskörben lefolytatásra kerülõ
beszerzési eljárások esetében csak nemzeti közbeszerzési
értékhatárt meghaladó becsült értékû közbeszerzéseket illetõen áll fenn a felterjesztési kötelezettség.
(4) Az ajánlatkérõnek az (1) vagy (2) bekezdés szerinti
dokumentumokat telefaxon, a csatolmányokat elektronikus
levélben kell megküldenie a HM GTSZF által meghatározott címre.
(5) A felterjesztett dokumentumok alapján a 4. § (3) bekezdésében meghatározott felügyeleti tevékenység keretében, annak végrehajtása és az (1) vagy (2) bekezdésben
meghatározott döntés elõkészítése érdekében a HM
GTSZF megvizsgálja a javasolt beszerzés tárgyát, tartalmát, elõzményeit és a beszerzés ELLR. hatálya alá tartozását az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok, továbbá szükség esetén a 4. § (4) bekezdésében
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meghatározott kiegészítõ adatszolgáltatás hiánytalan megérkezését követõ 2. munkanapig.
(6) A HM GTSZF az (5) bekezdésben meghatározott
határidõre figyelemmel a vizsgálatot követõen javaslatot
tesz a HM VGHÁT részére az elõterjesztés engedélyezésére, módosítására vagy elutasítására.
(7) A HM GTSZF a felterjesztett kezdeményezések a
HM VGHÁT általi engedélyezésérõl – a kezdeményezések ügyviteli megérkezését követõen – haladéktalanul,
elektronikus levélben értesíti az ajánlatkérõt.
(8) A tárgyévi elõirányzatok terhére indítandó beszerzési eljárásokat legkésõbb az ELLR.-ben meghatározott határidõt megelõzõ 8. munkanapig kell felterjeszteni a HM
GTSZF részére.

22. §
(1) A beszerzési eljárás megindításának és az ELLR. 2–5.
és 7–8. melléklete szerinti elõterjesztés megküldésének elõfeltétele a jóváhagyó döntésrõl szóló, a 21. § (7) bekezdése
szerinti tájékoztatás ajánlatkérõhöz történõ megérkezése.
(2) Az ajánlatkérõ írásban tájékoztatja a kezdeményezõt, a kötelezettségvállalót és a HM GTSZF-et az eljárás
megindításának idõpontjáról.
(3) Az eljárás során szükség esetén lefolytatásra kerülõ
helyszíni bejárást a kezdeményezõ szervezi meg. A helyszíni bejárásról készült jegyzõkönyvet legkésõbb a bejárást követõ munkanapon kell megküldeni az ajánlatkérõ
részére.
(4) A kezdeményezõ a helyszíni bejárás alatt a mûszaki
leírás vagy az eljárást megindító felhívás módosításának
felmerülése esetén az ajánlatkérõnél kezdeményezi annak
módosítást.

23. §
(1) Ha rendkívüli sürgõsségû beszerzés lefolytatása
szükséges, a beszerzési eljárás szereplõi a Kbt., valamint
a Vbt. rendkívüli sürgõsségre vonatkozó szabályainak alkalmazásával járnak el. A sürgõsség objektív indokolása
a beszerzési eljárást kezdeményezõ, a sürgõsségre való hivatkozás jogszerûségének vizsgálata és indokolása
az ajánlatkérõ kötelezettsége és felelõssége.
(2) Ha a beszerzési eljárás hirdetményével kapcsolatban
az eljárásban érintett honvédelmi szervezet részérõl megalapozott, tartalmi elemet érintõ, módosítást igénylõ észrevétel érkezik, a módosítási javaslatot az ajánlatkérõ részére a megküldéssel egyidejûleg elektronikus úton, szerkeszthetõ formában is továbbítani kell.
(3) A keretszerzõdés-feltöltést, a többéves szerzõdések
tárgyévi feltöltését, valamint a lényeges szerzõdésmódosítást – ide nem értve a 43. § (1) és (2) bekezdése szerint és
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az 44. § szerinti eljárásrendben megkötött szerzõdésekhez
kapcsolódó módosításokat – a kezdeményezõ az 1. mellékletben szereplõ formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezi az ajánlatkérõnél. A megbízásnak egyértelmûen
tartalmaznia kell a keretszerzõdés feltöltése esetén az erre
történõ, szerzõdésmódosítás esetén a szerzõdésmódosítás
tényére és értékére történõ utalást. Keretszerzõdés esetén
szerepeltetni kell a korábbi keretszerzõdés-feltöltés összegét, a növelés összegét, valamint a módosított keretösszeget. Szerzõdésmódosítás esetén szerepeltetni kell a szerzõdés szerinti eredeti ellenértéket, a változás értékét, valamint a módosított szerzõdésben szereplõ ellenértéket.
A (6) bekezdéstõl eltérõ nem lényeges szerzõdésmódosítás
formai megkötés nélkül.
(4) Az 1. mellékletben szereplõ formanyomtatványt
a kezdeményezõ vezetõje vagy a kezdeményezõ szervezeti és mûködési szabályzata alapján kiadmányozási joggal
rendelkezõ személy jogosult aláírni. A megbízás minden
pontjának az eredeti megbízásnak megfelelõ választ, továbbá az új információkat is tartalmaznia kell. A kezdeményezõnek csatolnia kell a megbízáshoz a szerzõdéskötés
vagy szerzõdésmódosítás szükségességét alátámasztó dokumentumokat.
(5) Szerzõdésmódosítás a közbeszerzésekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium illetékes szervezeti egysége általi engedélyezést nem igénylõ esetekben legfeljebb a szerzõdés lejáratát megelõzõ 15. munkanapig,
a közbeszerzésekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium illetékes szervezeti egysége általi engedélyezést
igénylõ esetekben legfeljebb a szerzõdés lejáratát megelõzõ 30. munkanapig kezdeményezhetõ az ajánlatkérõnél.
(6) Az ajánlatkérõ a keretszerzõdés feltöltést vagy
a szerzõdés értékét, mennyiségét vagy a teljesítési határidõt – azaz annak lényeges tartalmát érintõ – szerzõdésmódosítás kezdeményezésére a 7. melléklet szerinti formanyomtatványt terjeszti fel a 21. § (1) bekezdése szerinti
rendben, a csatolandó dokumentumokkal együtt,
az ELLR. hatálya alá nem tartozó esetekben legfeljebb
a feltöltést vagy a módosítást megelõzõ 7. munkanapig,
az ELLR. hatálya alá tartozó esetekben a feltöltést vagy
a módosítást megelõzõ 20. munkanapig. Az ELLR. hatálya alá nem tartozó szerzõdésmódosítások esetén az engedély visszaérkezésérõl szóló, a 21. § (7) bekezdése szerinti
HM GTSZF tájékoztatást követõen a szerzõdésmódosítás,
vagy a keretszerzõdés feltöltés azonnal aláírható.
Az ELLR. hatálya alá tartozó esetekben az ajánlatkérõ
a 20. § (7) bekezdésében és 22. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel jár el.
(7) Engedély hiányában az (6) bekezdésben felterjesztett szerzõdésmódosításra nem kerülhet sor, a beszerzés
a módosult feltételekkel csak új beszerzési eljárásban
valósítható meg.
(8) A szerzõdés lényeges tartalmát nem érintõ
módosítás, valamint közös megegyezéssel történõ meg-
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szüntetése esetén tájékoztatást kell felterjeszteni a módosítást, megszüntetést megelõzõ 5. munkanapig a HM
GTSZF részére.

24. §
(1) A beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálását bíráló bizottság végzi, mely az ajánlatkérõ, a kezdeményezõ, valamint szükség esetén az eljárás tárgya szerint
szakterületileg érintett HM szervek, csoportfõnökségek,
a KNBSZ és esetlegesen külsõ szakértõk felkérésével kerül megalakításra.
(2) Az ELLR. hatálya alá tartozó eljárás eredményérõl
szóló írásbeli összegezés csak a közbeszerzésekért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium illetékes szervezeti
egysége hozzájárulását követõen küldhetõ meg. Az ELLR.
hatálya alá nem tartozó eljárások esetében az adott eljárásra vonatkozó szabályoknak megfelelõen kell az írásbeli
összegezést megküldeni.
(3) Ha a költségkihatás a beérkezett ajánlatok elbírálásakor meghaladja az engedélyezett összeget, az ajánlatkérõ a kezdeményezõ által benyújtott, költségviselõi záradékot tartalmazó, a HM VGH által ellenjegyzett, 8. melléklet
szerinti formanyomtatvány a HM GTSZF útján a HM
VGHÁT részére történõ megküldésével kezdeményezi
az eredeti, engedélyezett kezdeményezés szükséges összegû kiegészítésére vonatkozó elõterjesztés engedélyezését.
A HM GTSZF az elõterjesztést a kézhezvételtõl számított
2. munkanapig továbbítja a HM VGHÁT részére, melyrõl
a HM VGHÁT a kézhezvételtõl számított 5. munkanapig
döntést hoz.
(4) Az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatást követõen az ajánlatkérõ az ellenjegyzési utasításban meghatározott szerzõdéskivonatot elkészíti és ellenjegyzi, illetve ellenjegyezteti, majd a szerzõdést a beszerzési eljárás nyertesével megköti.
(5) Eredménytelen eljárás esetén az ajánlatkérõ eredménytelenség indokolásáról szóló tájékoztatását követõen
a beszerzési eljárás kezdeményezõje a költségfedezet további megléte, valamint az igény fennállása esetén megbízás, illetve mûszaki leírás módosításával a 21. § szerint ismételten kezdeményezheti az eljárást.
(6) Ha a kezdeményezõ az eredménytelen eljárást követõen az eljárás megindításának alapját képezõ megbízást
és mûszaki leírást – az eredménytelenség okának kiküszöbölését képezõ változás kivételével – változatlan tartalommal fenntartja, a kezdeményezõ külön engedély nélkül,
az eredménytelenségrõl szóló tájékoztatástól számított követõ 30. napon belül új fedezetigazolás megküldésével
kezdeményezheti az eljárás ismételt lefolytatását az ajánlatkérõnél. Ez esetben az ajánlatkérõ a megbízást
a 21. §-ban foglaltak szerint ismételten ellenõrzi, felülvizsgálja.
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(7) A kezdeményezõ negyedévente, de legkésõbb
a szerzõdés teljesítését vagy részteljesítését követõen haladéktalanul tájékoztatja az ajánlatkérõt a teljesítésrõl,
melyrõl az ajánlatkérõ nyilvántartást vezet. A szerzõdés
teljesítésében érintett valamennyi honvédelmi szervezet
együttmûködik az ajánlatkérõvel a szerzõdés teljesítése
során, különösen a szerzõdésszegésbõl származó igények
érvényesítésével összefüggésben.
(8) Ha a költségviselõ nem azonos az ajánlatkérõvel,
a költségviselõ a részére benyújtott számla kifizetésével
kapcsolatban a szerzõdésben meghatározott rendszerességgel, a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint
(4) és (6) bekezdésére figyelemmel számlaösszesítõt küld
az ajánlatkérõ részére.
(9) A beszerzési eljárások elõkészítése és lefolytatása
során a kijelölt bizottságok tagjai, az esetlegesen bevont
külsõ szakértõk és a felelõs akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadók összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek.

25. §
(1) A pályázatkérõi jogosultsággal rendelkezõ honvédelmi szervezetek a Kbt. 111. § f) pontja szerinti áruk beszerzése során az ELLR. 15. § (1) bekezdésének hatálya
alá tartozás esetén a szerzõdéskötésekre és -módosításokra
vonatkozóan a 7. melléklet szerinti formanyomtatványt
terjesztik fel az elõírt mellékletekkel engedélyeztetés céljából a HM GTSZF útján a HM VGHÁT részére.
(2) A HM GTSZF az (1) bekezdés szerint szerzõdéskötések és – módosítások esetén – a HM VGHÁT általi engedélyezést követõen – a 21. § (7) bekezdése szerint tájékoztatja a felterjesztõt, aki a felterjesztett melléklettel együtt
megküldi az ELLR. 7. melléklet szerinti elõterjesztést
a közbeszerzésekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium illetékes szervezeti egységei részére, melyrõl egyidejûleg írásban tájékoztatja a HM GTSZF-et.
(3) A honvédelmi szervezet az (1) bekezdés szerinti
szerzõdéskötések és módosítások engedélyeztetése során
kapcsolatot tart a közbeszerzésekért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium illetékes szervezeti egységeivel
a HM GTSZF egyidejû tájékoztatása mellett.

5. A beszerzési eljárásokkal kapcsolatos sajátos
szabályok
26. §
(1) A honvédelmi szervezetek folyamatos mûködéséhez
szükséges áruk beszerzését, szolgáltatások megrendelését
és építési beruházások megvalósítását, a több évre átnyúló
haditechnikai eszköz-fenntartás, modernizáció, fejlesztési
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célú, valamint inkurrencia-hasznosításhoz kapcsolódó feladatokat keretmegállapodásos eljárás alkalmazásával
vagy több éves keretszerzõdés megkötésével is meg lehet
valósítani.
(2) A keretmegállapodásos eljárással vagy több éves keretszerzõdéssel lebonyolítandó beszerzések tervezése során a teljes futamidõre tervezett beszerzési igényeket is
szerepeltetni kell.
(3) A keretmegállapodás elsõ részéhez kapcsolódó beszerzési feladat lebonyolítása a 21. §-ban és 22. §-ban
meghatározott módon történik.
(4) A keretmegállapodás második részében vagy több
éves keretszerzõdés pénzügyi keretein belül realizálandó
éves feltöltés a 27. § (3) bekezdése szerinti HM
KÁT–HVKF együttes intézkedésben meghatározott módon és formában indítható meg és hajtható végre.
(5) Az éves kiegészítõ megállapodás(ok) szerzõdéskivonatát kötelezettségvállalóként a kezdeményezõ által kijelölt kötelezettségvállaló vezetõje és minden esetben
az ajánlatkérõ írja alá.

27. §
(1) A HM VGH a keretmegállapodásos eljárás elsõ részének lefolytatása és a keretmegállapodás megkötését követõ, a honvédelmi szervezetek részére nyújtandó megfelelõ tájékoztatás érdekében
a) beszerzési portált mûködtet, ahol folyamatosan közzéteszi a keretmegállapodást érintõ, az adatszolgáltatási
és egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat, az adatszolgáltatás során alkalmazandó mintákat,
a keretmegállapodások teljes szövegét, a szállítók nevét,
a keretmegállapodásokból beszerezhetõ termékek és megrendelhetõ szolgáltatások listáját, árát,
b) kezeli és frissíti a közbeszerzési adatbázist,
c) igény esetén megszervezi a szükséges oktatási feladatokat, valamint
d) figyelemmel kíséri a keretmegállapodások alapján
feladott megrendelések teljesítését.
(2) A keretmegállapodásos eljárás második részének lezárását követõen az eljárás eredményeként megkötött
szerzõdés adattartalmát vagy az eljárás eredménytelenségérõl szóló értesítést a szerzõdés megkötésétõl vagy az eljárás eredménytelenségérõl szóló döntéstõl számított 5.
munkanapig az ajánlatkérõ megküldi a HM VGH részére.
Az adatszolgáltatási kötelezettség fennáll a szerzõdés módosítása és a szerzõdés teljesítése esetén is.
(3) A keretmegállapodásokra vonatkozó felterjesztési,
engedélyezési, adatszolgáltatási, jelentési kötelezettségek
részletes szabályait, a honvédelmi szervezetek által lefolytatandó keretmegállapodásos eljárás második részére vonatkozó követelményeket, valamint a HM VGH és
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a honvédelmi szervezetek együttmûködésének feltételeit
a HM KÁT és a HVKF együttes intézkedésben szabályozza.

28. §
(1) A központosított közbeszerzés alá vont kiemelt termékeket illetõen a Kormány által kijelölt központi beszerzõ szervezet (a továbbiakban: KKBSZ) felé igénybejelentésre jogosult
a) a b) és c) pont szerinti jogosultságok kivételével
a központosított termékek teljes körére a honvédelmi szervezetek vonatkozásában kizárólagosan a HM VGH,
b) az ellátási körébe tartozó feladatok, valamint a központosított közbeszerzés körébe tartozó nemzetközi utazásszervezés vonatkozásában az MH BHD és
c) a feladatkörébe tartozó kötelezettségek teljesítése érdekében az MH EK, figyelemmel a 12. §-ban foglaltakra.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, igénybejelentésre jogosult honvédelmi szervezetek (a továbbiakban:
igénybejelentõk) a kiemelt termékek és a kormányzati
kommunikációs feladatok közbeszerzését a Kbt. szabályaival összhangban, a KR. és az NKHR. szerint hajtják végre.
(3) A központosított közbeszerzésre történõ igénybejelentést megelõzõen a nemzetközi utazásszervezés megrendelése vonatkozásában az MH BHD írásban egyeztet
a HM VGH-val.
(4) Az EÜR. 5. §-a szerinti önkéntes csatlakozás a honvédelmi miniszter elõzetes engedélye alapján kezdeményezhetõ.

29. §
A honvédelmi szervezetek a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó éves beszerzési igényeiket tárgyév
április 30-áig megküldik az igénybejelentõ honvédelmi
szervezet részére a KKBSZ által meghatározott formában.

30. §
(1) A kezdeményezõk a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó termékek beszerzésére és szolgáltatások megrendelésére vonatkozó megbízásaikat az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével a HM VGH
részére negyedévente, keretmegállapodásonként összesítve küldik meg, az elsõ negyedévre vonatkozóan tárgyévet
megelõzõ év november 1-jéig, ezt követõen negyedévente
február, május és augusztus 1-jéig az 1. melléklet
1.16.15. pontjának következõ szempontok szerinti kitöltésével:
a) a termék megnevezése,
b) termékazonosító,
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c) KKBSZ azonosító, ha ismert,
d) a keretmegállapodás száma, valamint
e) a keretmegállapodás hatálya.
(2) A tárgyévet követõ évre vonatkozó éves igénybejelentést tárgyév október 31-éig kell megküldeni az igénybejelentõ részére.
(3) Az igénybejelentõk a beszerzés kezdeményezését
a KKBSZ által megkötött keretmegállapodásonként terjesztik fel engedélyeztetésre az elsõ negyedévre vonatkozóan elõzõ év november 15-éig, ezt követõen negyedévente február, május és augusztus 15-éig.
(4) A honvédelmi szervezetek az NKHR. hatálya alá
tartozó központosított közbeszerzésekkel kapcsolatos,
az NKHR. 8. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség szerinti terveket, dokumentumokat az ott meghatározott határidõk lejártát megelõzõ 10. napig küldik meg
a HM VGH részére továbbítás céljából.
(5) A honvédelmi szervezetek – a HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Fõosztály (a továbbiakban: HM NRF) kivételével – az NKHR. 9. §-ában meghatározottak szerinti tájékoztatókat a HM tárca kommunikációjáért felelõs szerv
vagy szervezeti egység részére küldik meg, amely azokat
szakmailag véleményezi, és a HM tárca kommunikációjáért felelõs szerv vagy szervezeti egység által jóváhagyott
tájékoztatókat továbbítja a HM VGH részére. A HM tárca
kommunikációjáért felelõs szerv vagy szervezeti egység
részére a tájékoztatónak legkésõbb az NKHR. 9. §-ában
meghatározott határidõk lejártát megelõzõ 20. napig kell
megérkeznie, melyeket a (4) bekezdésben meghatározott
határidõig küld meg a HM VGH részére. A HM NRF
az NKHR 9. §-ában meghatározottak szerinti tájékoztatót
a (4) bekezdésben meghatározott határidõig közvetlenül
küldi meg a HM VGH részére.
(6) Az NKOH részérõl érkezõ eseti jellegû, határidõt
tartalmazó megkereséseket a HM VGH haladéktalanul továbbítja az érintett honvédelmi szervezet felé, amely a választ az NKHR. 8. §-a szerinti esetben a HM VGH részére
az eseti határidõ lejártát megelõzõ 5. napig, az NKHR.
9. §-a szerinti esetben a HM tárca kommunikációjáért felelõs szerv vagy szervezeti egység részére az eseti határidõ
lejártát megelõzõ 10. napig küldi meg.
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telével – a 43. § és a 44. § szerinti eljárásrend alapján,
a HM KÁT és a HVKF együttes intézkedésben szabályozza.

33. §
A tartós külszolgálatot teljesítõk ellátását célzó beszerzések lefolytatásának rendjét – az EÜR. és az ELLR. hatálya alá tartozó beszerzések kivételével – a 43. § és a 44. §
szerinti eljárásrend alapján, a HM KÁT és a HVKF együttes intézkedésben szabályozza.

34. §
A NATO Biztonsági Beruházási Programjához kapcsolódó
beszerzéseket az NSIPR.-ben meghatározottak szerint kell
lefolytatni. Az eljárások lefolytatásának rendjére
a 19–25. §-ban valamint a 43–44. §-ban meghatározottakat
megfelelõen kell alkalmazni.

35. §
(1) A külföldön, nemzetközi gyakorlaton, hadgyakorlaton részt vevõ honvédelmi szervezetek ellátása biztosításához szükséges áru beszerzését és szolgáltatás megrendelését – ha ilyen aláírásra kerül – a befogadó nemzeti támogatásról szóló nemzetközi megállapodás alapján kell biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi megállapodás
hiányában a 32. §-ban meghatározottak szerint kell eljárni.

36. §
A jövedéki termékek beszerzése során a Jöt. rendelkezéseinek betartásával kell eljárni.

37. §
31. §
A védelmi és a biztonsági beszerzéseket a Vbt.-ben
meghatározottak szerint kell lefolytatni, azonban az eljárások során ezen utasításban meghatározottakat is alkalmazni kell.

32. §
A mûveleti beszerzések lefolytatásának rendjét –
az EÜR. és az ELLR. hatálya alá tartozó beszerzések kivé-

(1) A Kbt. 9. § (1) bekezdés h) és i) pontjában vagy
a Vbt. 7. § (1) bekezdés 15. és 16. pontja szerinti beszerzések (a továbbiakban együtt: in house megállapodások)
megalapozott elõkészítése érdekében a HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály negyedévente adatokat szolgáltat a HM
VGH-nak a Magyar Állam tulajdonába és a honvédelmi
miniszter tulajdonosi joggyakorlási körébe tartozó valamennyi gazdasági társaság (a továbbiakban: HM GT) aktuális képességeirõl – ideértve a Kbt. 5. § (1) bekezdés
d) pontjából, valamint a Vbt. 6. § c) pontjából adódó kötelezettség teljesítésére vonatkozó képességet is – és kapacitásairól.
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(2) A HM VGH a részére adott beszerzési megbízás
kézhezvételét követõen haladéktalanul megvizsgálja,
hogy
a) a megállapodás tárgyát képezõ feladat illeszkedik-e
valamely HM GT aktuális képességeihez és kapacitásaihoz, valamint
b) a megbízás vonatkozásában a Kbt. 9. § (1) bekezdés
h) és i) pontjában vagy a Vbt. 7. § (1) bekezdés 15. és
16. pontjában meghatározott feltételek maradéktalanul
fennállnak-e.
(3) A Kbt. 9. § (1) bekezdés h) és i) pontja vagy a Vbt.
7. § (1) bekezdés 15. és 16. pontjai szerinti feltételek fennállása esetén a HM VGH a megbízás befogadását követõen
a 9. melléklet szerinti formanyomtatvány alapján elkészített döntési javaslatot haladéktalanul felterjeszti a HM
GTSZF útján a HM VGHÁT részére, a szolgáltatásra felkérni tervezett HM GT vonatkozásában.
(4) A HM VGHÁT döntésérõl a HM GTSZF azonnal tájékoztatja a HM VGH-t, aki a kiválasztott HM GT-vel a tájékoztatástól számított 10. munkanapig egyeztet, és ajánlatot kér a beszerzés tárgyárat nézve. A HM GT ajánlata
csak akkor vehetõ figyelembe, ha az ajánlattal egyidejûleg
úgy nyilatkozik, hogy
a) a szerzõdéskötést követõen az adott üzleti évben elért
nettó árbevételének legalább 80%-a HM-mel kötendõ
szerzõdések teljesítésébõl származik, továbbá
b) a teljesítéshez szükséges feltételek rendelkezésére
állnak, és késedelem nélkül képes a teljesítésre.

38. §
(1) Az in house megállapodás feltételeinek kialakítására
irányuló tárgyalásokat az érintett HM GT-vel a HM VGH
folytatja le, egy vagy több tárgyalási forduló keretében,
az érintett honvédelmi szervezetek szükség szerinti bevonásával.
(2) A HM GT-vel folytatott sikeres egyeztetést követõ
10. munkanapig a megállapodás tervezetének jóváhagyása
és a megállapodás megkötésére vonatkozó felhatalmazás
érdekében a HM VGH a 10. melléklet szerinti formanyomtatványt terjeszti fel a HM GTSZF útján a HM VGHÁT részére.
(3) Az ELLR. 15. § (1) bekezdésében foglalt értékhatárt
elérõ szerzõdések megkötésének és módosításának engedélyezéséhez csatolni kell a 10. mellékleten túl az ELLR.
7. melléklete szerinti elõterjesztést is.
(4) A megállapodást a tárgyalások lezárását követõen
a HM VGHÁT által kiadott felhatalmazás alapján a HM
VGH fõigazgatója jogosult a tárca részérõl aláírni.
(5) In house megállapodás legfeljebb 1 évre, illetve
részletes indokolással és a HM VGHÁT engedélyével
hosszabb távra is köthetõ.
(6) Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, az ajánlatkérõ – a beszerzésre irányuló kezdeményezés fenntartása esetén – a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezet-
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szabályozó eszközök és belsõ rendelkezések szerint beszerzési eljárást folytat le, melynek elõkészítését a tárgyalások megkezdésének idõtartama alatt bonyolítja le.

39. §
(1) A 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti források felhasználásával megvalósuló beszerzéseket – ide nem értve
az MH EK a 10. § alapján lefolytatásra kerülõ beszerzéseit
– a (2)–(8) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti források felhasználására irányuló beszerzési eljárások vonatkozásában ajánlatkérõnek a részben vagy egészben európai uniós
források felhasználásával megvalósuló beszerzések kezdeményezõje minõsül, a közbeszerzési eljárás lefolytatására a Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján a HM VGH jogosult.
(3) A beszerzés kezdeményezésére szolgáló, az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon fel kell tüntetni, hogy
a közbeszerzés részben vagy egészben európai uniós forrásból valósul meg. Az 1. melléklet szerint formanyomtatványhoz csatolni kell a beszerzési eljárás kezdeményezéséhez és lebonyolításához szükséges, a kezdeményezõ által megfogalmazott követelményeket, a mûszaki leírást,
a minõségbiztosítási, átvételi és termékazonosítási követelményeket, valamint a becsült érték meghatározását alátámasztó iratot, amely tartalmazza a becsült érték kiszámításának részletes bemutatását, illetve a pályázatban meghatározott egyéb, a közbeszerzési eljárás lefolytatását befolyásoló valamennyi elõírást, követelményt.
(4) A megbízás ügyviteli megérkezését követõ 5 munkanapon az ajánlatkérõ nevében eljáró ajánlatkérõ a megbízást ellenõrzi, felülvizsgálja. Amennyiben a megbízásban
hiányosságot észlel, soron kívül elõzetes szakmai konzultációt kezdeményez a kezdeményezõ és a véleményezésbe
bevont honvédelmi szervezetek részvételével.
(5) A szakmai konzultációt az annak kezdeményezését
követõ 3 munkanapon belül meg kell tartani. A konzultációt követõ 3 munkanapon belül a kezdeményezõ megküldi
az egyeztetett, véglegesített megbízást az ajánlatkérõ nevében eljáró ajánlatkérõ részére. Ezt követõen az ajánlatkérõ nevében eljáró ajánlatkérõ az egyeztetett, véglegesített megbízást befogadja.
(6) Az ajánlatkérõ nevében eljáró ajánlatkérõ a megbízás befogadását követõen soron kívül megkezdi az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció kidolgozását. Az ajánlatkérõ nevében eljáró ajánlatkérõ a kezdeményezõ által
megküldött megbízásban és mûszaki leírásban leírtakat
az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban szerepeltetni.
(7) Az ajánlatkérõ nevében eljáró ajánlatkérõ az ajánlattételi felhívás és dokumentáció tervezeteit az 1. melléklet
szerinti formanyomtatvány kitöltésével, a csatolandó dokumentumokkal és a megbízással a HM GTSZF és a HM
VGHÁT részére jóváhagyásra felterjeszti, melyrõl a HM
VGHÁT a kézhezvételt követõen soron kívül döntést hoz.
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(8) Ha a költségkihatás a beérkezett ajánlatok elbírálásakor meghaladja az engedélyezett összeget, az ajánlatkérõ nevében eljáró ajánlatkérõ a kezdeményezõ által benyújtott, költségviselõi záradékot tartalmazó, a HM VGH
által ellenjegyzett, a 8. melléklet szerinti nyomtatvány a
HM GTSZF és a HM VGHÁT részére történõ megküldésével kezdeményezi az eredeti, jóváhagyott kezdeményezés szükséges összegû kiegészítésére vonatkozó elõterjesztés jóváhagyását. A HM GTSZF útján az elõterjesztést
soron kívül továbbítja a HM VGHÁT részére, melyrõl
a HM VGHÁT a kézhezvételt követõen soron kívül döntést hoz.

40. §
(1) A büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi
CVII. törvény 9/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a BVR.-ben meghatározottakat a (2)–(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
(2) A nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû, a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása keretében
elõállított áruk, illetve teljesített szolgáltatások beszerzése
során a pályázatkérõi jogosultsággal felruházott honvédelmi szervezetek saját hatáskörben döntenek a BVR.-ben
meghatározott ellátási kötelezettség igénybevételérõl.
A pályázatkérõi jogosultsággal rendelkezõ honvédelmi
szervezetek a tárgyévben megkötött szerzõdésekrõl
a tárgyévet követõ év április 30-ig a 19. § (1) bekezdése
szerinti eljárásrendben tájékoztatják a HM GTSZF-et.
(3) A HM irányítása alá tartozó külképviseletek beszerzéseik vonatkozásában a BVR.-ben meghatározott ellátási
kötelezettséget nem veszik igénybe.
(4) A nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérõ, de
az uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érõ értékû
beszerzések esetén – ha nem kerül sor in house megállapodás megkötésére – a HM VGH a BVR. szerinti ajánlatot,
a megbízást, valamint a csatolandó dokumentumokat
a 23. §-ban meghatározottak szerint terjeszti fel, figyelembe véve a BVR. 3. § (2) bekezdésében meghatározott határidõt.
(5) A HM VGH ajánlatkérõként az uniós közbeszerzési
értékhatárt, illetve a védelmi és biztonsági beszerzések
uniós értékhatárát elérõ értékû beszerzések esetén a Kbt.,
a KR. és a Vbt. elõírásai alapján jár el.
(6) Az MH EK a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása
keretében elõállított áruk vagy teljesített szolgáltatások, illetve építési beruházás beszerzését saját hatáskörben folytatja le, az uniós közbeszerzési értékhatárt elérõ értékû beszerzések esetén a Kbt. és a KR. elõírásai alapján jár el, figyelemmel a 10. §-ban meghatározottakra.
(7) A BVR. hatálya alatt lefolytatott eljárások esetén
minden esetben végre kell hajtani a BVR. 3. § (5) bekezdése szerinti gazdaságossági vizsgálatot.
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(1) A honvédségi közfoglalkoztatási program végrehajtásáról szóló 29/2012. (V. 8.) HM utasítás 4. § (1) bekezdése alapján lefolytatott beszerzések során a közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos szabályairól szóló
18/2012. (IV. 5.) BM rendeletben foglaltak figyelembevételével kell eljárni.
(2) A közfoglalkoztatáshoz kapott, HM fejezeten kívüli
költségvetési támogatásból megvalósított beszerzések lebonyolítására a közfoglalkoztató honvédelmi szervezetek
jogosultak.
(3) Ha a beszerzés részben HM fejezeten kívüli költségvetési támogatásból, részben logisztikai elõirányzatból
valósul meg, a beszerzés lebonyolítására a logisztikai elõirányzat tekintetében kötelezettségvállalásra jogosult szervezetre vonatkozó szabályok szerint kerül sor.

42. §
(1) Az NSPA igénybevételére ezen utasítást az alábbi
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az NSPA-tól történõ megrendelésre – a Vbt. 17. §
(2) bekezdésének figyelembevételével – a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatáráig van mód.
(3) A különbözõ NSPA tagságból adódó megrendelésekre a védelmi és biztonsági beszerzések uniós értékhatárát el nem érõ értékû megrendelés esetén az 53. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott HM KÁT–HVKF
együttes intézkedésben meghatározottakat kell alkalmazni.
(4) Az MH LK megrendelését a honvédelmi szervezetek által lefolytatandó keretmegállapodásos eljárások szabályairól szóló HM KÁT–HVKF együttes intézkedésben
foglaltak szerint a HM GTSZF útján a HM VGHÁT részére telefaxon és elektronikus levélben jóváhagyásra felterjeszti. A felterjesztés kézhezvételét követõen a HM
GTSZF a kezdeményezésben foglaltakat véleményezi és
javaslatával együtt a HM VGHÁT részére felterjeszti.
A HM VGHÁT a megrendelés feladhatóságára vonatkozóan a kézhezvételtõl számított 2 munkanapon belül döntést hoz.
(5) A HM GTSZF a HM VGHÁT döntésérõl való tudomásszerzést követõen elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja az MH LK-t.
(6) Ha a (4) bekezdés szerinti megküldött kezdeményezés megküldését követõ 3. munkanapig az (5) bekezdés
szerinti tájékoztatásra nem kerül sor, a megrendelést
az MH LK végrehajthatja.

43. §
(1) A honvédelmi szervezeteknek az éves költségvetési
törvényben meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érõ, de árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése
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esetén a nettó 2 millió forint értékhatárt elérõ vagy azt
meghaladó becsült értékû, saját hatáskörben végrehajtásra
kerülõ beszerzési eljárások lefolytatása során a 44. § szerinti pályáztatási eljárási rendet kell alkalmazni.
(2) Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén
a nettó 2 millió forint értékhatárt el nem érõ becsült értékû
beszerzések lefolytatása során is törekedni kell a nyilvánosság, a gazdaságosság, az esélyegyenlõség és versenysemlegesség kritériumainak érvényesítésére, továbbá legalább három árajánlat bekérésére.
(3) Az értékhatár meghatározásakor figyelembe kell
venni a Kbt. szerinti részekre bontás tilalmát.
(4) Az értékhatár alatti beszerzési tervet a jóváhagyást
követõen elektronikusan kell nyilvántartani, azt a beszerzések helyzetének megfelelõen a havi beszerzési jelentések alkalmával pontosítani kell.
(5) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárásban a pályázatkérõ
és a kezdeményezõ nem azonos honvédelmi szervezet,
a kezdeményezõ az 1. melléklet szerinti vagy a beszerzési
szabályzatában erre az esetre meghatározott formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezi az eljárást a pályázatkérõnél.
(6) A Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó, közbeszerzési értékhatárt el nem érõ becsült értékû beszerzések esetén a 44. § szerinti pályáztatási eljárási rendet
kell alkalmazni.
(7) Az éves költségvetési törvényben meghatározott
nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érõ becsült értékû, saját hatáskörben végrehajtásra kerülõ, emlõsállat beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárásokra az (1) és
(2) bekezdés nem alkalmazandó. A beszerzés során alkalmazandó eljárás szabályait a honvédelmi szervezet önállóan alakítja ki, ugyanakkor törekedni kell a nyilvánosság,
a gazdaságosság, az esélyegyenlõség és versenysemlegesség kritériumainak érvényesítésére.

44. §
(1) A pályáztatási eljárás során a honvédelmi szervezet
vezetõje – beszerzési feladattól függõen – bizottságot jelölhet ki a beszerzési eljárás lefolytatására. A pályázati felhívások kidolgozásában és a pályázatok értékelésében
részt vevõk összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. Bizottság kijelölése esetén annak feladatait, hatáskörét, a felelõsségi köröket – ha azokat a honvédelmi szervezet beszerzési szabályzata nem tartalmazza – a honvédelmi szervezet vezetõje a kijelöléssel egy idõben határozza meg.
A beszerzési eljárás során írásban és zártan legalább három pályázatot kell bekérni.
(2) A pályázati felhívásnak legalább a következõket kell
tartalmaznia:
a) a pályázatot bekérõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
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b) a beszerzés tárgyát, mennyiségét, a mennyiségtõl
való eltérés lehetséges mértékét, a beszerzés mûszaki leírását vagy a minõségi és teljesítménykövetelményeket,
c) a szerzõdés típusának meghatározását,
d) a szerzõdés idõtartamát vagy a teljesítés határidejét,
e) a teljesítés helyét,
f) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit,
g) a pályázatok bírálatának szempontjait,
h) az alkalmassági követelményeket,
i) a hiánypótlás lehetõségét, módját,
j) a pályázat beérkezésének határidejét, a benyújtás címét és a pályázatok bontásán való részvétel lehetõségét,
feltételeit,
k) a (8) bekezdés szerinti tárgyalás lehetõségét, valamint
l) a pályázat elbírálásáról szóló összegezés megküldésének határidejét, módját.
(3) A beszerzési mûszaki leírásának a beszerezni kívánt
áru, megrendelni kívánt szolgáltatás egyértelmû beazonosításához szükséges meghatározását kell tartalmazni,
azonban ez nem tartalmazhat egy meghatározott szállítóra
vonatkozó utalást.
(4) Ha nem érkezik be három pályázat, a beérkezett pályázat, pályázatok alapján lehet dönteni.
(5) A nyertes pályázót elsõsorban a legalacsonyabb
összegû ellenszolgáltatás, több áruféleséget, vagy szolgáltatási igényt tartalmazó pályázat bekérése esetén
az összességében legkedvezõbb pályázat alapján kell kiválasztani.
(6) Indokolt esetben a nyertes pályázó kiválasztása
a legrövidebb teljesítési határidõ alapján is történhet, de
ebben az esetben is törekedni kell a gazdaságosság kritériumainak biztosítására, vizsgálni kell az árajánlatokat, és
az elfogadott pályázat árajánlata a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes pályázat árajánlatát
10%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg.
(7) A pályázatot bekérõ honvédelmi szervezet nyilatkozatot kér a pályázók mûszaki-szakmai, valamint pénzügyi-gazdasági alkalmasságáról.
(8) A pályázatok beérkezését követõen tárgyalás tartható,
azonos teljesítési feltételek vagy az értékelési szempontok
szerinti azonos pontozási eredmény esetén a pályázatot bekérõ honvédelmi szervezet tárgyalás útján köteles a nyertes pályázót kiválasztani. A tárgyalásról jegyzõkönyvet
kell készíteni.
(9) A (2) bekezdés j) pontjában megjelölt határidõ elõtt
a pályázatok értékelése nem kezdhetõ meg.
(10) A pályázatok értékelésérõl pályázatot bekérõ honvédelmi szervezet jegyzõkönyvet készít.
(11) A pályázatot bekérõ honvédelmi szervezet a pályázatokat elbírálja, kivéve ha a beszerzési eljárás megkezdését követõen – általa elõre nem látható és elháríthatatlan ok
következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerzõdés megkötésére vagy a szerzõdés megkötése esetén
a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben a pályáza-
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tot bekérõ honvédelmi szervezet az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
(12) Érvénytelen a pályázat, ha
a) azt a pályázati határidõ lejárta után nyújtották be,
b) a pályázó nem felel meg az alkalmassági követelményeknek, vagy
c) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban
meghatározott feltételeknek, ideértve a 44. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek való meg
nem felelést.
(13) Eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be pályázatot,
b) kizárólag érvénytelen pályázatot nyújtottak be,
c) egyik pályázó sem, vagy az összességében legelõnyösebb pályázatot benyújtó sem nyújtott be – a pályázatot
bekérõ rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelõ pályázatot,
d) a pályázatot bekérõ az eljárást a szerzõdés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja, vagy
e) valamelyik pályázónak az eljárás tisztaságát vagy
a többi pályázó érdekeit súlyosan sértõ cselekménye miatt
a pályázatot bekérõ az eljárás érvénytelenítésérõl dönt.
(14) Az eljárás során keletkezõ iratokat az ügyviteli szabályok betartásával iktatni kell, és legalább 5 évig, vagy
amennyiben a jótállás, garancia idõtartama vagy egyéb
szabályok indokolttá teszik, ennél hosszabb ideig kell
megõrizni.
(15) Az (1)–(14) bekezdés szerinti eljárás alapján olyan
keretmegállapodás vagy keretszerzõdés is köthetõ, amely
alapján a lekötött keret erejéig egyedi megrendelésekkel –
kiegészítõ megállapodásokkal – lehet lehívni a keretmegállapodásban szereplõ árut, szolgáltatást.

45. §
(1) Nem kell a 44. § szerinti eljárási rendet alkalmazni
a) ha elõre nem látható okból elõállt rendkívüli sürgõsség miatt nem lehetséges az alkalmazása, amely azonban
nem eredhet a pályázatot bekérõ honvédelmi szervezet
mulasztásából,
b) árubeszerzés esetén, ha a korábban beszerzett áru
részbeni kicserélése vagy bõvítése szükséges, és a nyertes
pályázó más pályázóval történõ helyettesítése eltérõ, nem
illeszkedõ áruk beszerzését eredményezné,
c) szolgáltatás megrendelése esetén, ha a korábban
megkötött szerzõdésben nem szereplõ, elõre nem látható
okok miatt kiegészítõ szolgáltatás megrendelése szükséges,
d) ha a szerzõdést mûszaki-technikai sajátosságok, mûvészeti, sport, kulturális vagy kegyeleti szempontok, kizárólagos jogok védelme, kutatás-fejlesztési feladat elvégzése vagy biztonsági szempontok miatt háromnál kevesebb
szervezet vagy személy képes teljesíteni,
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e) ha a beszerzés kivételesen kedvezõ feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci áraknál
lényegesen alacsonyabb,
f) kutatás-fejlesztési feladat beszerzése esetén, ha a korábban megkezdett kutatás-fejlesztési feladat során elkészült termék, szolgáltatás továbbfejlesztése vagy módosítása szükséges, és a korábbi feladatot elvégzõ pályázó más
pályázóval történõ helyettesítése az addig eredményként
kialakításra került terméktõl eltérõ, nem illeszkedõ termék
beszerzését eredményezné, vagy
g) ha külföldön található magyar hadisír, hõsi emlékmû
felújításával kapcsolatos áru beszerzése, szolgáltatás vagy
építési beruházás megrendelése más európai uniós tagállam hadisírgondozó szervezete mint az adott terület kezelõje
által kizárólagosan igénybe vett gazdasági szereplõtõl lehetséges, és errõl a tagállam hadisírgondozó szervezete
nyilatkozik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a honvédelmi szervezet vezetõje részére készített döntési javaslatban az eljárás alkalmazását kizáró indokolást rögzíteni
kell.

46. §
(1) A Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a Vbt. 7. §
(1) bekezdés 4. pontja szerinti a beszerzések Országgyûlés
általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekrõl és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérõ által érvényesítendõ követelményekrõl szóló kormányrendeletek szerinti mentesítési
eljárásokra vonatkozó kérelmet az ajánlatkérõ állítja össze
azzal, hogy az alkalmazandó eljárási szabályokat
a HM GTSZF határozza meg az arra irányuló kezdeményezés megküldésétõl számított 5. munkanapig. A kérelmet az ajánlatkérõ küldi meg az illetékes nemzetbiztonsági
szolgálat részére szakmai állásfoglalás céljából.
(2) Az ajánlatkérõ a kérelmet az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat állásfoglalásával a HM GTSZF útján a szolgálati út betartásával terjeszti föl a honvédelmi miniszter
részére, akinek jóváhagyását követõen az ELLR. hatálya
alá tartozó beszerzések esetén az ajánlatkérõ – a HM
GTSZF egyidejû tájékoztatásával – megküldi a közbeszerzésekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium részére, illetve az alapvetõ biztonsági érdeket érintõ beszerzések esetén a speciális feltételekkel összefüggésben
egyeztetést kezdeményez az iparügyekért felelõs miniszterrel.
(3) A közbeszerzésekért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium hozzájárulását, illetve az egyeztetéseket követõen a mentesítési dokumentációt – ha szükséges, a honvédelmi miniszter ismételt jóváhagyásával – a HM GTSZF
továbbítja a Nemzetbiztonsági Kabinet részére, döntés céljából. A kérelem elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatos döntésrõl a HM GTSZF a döntés megérkezését
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követõen haladéktalanul, ügyiratban tájékoztatja a kezdeményezõt.

6. A beszerzési eljárások informatikai támogatása
47. §
(1) A beszerzések tervezése, az eljárások lefolytatásának informatikai támogatása, valamint a 27. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt portál megvalósítása érdekében Katonai
Beszerzési Információs Rendszer (a továbbiakban: KBIR)
kerül kiépítésre.
(2) A KBIR mûködtetéséért a HM VGH vezetõje
felelõs, együttmûködve a beszerzésekben és a KBIR mûködésében részt vevõ honvédelmi szervezetekkel, HM
szervekkel.
(3) A KBIR üzemeltetésének és további fejlesztésének
részleteit a HM KÁT és a HVKF együttes intézkedésben
szabályozza.
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védelmének szakirányításáról és felügyeletérõl, valamint
a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és
Közérdekû adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának
kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás (a továbbiakban: adatvédelmi utasítás) 1. melléklet 3. függelék
III. Gazdálkodási adatok táblázat 5. és 9. sora szerinti szerzõdésekrõl az adatvédelmi utasítás 1. melléklet 49. pontja
szerint szolgáltatnak adatot a HM KÁT Titkárság Adatvédelmi és Információszabadság Osztályon keresztül a HM
tárca kommunikációjáért felelõs szerv vagy szervezet felé.

51. §

A Kbt.-ben, valamint a Vbt.-ben meghatározottak alapján a közbeszerzési és a védelmi és biztonsági beszerzési
eljárásokról manuális vagy számítógépes – ügyvitel által
számmal ellátott – nyilvántartást kell vezetni. A 43. §
(2) bekezdése szerinti beszerzési eljárások kivételével eljárásonként külön gyûjtõívet kell felfektetni, amelybe iktatni kell több ügyintézõ esetén is az eljárással kapcsolatos
összes dokumentumot, levelezést, feljegyzést, indokolást,
különös tekintettel a sürgõsségi és elõre nem látható okok
miatt indított beszerzési eljárásokra.

(1) A honvédelmi szervezetek kezdeményezése alapján
az ajánlatkérõ végzi az ELLR. rendelkezéseiben meghatározott, a beszerzési eljárások kezdeményezéséhez szükséges dokumentumok a közbeszerzésekért és az e-közigazgatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium illetékes szervezeti egységei részére történõ elõterjesztését.
(2) A közbeszerzésekért felelõs miniszter általi engedélyezési eljárás tartama alatt a HM GTSZF jogosult saját
hatáskörben eljárva az ajánlatkérõ engedélyezés alatt álló
eljárására vonatkozóan tájékoztatást kérni.
(3) Az ellenõrzéshez kapcsolódó (1) és (2) bekezdés
szerinti tájékoztatások megadása érdekében az ajánlatkérõ
jogosult a kezdeményezõtõl írásban további tájékoztatást
kérni, amelyre a kezdeményezõ köteles az ajánlatkérõ által
meghatározott határidõben, írásban válaszolni.
(4) A tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 2009. március 11-ei
222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, az európai uniós tagállamokból történõ beszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatást a Központi Statisztikai
Hivatal részére – az általa meghatározott formátumban és
határidõre – a HM VGH végzi.

49. §

8. Záró és átmeneti rendelkezések

A honvédelmi szervezeteknek az operatív belsõ kontrolljaik rendszerében (a továbbiakban: OBKR) meg kell
határozniuk beszerzéseik ellenõrzésének rendjét
a) gazdálkodási intézkedésük, szabályzatuk beszerzési
mellékletében vagy közbeszerzési szabályzatukba, valamint
b) éves ellenõrzési tervükben,
melyeket szerepeltetni kell a kapcsolódó OBKR okmányokon.

52. §

7. Beszerzési eljárások dokumentálási és jelentési rendje
48. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba
azzal, hogy
a) a beszerzések lefolytatására vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni, továbbá
b) a beszerzések elõkészítésére kezdeményezésére és
engedélyeztetésre vonatkozó rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárási cselekményekre is alkalmazni kell.

50. §
53. §
Az ajánlatkérõi, pályázatkérõi jogosultsággal rendelkezõ honvédelmi szervezetek ezen utasítás szerinti eljárások
eredményeképpen megkötött, a Magyar Honvédség adat-

(1) Az ajánlatkérõ és azon honvédelmi szervezetek,
amelyek a 13. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatal-
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mazás alapján – figyelemmel a Kbt. 5. § (1) bekezdés
c) pontjára – folytatnak le közbeszerzési eljárást, ezen utasítás hatálybalépésétõl számított 30. napig kötelesek ezen
utasítás rendelkezései alapján közbeszerzési szabályzatukat kidolgozni és elektronikus úton a HM GTSZF részére
felterjeszteni.
(2) A KBIR-t 2017. december 31-ig kell kiépíteni.
A KBIR-rel kapcsolatos követelmények 2017. március
15-ig történõ kidolgozásáért a beszerzések informatikai támogatása érdekében megalakításra kerülõ munkacsoport
felelõs. A munkacsoport létrehozásáról a HM KÁT és
a HVKF együttes intézkedésben rendelkezik.
(3) Ezen utasítás hatálybalépésétõl számított 30. napig
a) a honvédelmi szervezetek által lefolytatandó keretmegállapodásos eljárások szabályairól szóló 37/2013.
(HK 6.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedést a HM
VGH,
b) a mûveleti beszerzések lefolytatásának rendjérõl szóló
53/2011. (HK 15.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedést
a HVK LOGCSF, valamint
c) a külképviseletek beszerzési eljárásai lefolytatásának
rendjérõl szóló 51/2012. (HK 11.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedést a HVK LOGCSF
felülvizsgálja és szükség esetén módosítja.
(4) Ezen utasítás hatálybalépésétõl számított 30. napig
a) az NSPA igénybevételének rendjérõl szóló HM
KÁT–HVKF együttes intézkedést a HVK LOGCSF,
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b) a harcászati, alkalmazói és a hadmûveleti követelmények meghatározásáról szóló HM KÁT–HVKF együttes
intézkedést a HVK LOGCSF, valamint
c) a beszerzések informatikai támogatása érdekében létrehozásra kerülõ munkacsoportról, valamint a KBIR kiépítésével, üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos
feladatokról szóló HM KÁT–HVKF együttes intézkedést
a HM Kontrolling Fõosztály
dolgozza ki.

54. §
Hatályát veszti
a) a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási
rendjérõl szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás,
b) a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ,
kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt
áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére
vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.)
Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti beszerzési eljárás rendjérõl szóló 12/2015. (IV. 10.) HM utasítás,
valamint
c) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
80/E. § szerinti beszerzések eljárásrendjérõl szóló
51/2015. (IX. 24.) HM utasítás.
Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 63/2016. (XII. 19.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:
MEGBÍZÁS BESZERZÉS KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

számú példány

I. A BESZERZÉS ALAPADATAI, INDOKOLÁSA (A kezdeményez tölti ki)
1.1. Kezdeményez:
1.2. Kezdeményezés tárgya:
1.2.1. Kezdeményezés rövid tárgya (max. 90
karakter):
1.3. Közös Közbeszerzési Szószedet (a továbbiakban: CPV) kód, több kód esetén a beszerzés
értékének az egyes CPV kódokra es %-os aránya feltüntetésével:
1.4. Szakfeladat száma:
Kormányzati funkció kód:
1.5. Anyagnem kódja:
1.6. Tervezett közbeszerzés?
Tervezett
Terven felüli
(Amennyiben az ÉBT-ben meghatározottnál magasabb érték, úgy terven felülinek minsül.)
1.7. Tárgyévi jóváhagyott ÉBT sorszáma:
1.8.1. Költségek évenkénti megoszlása
Év
Nettó költség
ÁFA
Bruttó
(nettó, bruttó):
(Ft)
költség (Ft)

1.8.2. Részben vagy egészben európai
uniós forrásból finanszírozható:
1.8.3. Amennyiben részben vagy
egészben finanszírozható, annak mértéke
%-os megoszlásban:
1.9. Beszerzés mennyisége,
mértékegysége:
1.10. Szerzdéskötés idpontjára
vonatkozó igény:
1.11. Tervezett teljesítési határid:
1.12. Teljesítés helye:
1.13.1. Elirányzat feletti rendelkezési
jogosultsággal bíró honvédelmi
szervezet:
1.13.2. Kötelezettségvállaló szervezet:
1.14. Költségvisel szervezet:
1.15.1. Kapcsolattartó (megbízó szakmai
képviselje) személy neve:
1.15.2. Kapcsolattartó személy (megbízó
szakmai képviselje) elérhetsége:
1.15.3. A kapcsolattartó az eljárás

Igen/Nem

igen/nem
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elkészítése
során
jogosult
a
megbízásban foglaltak szükség szerinti
módosítására:
1.16. A beszerzési feladat szükségességének indokolása (kezdeményez által
megválaszolandó kérdések):
1.16.1. Mi által keletkezett a beszerzési igény? Így különösen jogszabály, új képesség,
meghibásodás, káresemény, tervezhet ellátási igény. Mikor keletkezett a beszerzési igény,
illetve folyamatos ellátás esetén mikor jár le a megelz idszaki szerzdés? Ha a felterjesztés
dátuma és a teljesítési határid közötti idszak 120 napnál rövidebb, mi indokolja a
kezdeményezés elhúzódását? Milyen következménnyel járna a beszerzés elmaradása? A
beszerzés meghiúsulása esetén a helyettesít megoldás.
1.16.2. Haditechnikai eszköz vagy haditechnikai eszközre vonatkozó szolgáltatás beszerzése
esetén az eszköz, vagy szolgáltatás besorolása a védelmi és biztonsági célú beszerzésekrl
szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó haditechnikai eszközök és szolgáltatások
részletes paramétereinek meghatározásáról szóló 226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 1.
melléklete, valamint a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának,
transzferjének és tranzitjának engedélyezésérl, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló
160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján.
1.16.3. Rendszeresített-e a beszerzend eszköz, ha igen, a rendszeresítési határozat száma?
Szabványosított-e az eszköz, ha igen, a szabvány száma?
1.16.4. Nem rendszeresített haditechnikai eszköz esetén a beszerzést megelzte-e K+F
feladat? Ha nem, mi indokolja a haditechnikai ellenrz vizsgálat nélküli beszerzést? Mi
garantálja a hadi alkalmazhatóságot?
1.16.5. Kapcsolódik-e a beszerzés valamely összetett programhoz, így különösen VIR, GBP,
KGIR, ISAF felszereléséhez.
1.16.6. HM GT képes-e a feladat ellátására?
1.16.7. Megszólításra javasolt gazdasági szereplk, amennyiben a késbbiekben
meghatározásra kerül jogalap azt lehetvé teszi.
1.16.8. Ha a beszerzés mszaki-technikai sajátosságokkal, mvészeti szempontokkal vagy
kizárólagos joggal függ össze, annak alátámasztását igazoló okirat rendelkezésre áll-e? Ha
igen, annak másolatban történ csatolása.
1.16.9. Igényeli-e a kezdeményez mintatermék bekérését, árubemutató-tartást, kíván-e
biztosítani helyszínbejárást?
1.16.10. Általános fizetési feltételek. Jogszabály által elírt speciális finanszírozási és fizetési
feltételek fennállása esetén azok megjelölése jogszabályi hivatkozással.
1.16.11. A garanciavállalás, jótállás idtartama.
1.16.12. Alkatrész-utánpótlás feltételei, idtartama.
1.16.13. Termékkodifikációs adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok.
1.16.14. Üzembentartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok.
1.16.15. Egyéb specifikációk.
1.16.16. Milyen következménnyel jár a beszerzés elmaradása?
1.16.17. A beszerzés meghiúsulása esetén a helyettesít megoldás.
1.16.18. A kezdeményez által szükségesnek ítélt, a beszerzés tárgyához kapcsolódó
pénzügyi-gazdasági, mszaki-szakmai alkalmassági követelmények meghatározása.
1.16.19. A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz, képzettséghez van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történ hivatkozás.
1.16.20. Annak meghatározása, hogy a szolgáltatás nyújtásához a letelepedési országban
elírt engedély, jogosítvány szükséges-e.
1.16.21. Vonatkoznak-e a szerzdés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
1.16.22. A nyertes, nyertesek által létrehozandó gazdálkodó szervezet, projekttársaság
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elírása.
1.16.23. Építési beruházás esetén a HM VGH felkérése mszaki ellenr biztosítására:
igen
nem
1.16.24. A javasolt értékelési szempont választásának indokolása:
1.16.25.Részajánlattétel lehetsége biztosított/nem biztosított.
Részajánlat tétel lehetségének kizárása esetén annak indoka:
1.17. Kezdeményez által csatolt dokumentumok: (Csak az ajánlatkér részére, az
ellenjegyzést követ megküldéskor csatolandó!)
1 pld. – A becsült érték meghatározását alátámasztó dokumentum – Nyt. szám: – 1 pld. lap
1 pld. – Mszaki leírás – Nyt. szám:
– 1 pld. lap
1 pld. – Értékelési szempontok – Nyt. szám:
– 1 pld. lap
1 pld. – Minségbiztosítási – átvételi – termékazonosítási követelmények – Nyt. szám: – 1 pld. lap
1 pld. – Fedezetigazolás – Nyt. szám:
– 1 pld. lap
1.18. Kezdeményez vezetjének javaslata:
A csatolt mszaki leírást, értékelési szempontokat, minségbiztosítási és átvételi követelményeket
jóváhagytam. Az azok maradéktalan betartásával beszerzett áru/megrendelt szolgáltatás megfelel az
igényeknek.
Budapest, 20...............................................................-n
P. H.
................................................................
(név, beosztás)
kezdeményez vezetje

II. PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS (központi logisztikai elirányzatok terhére)
2.1. Elirányzat feletti rendelkezési jogosultsággal bíró honvédelmi szervezet záradéka:
A szükséges költségvetési elirányzat meglétét igazolom, a kifizetés idpontjában a fedezetet biztosítom
az alábbi fedezetindex, címrendkód (a továbbiakban: CRK) és fkönyvi számlaszám (a továbbiakban:
FKSZ) szerinti bontásban:
Fedezetindex: .................. CRK: ............... FKSZ (pü. számvitel/ költségvetési számvitel)
..........................
Fedezet összege: ......................... Ft
Fedezetindex: .................. CRK: ............... FKSZ (pü. számvitel/ költségvetési számvitel)
..........................
Fedezet összege: ......................... Ft
A fenti beszerzés elszámolható a dologi-felújítási-beruházási kiadások terhére.
............................, 20..... év ........................... hó .......-n
P. H.
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.................................................................
(név, beosztás)
szervezet vezetje
2.2. Kötelezettségvállaló, költségvisel záradéka:
A szükséges költségvetési elirányzat meglétét igazolom.
............................, 20..... év ........................... hó .......-n
P. H.
..................................................................
(név, beosztás)
kötelezettségvállaló
2.3. HM VGH ellenjegyzi záradéka:
Az elirányzat …..…. HM KGIR azonosító számon lekötésre került.
Budapest, 20....... év ........................... hó .......-n
P. H.
..................................................................
(név, beosztás)
ellenjegyz

Készült: 4 példányban
Egy példány: ... lap
Ügyintéz (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Ajánlatkér
2. sz. pld.:
Kötelezettségvállaló

3. sz. pld.: Ellenjegyz
4. sz. pld.: Irattár

II. PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS (intézményi logisztikai elirányzatok terhére)
2.1. Kötelezettségvállaló, költségvisel záradéka:
A szükséges költségvetési elirányzat meglétét igazolom, a kifizetés idpontjában a fedezetet biztosítom
az alábbi fedezetindex, CRK és FKSZ szerinti bontásban:
Fedezetindex: .................. CRK: ............... FKSZ (pü. számvitel/ költségvetési számvitel)
..........................
Fedezet összege: ......................... Ft
Fedezetindex: .................. CRK: ............... FKSZ (pü. számvitel/ költségvetési számvitel)
..........................
Fedezet összege: ......................... Ft
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A fenti beszerzés elszámolható a dologi-felújítási-beruházási kiadások terhére.
............................, 20..... év ........................... hó .......-n
P. H.
..................................................................
(név, beosztás)
kötelezettségvállaló
2.2. HM VGH ellenjegyzi záradéka:
Budapest, 20....... év ........................... hó .......- n
P. H.
......................................................................
(név, beosztás)
ellenjegyz

Készült: 4 példányban
Egy példány: ... lap
Ügyintéz (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Ajánlatkér
2. sz. pld.: Ellenjegyz
3. sz. pld.: Kötelezettségvállaló
4. sz. pld.: Irattár
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2. melléklet a 63/2016. (XII. 19.) HM utasításhoz

A MSZAKI LEÍRÁSOK ALAPVET TARTALMA
1. A mszaki leírásnak a beszerzés tárgyának megfelelen tartalmaznia kell
a) a beszerzés tárgyának rendeltetését,
b) a beszerzés tárgyának hadmveleti, harcászati követelményeit,
c) a beszerzés tárgyát meghatározó fizikai és funkcionális paramétereket,
d) a beszerzés tárgyának beépítési, alkalmazási környezetét,
e) a csatlakozó berendezéseket, rendszereket,
f) a klímaállósági követelményeket,
g) a biztonsági – ideértve a munka-, tz-, környezetvédelmi – követelményeket,
h) a minség igazolására, tanúsítására vonatkozó követelményeket,
i) a beszerzés tárgyára alkalmazott terminológiára, jelekre, vizsgálatra és vizsgálati
módszerekre, csomagolásra, jelölésre, címkézésre, használati utasításra vonatkozó
követelményeket,
j) a beszerzés tárgyának átvételére vonatkozó követelményeket,
k) a beszerzés tárgyának alkalmazására történ felkészítésre vonatkozó követelményeket.
2. Építési beruházás esetén a mszaki elírásoknak tartalmaznia kell továbbá
a) a minségbiztosításra vonatkozó szabályokat,
b) a tervezésre és költségekre vonatkozó szabályokat és
c) az egyes munkák vizsgálatára, ellenrzésére és átvételére vonatkozó feltételeket,
amelyeket az ajánlatkérnek módjában áll – általános vagy különös rendelkezésekkel – elírni
a folyamatban lév, illetve elkészült munka tekintetében.
3. Árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén a mszaki leírásnak tartalmaznia kell
továbbá
a) a teljesítményre vagy egyéb, az ajánlatkér által meghatározott mszaki paraméterre,
b) a teljesítés követelményrendszerére és
c) a beszerzés tárgya esetében alkalmazható vagy alkalmazandó megfelelségi igazolási
eljárásokra vonatkozó követelményeket.
4. Szolgáltatás megrendelése esetén a mszaki leírásnak tartalmaznia kell továbbá
a) a szolgáltatás területének meghatározását,
b) a szolgáltatás során elvégzend feladatokat, munkafolyamatokat,
c) a teljesítés részletes követelményeit (így különösen az egyes munkafolyamatok
megfelelségének követelményeit, a megrendelés, elszámolás folyamatának meghatározását)
és
d) a szolgáltatás átvételére vonatkozó követelményeket.
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3. melléklet a 63/2016. (XII. 19.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

számú példány

Fedezetigazolás
Nyilatkozom, hogy az alábbi beszerzési eljárásra a fedezet az éves költségvetés tervezésekor
betervezésre kerül.
Beszerzés tárgya:
Beszerzés rövid tárgya (max. 90 karakter):
...................................................................................................................................................................
...............................
Beszerzés nettó költségkihatása:
...................................................................................................................................................................
...............................
Áfa:
...................................................................................................................................................................
........................ Ft
Beszerzés bruttó költségkihatása:
...................................................................................................................................................................
........................ Ft
Kiadás jogcíme: dologi-felújítás-beruházás, CRK:
.......................................................................................
Egyéb információ:
...................................................................................................................................................................
.............................
...................................................................................................................................................................
............................
...................................................................................................................................................................
............................
Budapest, 20...................................
P. H.
................................................................
Aláírás (név, beosztás)
Készült: 4 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéz:
Kapják: Ellenjegyz
Beszerz
Költségvisel
Irattár
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4. melléklet a 63/2016. (XII. 19.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL
Nyt. szám:

számú példány

Fedezetigazolás
Nyilatkozom, hogy az alábbi beszerzési eljárásra a fedezet biztosított, a szükséges fedezet lekötésre
került.
Beszerzés tárgya:
Beszerzés rövid tárgya (max 90 karakter):
...................................................................................................................................................................
...............................
Beszerzés nettó költségkihatása:
...................................................................................................................................................................
.............................
Áfa:
...................................................................................................................................................................
......................... Ft
Beszerzés bruttó költségkihatása:
...................................................................................................................................................................
......................... Ft
Kiadás jogcíme: dologi-felújítás-beruházás, CRK:
.......................................................................................
Egyéb információ:
...................................................................................................................................................................
.............................
...................................................................................................................................................................
.............................
...................................................................................................................................................................
.............................
Budapest, 20...................................
P. H.
................................................................
Aláírás (név, beosztás)
Készült: 3 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéz:
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Kapják: Beszerz
Költségvisel
Irattár
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5. melléklet a 63/2016. (XII. 19.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

számú példány

HM védelemgazdaságért felelĘs helyettes államtitkár

Engedélyezem!
201 .

-n

HM VGHÁT
(a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási FĘosztály
fĘosztályvezetĘje útján)

Felterjesztem!
201 .

-n

HM GTSZF
fĘosztályvezetĘ
Tárgy: beszerzés kezdeményezésének engedélyezése
Tisztelt Helyettes Államtitkár Ú! / Helyettes Államtitkár Úr Jelentem!
A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérĘl szóló 63/2016. (XII. 19.) HM
utasítás 21. §-a értelmében a(z) „……………………………… szervezet” által
kezdeményezésre elĘkészített, a következĘ táblázatban részletezett „………………………”
tárgyú beszerzési eljárás indokoltságát, fedezetbiztosítottságát és jogszerĦségét
megvizsgáltam, a csatolt dokumentumok alapján kérem a beszerzési eljárás megindításának
engedélyezését.
I. A beszerzési ELJÁRÁS ADATAI
1.1. Beszerzés tárgya:
1.1.1. Beszerzés rövid tárgya (max. 90
karakter):
1.2. Beszerzés azonosító:
1.3. beszerzés rendelkezésre álló
Tárgyévi ÉBT
Tervezett
nettó és bruttó fedezete:
azonosító:
……….
Év
Nettó (Ft)
ÁFA
1.4.1. beszerzés értéke:

Év

Nettó (Ft)

ÁFA

Terven felüli
Bruttó (Ft)
Bruttó (Ft)
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1.4.2. Részben vagy egészben
Igen/Nem
európai uniós forrásból
finanszírozható:
1.4.3. Amennyiben részben vagy
egészben finanszírozható, annak
mértéke %-os megoszlásban:
1.5. A beszerzési eljárás fajtája (jogszabályhely feltüntetésével):
1.6. A beszerzési eljárás tervezett ütemezése a szerzdéskötésig:
részvételi/ajánlattételi határid, bontás, összegezés megküldésének; kétszakaszos eljárás esetén a
részvételi szakasz bontásának, összegezés megküldésének, valamint az ajánlattételi felhívás
megküldésének, az ajánlattételi szakasz bontásának és összegezés megküldésének tervezett idpontja
– lehetség szerint
1.7. A szerzdés idtartama
határozott
határozatlan
(a megfelel aláhúzandó):
idtartama:
1.8. A beszerzést lebonyolító ügyintéz neve:
1.9. A beszerzést lebonyolító ügyintéz elérhetsége:
1.10. A beszerzési eljárás indokolása: ajánlatkér által megválaszolandó kérdések
1.10.1. Központosított közbeszerzés esetén van-e hatályos, a Közbeszerzési Ellátási
Figazgatóság által kötött keretmegállapodás/keretszerzdés, ha van, annak hatálya.
1.10.2. Hirdetmény nélküli eljárás esetén a megszólítandó gazdasági szereplk felsorolása
1.11. Az ajánlatkér által csatolt dokumentumok: (Elektronikus úton megküldve a bto@hm.gov.hu
elektronikus levélcímre!)
1 pld. – közbeszerzések központi ellenrzését és engedélyezését végz szervezet elterjesztés [a
közbeszerzések központi ellenrzésérl és engedélyezésérl szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó eljárás esetén] – Nyt. szám: – 1 pld. Lap
1 pld – Jogalap meghatározásáról szóló jegyzkönyv – Nyt. szám: – 1 pld. lap
1 pld. – *Eljárást megindító felhívás – Nyt. szám:
1 pld. – Mszaki leírás – Nyt. szám:
– 1 pld. lap
1 pld. –- Minségbiztosítási – Átvételi követelmények– Nyt. szám: – 1 pld. lap
1 pld. – Fedezetigazolás – Nyt. szám: – 1 pld. Lap
1 pld. – Hatályos KEF keretmegállapodást kötött cégek jegyzéke Nyt. szám: – 1 pld. lap
1. pld. – A keretmegállapodásos eljárás második szakaszát kezdeményez irat Nyt. szám: – 1
pld. lap
(*Eljárást megindító felhívás, Ajánlati felhívás, Részvételi felhívás, Árajánlatkérés, Pályázati
felhívás)
1.12. Az ajánlatkér vezetjének javaslata:
Az eljárás jogszer, a csatolt dokumentumok alapján a beszerzési feladat végrehajtható.
A pénzügyi ellenjegyzések igazolják, hogy a fedezet rendelkezésre áll.
Kérem a beszerzés kezdeményezés engedélyezését.
II. A BESZERZÉS ELJÁRÁS ELZMÉNYEI
2.1. A beszerzési
eljáráshoz kapcsolódó
korábbi beszerzések:

Éve
T
T-1
T-2
T-3

Tárgya

2.2. A korábbi beszerzések eljárásfajtája: (jogszabályhely megjelöléssel)

Eljárás bruttó értéke (Ft)
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2.3. A megelz
eljárás alapján a
szerzdést elnyert
gazdasági szerepl(k)
és a szerzdés bruttó
értéke:

Év
T
T-1
T-2
T-3

Gazdasági szerepl

1. szám

Szerzdés értéke (Ft)

2.4. A korábbi beszerzésekkel kapcsolatos tapasztalatok: (így különösen eredménytelenség esetén
annak indoka, jogorvoslat esetén annak indoka, minségi kifogás)
Budapest, 20...............................................................-n
P. H.
................................................................
(név, beosztás)
kezdeményez vezetje
Készült: 3 példányban
Egy példány: ... lap
Ügyintéz (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Ajánlatkér
2. sz. pld.: Ellenjegyz
3. sz. pld.: Irattár
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6. melléklet a 63/2016. (XII. 19.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

számú példány

HM védelemgazdaságért felels helyettes államtitkár

Engedélyezem!
201 .

-n

HM VGHÁT
(a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fosztály
fosztályvezetje útján)

Felterjesztem!
201 .

-n

HM GTSZF
fosztályvezet
Tárgy: beszerzés kezdeményezésének engedélyezése
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! / Helyettes Államtitkár Úr Jelentem!
I. A beszerzési ELJÁRÁS ADATAI
1.1. Beszerzés tárgya:
1.1.1. Beszerzés rövid tárgya
(max. 90 karakter):
1.2. Beszerzésazonosító:
1.3.Beszerzés rendelkezésre álló
nettó és bruttó fedezete:

Tárgyévi ÉBT
azonosító:
……….
Év
Nettó (Ft)

1.4.1. Beszerzés értéke:
1.4.2. Beszerzés becsült értéke
részajánlati körönként
1.4.3. Részben vagy egészben
európai uniós forrásból
finanszírozható:

Év

Nettó (Ft)

Részajánlati kör

Tervezett

Terven felüli

ÁFA

Bruttó (Ft)

ÁFA

Bruttó (Ft)

Nettó (Ft)

1.
2.
Igen/Nem

Bruttó (Ft)
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1.4.4. Amennyiben részben vagy
egészben finanszírozható, annak
mértéke %-os megoszlásban:
1.5. beszerzési eljárás fajtája (jogszabályhely feltüntetésével):
1.6. A beszerzési eljárás tervezett ütemezése a szerzdéskötésig:
részvételi/ajánlattételi határid, bontás, összegezés megküldésének; kétszakaszos eljárás esetén a
részvételi szakasz bontásának, összegezés megküldésének, valamint az ajánlattételi felhívás
megküldésének, az ajánlattételi szakasz bontásának és összegezés megküldésének tervezett idpontja
– lehetség szerint
1.7. A szerzdés idtartama
határozott
határozatlan
(a megfelel aláhúzandó):
idtartama:
1.8. A beszerzést lebonyolító ügyintéz neve:
1.9. A beszerzést lebonyolító ügyintéz elérhetsége:
1.10. A beszerzési eljárás indokolása: ajánlatkér által megválaszolandó kérdések
1.10.1. Központosított közbeszerzés esetén van-e hatályos, a Közbeszerzési Ellátási
Figazgatóság által kötött keretmegállapodás/keretszerzdés, ha van, annak hatálya.
1.10.2. Hirdetmény nélküli eljárás esetén a megszólítandó gazdasági szereplk felsorolása
1.11. Az ajánlatkér által csatolt dokumentumok: (Elektronikus úton megküldve a bto@hm.gov.hu
elektronikus levélcímre!)
1 pld. – közbeszerzések központi ellenrzését és engedélyezését végz szervezet elterjesztés [a
közbeszerzések központi ellenrzésérl és engedélyezésérl szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó eljárás esetén] – Nyt. szám: – 1 pld. Lap
1 pld – Jogalap meghatározásáról szóló jegyzkönyv – Nyt. szám: – 1 pld. lap
1 pld. – *Eljárást megindító felhívás – Nyt. szám:
1 pld. – Mszaki leírás – Nyt. szám:
– 1 pld. lap
1 pld. – Minségbiztosítási – Átvételi követelmények– Nyt. szám: – 1 pld. lap
1 pld. – Fedezetigazolás – Nyt. szám: – 1 pld. Lap
1 pld. – Hatályos KEF keretmegállapodást kötött cégek jegyzéke Nyt. szám: – 1 pld. lap
1. pld. – A keretmegállapodásos eljárás második szakaszát kezdeményez irat Nyt. szám: – 1
pld. lap
(*Eljárást megindító felhívás, Ajánlati felhívás, Részvételi felhívás, Árajánlatkérés, Pályázati
felhívás)
1.12. Ajánlatkér vezetjének javaslata:
Az eljárás jogszer, a csatolt dokumentumok alapján a beszerzési feladat végrehajtható.
A pénzügyi ellenjegyzések igazolják, hogy a fedezet rendelkezésre áll.
Kérem a beszerzés kezdeményezés engedélyezését.
II. A beszerzési ELJÁRÁS ELZMÉNYEI
2.1. A beszerzési
eljáráshoz kapcsolódó
korábbi beszerzések:

Éve
T
T-1
T-2
T-3

Tárgya

Eljárás bruttó értéke (Ft)

2.2. A korábbi beszerzések eljárásfajtája: (jogszabályhely megjelöléssel)
2.3. A megelz

Év

Gazdasági szerepl

Szerzdés értéke (Ft)

1. szám

eljárás alapján a
szerzdést elnyert
gazdasági szerepl(k)
és a szerzdés bruttó
értéke:
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T
T-1
T-2
T-3

2.4. A korábbi beszerzésekkel kapcsolatos tapasztalatok: (így különösen eredménytelenség esetén
annak indoka, jogorvoslat esetén annak indoka, minségi kifogás)
III. PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS (intézményi logisztikai elirányzatok terhére)
3.1. Kötelezettségvállaló, költségvisel záradéka:
A szükséges költségvetési elirányzat meglétét igazolom, a kifizetés idpontjában a fedezetet
biztosítom
az alábbi fedezetindex, CRK és FKSZ szerinti bontásban:
Fedezetindex: .................. CRK: ............... FKSZ (pü. számvitel/ költségvetési számvitel)
..........................
Fedezet összege: ......................... Ft
Fedezetindex: .................. CRK: ............... FKSZ (pü. számvitel/ költségvetési számvitel)
..........................
Fedezet összege: ......................... Ft
A fenti beszerzés elszámolható a dologi-felújítási-beruházási kiadások terhére.
............................, 20..... év ........................... hó .......-n
P. H.
...........................................................................
(név, beosztás)
kötelezettségvállaló
3.2. HM VGH ellenjegyzi záradéka:
Budapest, 20....... év ........................... hó .......- n
P. H.
......................................................................
(név, beosztás)
ellenjegyz

Budapest, 20............................................-n
...............................................................
(név, beosztás)
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ajánlatkér szervezet vezetje
Készült: 3 példányban
Egy példány: ... lap
Ügyintéz (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Ajánlatkér
2. sz. pld.: Ellenjegyz
3. sz. pld.: Irattár

1. szám

1. szám
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7. melléklet a 63/2016. (XII. 19.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

számú példány

HM védelemgazdaságért felels helyettes államtitkár

Engedélyezem!
201 .

-n

HM VGHÁT
(a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fosztály
fosztályvezetje útján)

Felterjesztem!
201 .

-n

HM GTSZF
fosztályvezet
SZERZDÉSMÓDOSÍTÁS/SZERZDÉSHOSSZABBÍTÁS/KERETSZERZDÉS
KERETFELTÖLTÉS/
NEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS KERETÉBEN TÖRTÉN SZERZDÉSKÖTÉS
KEZDEMÉNYEZÉSE
I. A SZERZDÉS ADATAI
1.1. Szerzdés tárgya:
1.1.1. Szerzdés rövid tárgya (max. 90
karakter):
1.2. Beszerzés azonosító:
1.3. Szerzdés hatálya:
1.4. Szerzdésmódosítás, kiegészít megállapodás, szerzdés aláírásának tervezett idpontja:
Év
Nettó Ft
ÁFA
Bruttó Ft
1.5. Lekötött, valamint a rendelkezésre
álló nettó és bruttó fedezet a szerzdés
teljes idtartamára:
1.6. A jelenlegi módosítás, keretfeltöltés
értéke:
1.7. A szerzdés összesített értéke:
1.8. A szerzdés/módosított szerzdés
futamideje
(a megfelel aláhúzandó):

határozott
idtartama:

határozatlan
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1.9. Teljesítés helye:
1.10. A módosítást/szerzdéskötést lebonyolító ügyintéz neve, elérhetsége:
1.11. A módosítást lebonyolító ügyintéz elérhetsége:
II. GAZDASÁGI SZEREPL ADATOK
2.1. Hivatalos név:
2.2. Gazdasági szerepl bejegyzett
székhelye:
2.3. Postacím:
2.4. Szervezeti-mködési forma:
2.5. Cégjegyzékszám:
2.6. Nyilvántartó bíróság és nyilvántartási
szám:
2.7. Adószám:
2.8. Statisztikai szám:
2.9. Kapcsolattartó személy neve:
2.10. Kapcsolattartó személy címe,
elérhetsége:
III. INDOKOLÁS, JAVASLAT
3.1. A kedvezményezett kiválasztásának indokolása: így különösen eljárásfajta, értékelési szempont,
egyéb kizáró okok:
3.2. A keretfeltöltés/szerzdésmódosítás/szerzdéskötés szükségességének indokolása,
elmaradásának következményei:
3.3. A szerzdésben foglalt feladat meghatározása:
3.4. Az ajánlatkér által csatolt dokumentumok:
1 pld. – Megbízás keretszerzdés-feltöltésre/szerzdéshosszabbításra – Nyt. szám: – 1 pld.
lap
1 pld. – Fedezetigazolás – Nyt. szám: – 1 pld.
lap, lásd: 3. és 4. melléklet
1 pld. – Szerzdéstervezet, szerzdésmódosítás-tervezet/Kiegészít megállapodás tervezet – Nyt.
szám: – 1 pld.
lap
1 pld. – Szerzdéskötés vagy szerzdésmódosítás szükségességét alátámasztó dokumentumok,
dokumentumok – Nyt. szám: – 1 pld.
Lap
1 pld. Hatályos szerzdés (és korábbi módosításai) – Nyt. szám: – 1 pld.
Lap
3.5. Az ajánlatkér vezetjének javaslata:
A csatolt pénzügyi nyilatkozat alapján a fedezet rendelkezésre áll.
A keretfeltöltés, szerzdésmódosítás/szerzdéskötés jogszer.
Kérem a keretfeltöltés/szerzdésmódosítás/szerzdéskötés engedélyezését.
Budapest, 20............................................-n
......................................................................
(név, beosztás)
ajánlatkér vezetje

1. szám

1. szám
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Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintéz (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: HM GTSZF (Fax: 21-089)
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1. szám

8. melléklet a 63/2016. (XII. 19.) HM utasításhoz
FEDEZETBIZTOSÍTÁSI KÉRELEM
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ
HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

sz. példány

a) Az engedélyezett összeget meghaladó költségkihatás ......................................................................
b) Kiegészít építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetén ...............................................
c) Egyéb: ...............................................................................................................................................
Beszerzés tárgya: ...................................................................................................................................
Beszerzés rövid tárgya (max 90 karakter): ............................................................................................
Beszerzés mennyisége: ..........................................................................................................................
Ajánlatkér megnevezése: .....................................................................................................................
Hivatkozás: ............................................................................................................................................
„A szükséges költségvetési elirányzat meglétét igazolom, a kifizetés idpontjában a fedezetet
biztosítom. A fenti közbeszerzés elszámolható a dologi-felújítási-beruházási kiadások terhére az alábbi
fedezetindex, CRK, FKSZ szerinti bontásban
Fedezetindex: ............ CRK:............. FKSZ (pü. számvitel/költségvetési számvitel) ..................
Fedezet összege: ...................... Ft
Fedezetindex: ............. CRK:............. FKSZ (pü. számvitel/költségvetési számvitel) ..................
Fedezet összege: ...................... Ft”

A különbözetet az ÉBT-ben ........................................... folyószámra tervesített feladat terhére
biztosítom.
................................, 20..... év ................................... hó .......-n
P. H.
................................................................
(beosztás)
költségvetési elirányzat felett rendelkezési joggal
bíró honvédelmi szervezet vezetje

................................, 20..... év ................................... hó .......-n
P. H.
................................................................
(beosztás)
kötelezettségvállaló

1. szám
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Ellenjegyzi záradék:
................................, 20..... év ................................... hó .......-n
P. H.
................................................................
(beosztás)
ellenjegyz
Ha a kötelezettségvállaló és a költségvetési elirányzat felett rendelkezési joggal bíró
honvédelmi szervezet azonos, ezen szervezet vezetje a „kötelezettségvállaló és a
költségvisel vezetje” megjelöléssel, egy aláírással látja el a kérelemokmányt.
Készült: 4 példányban
Egy példány: ... lap
Ügyintéz (tel.):
Kapja: 1. sz. pld.: Ellenjegyz
2. sz. pld.: Ajánlatkér (ha szükséges)
3. sz. pld.: Kötelezettségvállaló
4. sz. pld.: Irattár
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1. szám

9. melléklet a 63/2016. (XII. 19.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

számú példány

HM védelemgazdaságért felelĘs helyettes államtitkár

Engedélyezem!
201 .

-n

HM VGHÁT
(a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási FĘosztály
fĘosztályvezetĘje útján)

Felterjesztem!
201 .

-n

HM GTSZF
fĘosztályvezetĘ
Budapest
Tárgy: döntési javaslat felterjesztése
Helyettes Államtitkár Úr jelentem!
A
……………………….szervezet
beszerzési
„…………………………………………………..” tárgyban.

eljárást

kezdeményezett

A beszerzés tárgyát képezĘ szolgáltatás közfeladat ellátásával függ össze. A honvédelmi
szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérĘl szóló 63/2016. (XII. 19.) HM utasítás
(a továbbiakban: HM utasítás) 37. § (2) bekezdése alapján megvizsgálásra került a Kbt. 9. §.
(1) bekezdés h) pontja, valamint a Vbt. 7. § (1) bekezdésének 15. pontja szerinti feltételek
fennállása. Megállapításra került, hogy az in house megállapodás megkötésének feltételei
fennállnak.
A HM utasítás 37. § (3) bekezdés alapján kérem a HM ……………………. -vel in house
megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások lefolytatásának engedélyezését.
Csatolva: JegyzĘkönyv (nyt. szám:, elektronikus úton továbbítva)
Megbízás (nyt. szám: , elektronikus úton továbbítva)
Fedezetigazolás (nyt. szám: , elektronikus úton továbbítva)
................................, 20..... év ................................... hó .......-n

1. szám
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................................................................
(név, beosztás)
kezdeményez vezetje
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéz (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: HM GTSZF
2. sz. pld.: Irattár

133

134

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

1. szám

10. melléklet a 63/2016. (XII. 19.) HM utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

számú példány

HM védelemgazdaságért felelĘs helyettes államtitkár

Engedélyezem!
201 .

-n

HM VGHÁT
(a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási FĘosztály
fĘosztályvezetĘje útján)

Felterjesztem!
201 .

-n

HM GTSZF
fĘosztályvezetĘ
Budapest
Tárgy: felhatalmazás kérése
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! / Helyettes Államtitkár Úr Jelentem!
A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérĘl szóló 63/2016. (XII. 19.)
HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 37. § (3) bekezdés alapján a ………………. -vel
in house megállapodás megkötésére irányuló tárgyalásokat a HM VGH lefolytatta, a
megállapodás tervezete kidolgozásra került.
A HM utasítás 38. §-a értelmében, a csatolt dokumentumok alapján a megállapodás
aláírásához felhatalmazását kérem.
1.1. Megállapodás tárgya:
1.1.1. Megállapodás rövid tárgya (max 90
karakter):
1.2. Beszerzés azonosító:
1.3. A rendelkezésre álló nettó és
Tárgyévi ÉBT
Tervezett
bruttó fedezete:
azonosító:
……….
Év
Nettó (Ft)
ÁFA
1.4. Megállapodás értéke:

Év

Nettó (Ft)

ÁFA

Terven felüli
Bruttó (Ft)
Bruttó (Ft)
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1.5 A Megállapodás idtartama
1.6. Az ügyintéz neve:
1.7. Az ügyintéz elérhetsége:
1.8. Csatolt dokumentumok: (Elektronikus úton megküldve a bto@hm.gov.hu elektronikus levélcímre!)
1 pld. – közbeszerzések központi ellenrzését és engedélyezését végz szervezet elterjesztés [a
közbeszerzések központi ellenrzésérl és engedélyezésérl szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó eljárás esetén] – Nyt. szám: – 1 pld. Lap
1 pld – Megállapodás tervezet – Nyt. szám: – 1 pld. lap
1 pld - Fedezetigazolás– Nyt. szám: – 1 pld. lap
................................, 20..... év ................................... hó .......-n
................................................................
(név, beosztás)
vezet

Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Ügyintéz (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: HM GTSZF
2. sz. pld.: Irattár
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A honvédelmi miniszter
64/2016. (XII. 22.) HM
utasítása
a honvédelmi szervezetek 2017. évi feladatainak,
valamint a 2018–2019. évi tevékenysége fõ irányainak
meghatározásáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja és a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:
1. §
(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe
tartozó szervezetre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ), a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, valamint a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek)
terjed ki.
(2) A honvédelmi szervezetek tevékenységüket alaprendeltetésüknek megfelelõen, jogszabályban, közjogi
szervezetszabályozó eszközben, alapító okiratban vagy
szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott feladat- és hatáskörükben eljárva, a 2–4. §-ban meghatározott
feladatok és fõ irányok figyelembevételével végzik.

2. §
A honvédelmi szervezetek 2017. évi kiemelt feladatai:
1. a NATO és az EU csúcstalálkozóira való felkészülés
és a walesi, valamint a varsói találkozókon hozott döntések végrehajtása, a NATO megerõsítõ intézkedéseiben,
valamint a kétoldalú és regionális együttmûködésekben
való aktív részvétel, felkészülés a magyar V4 elnökségre,
2. a szövetségi igények figyelembevételével és az ország teherbíró képességével arányosan, a nemzetközi válságkezelésben, a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában, a fegyverzet-ellenõrzésben történõ részvétel,
3. a kihirdetett, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelése érdekében, az államhatár õrzésében,
az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztetõ konfliktushelyzet és a tömeges méretû migráció kezeléséhez
szükséges intézkedések végrehajtásában, valamint az államhatár rendje ellen irányuló erõszakos cselekmények el-

1. szám

hárításában való közremûködés, valamint az Alaptörvény
51/A. cikkében meghatározott feladatokra való felkészülés,
4. a katonai biztonság területén a Kormány stratégiai törekvéseivel összhangban, a kormányzati és ágazati információigények kielégítése, az ehhez szükséges fejlesztések
végrehajtása,
5. a HM rendelkezésére álló pénzügyi erõforrások körültekintõ tervezésével és tervek szerinti felhasználásával
az MH mûködõképességének és fejlesztésének biztosítása,
6. az MH személyi állomány megtartó képességének további javítása, a toborzási rendszer hatékonyságának fokozásával a szerzõdéses állomány létszámának növelése, a
tartalékos rendszer fejlesztése,
7. a honvédség és a társadalom kapcsolata fejlesztésének,
a területvédelmi koncepció végrehajtásának folytatása,
8. a honvédelem ügyének fontossá és népszerûvé tétele
a társadalomban, a bizalom és a támogatás növelését elõsegítõ programok megvalósítása, valamint a honvédség tagjaiban az elkötelezõdés erõsítése, az MH új arculatának kialakítása,
9. a különleges jogrend idõszakaiban fennálló honvédelmi kötelezettségek bevezetéséhez szükséges békeidõszaki képességek fenntartása, valamint felkészülés a katasztrófavédelmi feladatokban történõ közremûködés biztosítására és
10. a kormányzati stratégiai irányítási rendszer követelményeinek megfelelõen a tárca védelmi tervezési rendszerének áttekintése, a védelmi tervezési eljárás szabályzói
hátterének fejlesztése,
11. a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában mûködõ minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 1312/2016.
(VI. 13.) Korm. határozatban meghatározott feladatok
végrehajtása, valamint a honvédelmi felkészítést érintõ
szervezetátalakításról, a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerûsítésével összefüggõ feladatokról és egyes
honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló
29/2016. (V. 31.) HM utasítás feladatainak végrehajtása
nyomán kialakított szervezeti struktúra megszilárdítása,
12. az európai uniós pályázatokkal elnyerhetõ, a
2014–2020 tervezési idõszakhoz kapcsolódó források lehetõ legszélesebb körû kiaknázásának folytatása,
13. a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági
társaságok tevékenységében a tulajdonosi jogok hangsúlyos érvényesítése,
14. a felesleges vagyonelemek gyors, gazdaságos és bevételorientált, illetve a HM költségeit csökkentõ hasznosítása,
15. a magas színvonalú katona-egészségügyi ellátás feltételeinek biztosítása, az igényjogosult állomány és a területi ellátásra kötelezettek alap-, járó- és fekvõbeteg-ellátás
színvonalának javítása, a hazai és nemzetközi feladatok
végrehajtása során szerzett tapasztalatok beépítése a betegellátásba és
16. a magyar közigazgatás különleges jogrendi mûködésének felülvizsgálata és a kor követelményeinek megfelelõ rugalmas rendszer kialakításának megkezdése.
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3. §

A honvédelmi szervezetek 2017. évi feladatai:
1. a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében való közremûködés, valamint az Alaptörvény
51/A. cikkében meghatározott feladatokra való felkészülés során a törvényi kereteken belül, az MH jelenlétével fokozni kell a lakosság biztonságérzetét az érintett térségekben, ezen feladatok végrehajtása során figyelmet kell fordítani a feladatok megtervezésére, az állomány ellátására,
juttatásainak biztosítására,
2. az új Nemzeti Biztonsági Stratégia alapján a Nemzeti
Katonai Stratégia és a hozzá kapcsolódó doktrínák, tervek
átdolgozása,
3. az MH mûködését alapvetõen meghatározó területeken a NATO és EU szerveivel való együttmûködésnek, valamint a szövetségi tagságból eredõ feladatok, a NATO és
EU vállalások megvalósításának folytatása,
4. az erõforrások tervezése során a felajánlott erõk teljes
harci, együttmûködési és túlélési képességének, kiképzettségének, fenntarthatóságának, mobilitásának és magas
fokú készenlétének megteremtéséhez szükséges eszközök
biztosítása összhangban más kötelezettségek teljesítésével, valamint a mûveleti ambíciószint fenntartására történõ
törekvés,
5. a hazai és a szövetségesi kötelezettségekbõl adódó
feladatok végrehajtásához szükséges képességek megõrzése, az esetleges képességbeli hiányosságok csökkentése,
valamint a különleges mûveleti képességek fejlesztésének
folytatása,
6. a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe kijelölt erõk katasztrófavédelmi feladatokban történõ közremûködés-feltételeinek folyamatos biztosítása és szükség
esetén további erõk bevonására történõ felkészülés,
7. felkészülés és aktív részvétel a regionális együttmûködésben, ezen belül a magyar V4 elnökséggel járó feladatok végzésére 2017. július 1-tõl,
8. részvétel az EU katonai képességfejlesztésében,
9. eleget kell tenni a nemzetközi fegyverzet-ellenõrzési
szerzõdésekbõl Magyarországra és a tárcára háruló kötelezettségeknek, amely során érvényesíteni kell Magyarország ellenõrzési jogait,
10. a véderõ, katonai és légügyi attaséhivatali rendszer
elõzõ években megkezdett átalakításának folytatása,
11. a Katonai Egységes Felderítõ Rendszer (a továbbiakban: KEFR) fejlesztésére indított programok közül a felderítõ és technikai felderítõ szervezeti elemek és technikai
eszközök modernizálása, a nemzeti képi felderítõ képesség kialakításának folytatása, valamint a NATO Összhaderõnemi Információ-feldolgozó, Megfigyelõ, Felderítõ
rendszerhez történõ csatlakozás feltételeinek kialakítása,
12. a harcászati pilóta nélküli repülõ és a földi mozgócél-felderítõ lokátor képesség bõvítése,
13. a honvédelmi ágazati számítógépes incidenskezelõ
központ kialakítása,
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14. a KNBSZ különleges jogrend szerinti szervezeti és
mûködési rendjével, az arra történõ átállással, valamint
az MH felderítõ támogatásával összefüggõ feladatok pontosításának folytatása,
15. a tárca védelmi tervezési rendszer korszerûsítése,
16. a NATO-val folytatott védelmi tervezési egyeztetés
eredményeivel, valamint a nemzeti képességfejlesztési
irányelvekkel összhangban a honvédelmi tárca középtávú
fejlesztéseit megalapozó 2017–2026 idõszakra vonatkozó
Honvédelmi Szakpolitikai Stratégia (a továbbiakban:
HSzS) kidolgozása,
17. a 2018–2021 idõszakra vonatkozó Honvédelmi
Szakpolitikai Program (a továbbiakban: HSzP) kidolgozása,
figyelembe véve a HSzS fejlesztési irányait,
18. a Magyarországon megrendezésre kerülõ NATO
Transzformációs Szeminárium elõkészítése, koordinációja
és lebonyolítása,
19. a NATO és az EU részére felajánlott szervezetek
perspektív struktúrájának felülvizsgálata, szükség szerinti
pontosítása annak érdekében, hogy a haderõfejlesztési célkitûzések megfeleljenek az országvédelmen túl a NATO
és az EU által támasztott képességkövetelményeknek is,
20. szárazföldi erõk alkalmazási feladataival kapcsolatos feladatok, tervek, lég- és rakétavédelmi tervek és intézkedések és a lég- és rakétavédelmi alkalmazási tervek felülvizsgálata, átdolgozása,
21. a különleges jogrendi idõszakra vonatkozó hadi állománytáblák kezelését biztosító alkalmazás, a Haderõszervezési Információs Rendszer alkalmazásba vétele,
22. az új Hadrend kiadása az MH katonai szervezetek
részére,
23. a hivatásos és szerzõdéses katonaállomány vonatkozásában 2015-ben megkezdett illetményfejlesztéssel
összefüggõ további feladatok végrehajtása,
24. az állomány részére a betöltött és a tervezett beosztás
betöltéséhez elõírt végzettség és szakképzettség megszerzésének biztosítása, a mobilitást biztosító, fenntartható, integrált katonai felkészítési, oktatás-képzési rendszer kialakítása, az át- és továbbképzési rendszer korszerûsítése, valamint a képzések, továbbképzések tervezése, szervezése
során a biztosított létszámkeret-kihasználás hatékonyságának növelése,
25. a honvédaltisztképzés, a katonai vizsgáztatás, valamint
az Egységes Alapkiképzés rendszerének véglegesítése,
26. a személyügyi igazgatás korszerûsítése, az ügyfélszolgálati rendszer mûködtetése és a személyi állomány
hatékonyabb bevonása az alkalmazásba,
27. az MH szociális gondoskodási körébe tartozók ellátásának biztosítása a jogszabályoknak megfelelõen,
28. a katona-egészségügyi utánpótlás biztosítása érdekében az ösztöndíjas és katonai rezidensi személyi állomány létszámának bõvítése,
29. az egészségfejlesztési tevékenység folytatása, az
egészséges életmódra nevelõ programok kiterjesztése az
MH személyi állománya egészségi állapotának javítása érdekében,
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30. a honvédelmi egészségügyi hatósági tevékenység
feltételrendszerének fejlesztése, az ellenõrzési irányelvekben foglaltak hatékony végrehajtása,
31. a honvédelmi nevelés rendszerének fejlesztése, az
Önkéntes Honvédelmi Elõképzés programjának bevezetése, a Kadét Program beindítása és mûködtetése, együttmûködés a megalakuló Honvédelmi Sportszövetséggel, Honvédelmi Táborok szervezése,
32. az MH Önkéntes Tartalékos Rendszernek (a továbbiakban: ÖTR) a miniszteri irányelveknek megfelelõ további fejlesztése, a toborzási rendszer hatékonyságának
növelése érdekében a toborzási stratégia felülvizsgálata,
szükség esetén módosítása, az egészségügyi tartalékos
rendszer koncepciójának beillesztése, a szakterületen
meglévõ nemzetközi kapcsolatok elmélyítése és újak kialakítása,
33. az Önkéntes Területvédelmi Erõk kialakítása, kezdeti mûveleti képesség elérése,
34. a fejezeti költségvetés végrehajtása és azon belül a
honvédelmi szervezetek hatékony finanszírozása, az éves
részletes intézményi költségvetési tervezés, gazdálkodás,
beszámolás felügyelete,
35. a NATO Biztonsági Beruházási Program képességcsomagok magyarországi projektjeinek megvalósítása,
36. az Európai Uniós forrásból megvalósított, megvalósítás alatt álló projektek felügyeletének, fenntartásának,
új projektlehetõségek felkutatásának erõsítése, a projekteken elnyert összegek szabályszerû és hatékony felhasználásának biztosítása,
37. az újonnan kialakított lakáshitel-támogatási rendszer mûködtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
38. a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok törvényes mûködésének biztosítása,
39. az inkurrens ingóvagyon hasznosításának, értékesítésének, továbbá a honvédelmi célra felesleges ingatlanvagyon továbbhasznosításának folytatása,
40. az MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózat alapképességeinek, szolgáltatásainak és rendelkezésre állásának biztosítása, modernizálása, az MH kibervédelmi képesség fejlesztése,
41. az MH létesítményei, eszközei, a katonák egyéni
felszerelése modernizálásának folytatása a kiemelt hadfelszerelési fejlesztések, programok végrehajtásával,
42. a nemzeti támogatóképesség fejlesztése, különös tekintettel a javító, helyreállító üzemben tartó képességekre,
valamint a telepíthetõ logisztikai képesség kialakítására,
43. a magyar hadiipar fejlesztésének támogatása, a hadiipari K+F projektek megvalósítása, hadfelszerelési együttmûködés fejlesztése a V4 tagországokkal, különös tekintettel a magyar elnökség adta vezetõ szerepre,
44. az MH központi készlet tárolási rendszere átalakításának megkezdése, az ehhez kapocsoldó informatikai támogatás fejlesztése,
45. korszerû informatikai rendszerek kialakításával a
tárca fejlesztési projektjei megvalósulásának nyomon követésének erõsítése,
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46. az MH Központi Portál Szolgáltatás Munkatervezõ
Modul (a továbbiakban: Munkatervezõ Modul) fejlesztése, valamint a HM tárcánál készülõ különbözõ témájú és
szintû, az integrálásra alkalmas tervek beépítésének elõkészítése a Munkatervezõ Modulba,
47. az új életpályamodell széles körû ismertetése és népszerûsítése, a pályára irányítás feladatainak végzése,
az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatok végzése,
48. a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek folyamatos biztosítása, a speciális létesítmények mûködtetése, a képességek fenntartása, valamint a Honvédelmi Tanács mûködésével kapcsolatos szabályozók pontosítása,
49. a honvédelmi felkészítés érdekében az ágazatonként
meghatározott, honvédelemben közremûködõ szervek
honvédelmi intézkedési terveinek pontosítása, valamint az
együttmûködési megállapodások kidolgozása,
50. a Kormányzati védett vezetési rendszerrõl szóló
3020/2015. Korm. határozatban foglaltak új követelmények szerinti kialakítása és mûködtetése, az ehhez szükséges szabályzók kidolgozása, valamint a fejlesztési irányok
meghatározása és megvalósításának koordinálása,
51. a honvédelmi létfontosságú rendszervédelem nyilvántartási rendszerének kiépítése, az ágazaton belüli és kívüli potenciális honvédelmi létfontosságú rendszerek felmérése, a beazonosított elemek kijelölése,
52. részvétel a NATO és az EU stratégiai szintû válságkezelési gyakorlatainak elõkészítésében és végrehajtásában,
53. a befogadó nemzeti támogatás feladatainak pontosítása, a képességkatalógus továbbfejlesztése, különös tekintettel a magyar NATO Erõket Integráló Elem teljes készenlétének elérését követõ idõszakra,
54. az MH meglévõ térinformatikai képességének fejlesztése,
55. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló
90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerinti fizikai biztonsági területek kialakítása, az ehhez
kapcsolódó akkreditációk folytatása, a kijelölt honvédelmi
szervezeteknél az Elektronikus Iratkezelési Rendszer bevezetésének elõkészítése,
56. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú
rendezvények elõkészítésének és lebonyolításának rendjérõl szóló 1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozatban meghatározott nemzeti ünnepek és kiemelt fontosságú rendezvények (a továbbiakban együtt: nemzeti rendezvények) elõkészítése és lebonyolítása, a rendezvények népszerûsítése,
57. az I. világháborús centenárium alkalmából 2014-ben
megkezdett és 2018-ig tartó rendezvénysorozat folytatása,
58. a hadisírgondozás rendszerének megszilárdítása, a
települési önkormányzatok, egyházak, társadalmi szervezetek, oktatási intézmények bevonása a szaktevékenységbe, a hõsi temetési helyek felmérésének és felújításának
folytatása, kiemelt hangsúllyal az e célra kialakított pályázati rendszer mûködtetésébõl fakadó feladatokra,
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59. a honvédelmi szakhatósági tevékenység során a
honi védelmi infrastruktúra zavartalan mûködési feltételeinek biztosítása, a honvédelmi érdekek érvényesítése,
60. a honvédelmi munkafelügyeleti szakterület vonatkozásában a hatósági tevékenység végzése feltételrendszerének fejlesztése,
61. az állami célú légiközlekedéssel összefüggõ katonai
légügyi hatósági, valamint kodifikációs feladatok tekintetében a szakmai együttmûködés továbbfejlesztése a polgári légi navigációs szolgáltatóval,
62. az állami légiközlekedési balesetvizsgálat végrehajtásában közremûködõ társszervekkel az együttmûködési
megállapodások elõkészítése, a NATO és az EU tagállamok repülésbiztonsági szervezeteivel a kapcsolatok kialakítása, és
63. az államháztartási belsõ ellenõrzés tevékenységgel
hozzá kell járulni a közpénzek és az állami vagyon felhasználásának átláthatóságához, a stratégiai célok megvalósulásához.

4. §
A honvédelmi szervezetek 2018–2019. évi tevékenységének fõ irányai:
1. a NATO Varsói Csúcstalálkozó határozatainak végrehajtása, különös tekintettel a transzformáció felgyorsítására,
2. a NATO, EU és ENSZ mûveletek végrehajtására felajánlott kötelékek készenlétének, harckészségének biztosítása, fenntartása,
3. a hazai és a szövetségesi kötelezettségekbõl adódó
feladatok végrehajtásához szükséges képességek megõrzése, az esetleges képességbeli hiányosságok csökkentése,
valamint a különleges mûveleti képességek fejlesztésének
folytatása,
4. más kötelezettségekkel összhangban törekedni kell a
mûveleti ambíciószint fenntartására,
5. a stratégiai tervek alapján a véderõ, katonai és légügyi
attaséhivatali rendszer átalakításának folytatása,
6. a V4 elnökségbõl fakadó feladatok végzése, majd tapasztalatok feldolgozása,
7. részvétel az EU katonai képességfejlesztésében,
8. a NATO védelmi tervezési eljárás aktuális feladatainak végrehajtása, illetve a NATO és az EU képességfejlesztéshez kapcsolódó döntéseinek elõkészítése,
9. a jóváhagyott fejlesztési programok megvalósításának folytatása, figyelemmel a technikai adatszerzõ eszközpark korszerûsítésére, az MH szervezetek minõsített
összeköttetéseinek biztosítására és a KEFR fejlesztésére,
10. az európai uniós pályázatokkal elnyerhetõ, a
2014–2020 tervezési idõszakhoz kapcsolódó források lehetõ legszélesebb körû kiaknázása,
11. a lakhatástámogatási rendszer szükség szerinti fejlesztése, a HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gaz-
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dasági társaságok irányában a tulajdonosi joggyakorlás
hatékonyságának fokozása,
12. a felesleges vagyonelemek gyors és gazdaságos és
bevételorientált, illetve a HM költségeit csökkentõ hasznosításának folytatása,
13. a nemzeti rendezvényekhez kapcsolódó honvédségi
szerepvállalás társadalommal való szélesebb megismertetése,
14. a 2019–2022 és a 2020–2023 idõszakra vonatkozó
HSzP kidolgozása,
15. a honvédelmi tárca gazdálkodási folyamatainak teljes körû támogatása, kiemelt figyelemmel a hatályos Miniszteri Program zökkenõmentes megvalósulásának elõsegítésére, a magyar hadiipar fejlesztésének, támogatásának
folytatására,
16. a kiemelt hadfelszerelési fejlesztések, programok megvalósításának folytatása, hadfelszerelési együttmûködés erõsítése a V4 tagországokkal,
17. az MH Kormányzati Célú Elkülönült Hírközlõ Hálózat alapképességeinek, szolgáltatásainak és rendelkezésre állásának biztosítása az MH kezdeti kibervédelmi
képesség fejlesztése érdekében,
18. a nemzeti ellenálló-képesség NATO és EU elvekkel
összhangban történõ erõsítése, az ehhez szükséges, ágazatok
közötti együttmûködés kialakítása,
19. az MH központi készlet tárolási rendszere átalakításának folytatása, az ehhez kapcsolódó informatikai támogatás további fejlesztése,
20. a tárca fejlesztési projektjei megvalósulásának nyomon követése korszerû informatika rendszerek alkalmazásával,
21. a Munkatervezõ Modul további fejlesztése, a HM tárcánál készülõ különbözõ témájú és szintû, az integrálásra
alkalmas tervek beépítése a Munkatervezõ Modulba,
22. a külsõ és belsõ kommunikációs eszközök segítségével a honvédelem ügyének népszerûsítése,
23. az MH személyi állomány megtartó képességének
növelése, az illetményfejlesztés további folytatása, a belsõ
átjárhatóság fejlesztése, a toborzórendszer hatékonyságának növelése,
24. a képzési, a teljesítményértékelési, valamint az elõmeneteli rendszer mûködésének tapasztalatai alapján a vonatkozó szabályok szükség esetén történõ módosításának kezdeményezése, törekedve a szervezeti érdek szem elõtt tartására,
valamint a közszolgálati átjárhatóság biztosítására,
25. a közszolgálati teljesítményértékelési rendszer, valamint a központi elõmenetel-tervezés hároméves mûködtetése során szerzett tapasztalatok figyelembevételével az
elõmeneteli rendszerhez kapcsolódó folyamatok szükségszerû módosítása a hatékony mûködtetés érdekében,
26. a katonai felkészítési, oktatási, képzési, kiképzési
rendszer korszerûsítésének, racionalizálásának folytatása,
27. az ÖTR további fejlesztése az MH béke és különleges jogrendi feladatainak támogatása kapcsán, a Területvédelmi Rendszer mûködtetése, fejlesztése,
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28. a honvédelmi nevelés rendszerének fejlesztése, az
együttmûködés erõsítése a Honvédelmi Sportszövetséggel,
29. az Egészséges Budapest Program komplex fejlesztési
tervben meghatározott feladatok idõarányos végrehajtása,
30. a települési önkormányzatok, egyházak, társadalmi
szervezetek bevonásának erõsítése a hadisírgondozás
rendszerébe, a II. világháborúhoz köthetõ kerek évfordulós
eseményekrõl való megemlékezések megszervezése,
31. a katonai légügyi hatósági felügyeleti tevékenység
végzése, a légiközlekedéssel kapcsolatos jogszabályok
korszerûsítése és
32. az állami légiközlekedési balesetek vizsgálatával
kapcsolatos nemzetközi együttmûködés kiszélesítése,
szakmai vizsgálók szakmai továbbképzése, az új vizsgálati
módszerek honosítása.

1. szám

(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:
1. Általános rendelkezések
1. §
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje
szerinti szervezetekre terjed ki.

5. §
(1) A HM részfeladatait és azok végrehajtásának ütemezését a Honvédelmi Minisztérium 2017. évi Intézményi
munkaterve határozza meg.
(2) A honvédelmi szervezetek vezetõi a 2–4. § szerinti
feladatok és fõ irányok elérése és a feladat- és hatáskörükbe tartozó tevékenységek végrehajtása érdekében, az éves
és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggõ
feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás 4. §-a figyelembevételével, a HM Intézményi munkatervben foglalt ütemezés alapján határozzák meg szervezetük, alárendeltjeik 2017. évi részletes feladatait, készítik el saját terveiket.

6. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba,
és 2018. március 31-én hatályát veszti.

2. Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság szervezeti
átalakításával kapcsolatos feladatok
2. §
(1) Az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) békében jelentkezõ mûveleti jellegû feladatokkal összefüggõ reagálási képességének, a hadmûveleti és a harcászati szintû vezetés-irányítás funkcióinak
erõsítése, a vezetés-irányítás fenntarthatóságának
hosszabbtávú biztosítása, továbbá haderõnemi irányítási
képességének növelése érdekében az MH ÖHP szervezeti
felépítése módosul.
(2) Az MH ÖHP (1) bekezdés szerinti átalakítása érdekében szolgálati beosztások és munkakörök rendszeresítésére, illetve megszüntetésére kerül sor.

3. Az utasításban meghatározottakkal összefüggõ
szervezési feladatok

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
65/2016. (XII. 22.) HM
utasítása
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság szervezeti átalakításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja és a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.

3. §
(1) A szervezési tevékenység, idõszak
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követõ nap,
b) befejezése: 2017. május 31.
(2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend
szerinti mûködés kezdõ napja: az utasítás hatálybalépését
követõ hónap elsõ napja.
(3) Az átalakítás következtében esetlegesen kiválók felmentése kezdetének vagy az átszervezéssel összefüggésben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett állomány rendelkezési állományba helyezésének legkorábbi
idõpontja megegyezik az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nappal, legkésõbbi idõpontja a szervezési idõszak utolsó napja.

1. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

4. Az átalakítás végrehajtásának irányítása
4. §
Az átalakítás során az MH Hadrendjébe tartozó katonai
szervezetek feladatrendszerének módosítására a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás [a továbbiakban: 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás] 11/A. §-át
kell alkalmazni.

5. Mûködési alapokmányok elõkészítése
5. §
(1) A 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás rendelkezésein felül az MH ÖHP új állománytábláját a Honvéd Vezérkar fõnökének (a továbbiakban: HVKF) feladatszabása alapján
a munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás
12. § (2) bekezdése alapján kell elõkészíteni.
(2) Az MH ÖHP új állománytáblája hatálybalépésének
idõpontja megegyezik a 3. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek megfelelõ mûködés kezdõ napjával.

A honvédelmi miniszter
66/2016. (XII. 22.) HM
utasítása
a hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli
feladatmegosztásról és az elsõ világháborúban
életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak
és hõsi emlékhelyeinek állapotfelmérésével,
felújításával összefüggõ pályázati tevékenységrõl
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja és a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel a Honvédelmi 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 2. §
(4) és (5) bekezdésére, továbbá 3. § c) pontjára, valamint
az elsõ világháborúban életüket vesztett magyar katonák
hadisírjainak és hõsi emlékhelyeinek állapotfelmérésével,
felújításával összefüggõ pályázati tevékenység ellátásával
kapcsolatos egyes szervezési feladatokról szóló 55/2016.
(X. 21.) HM utasításra – a következõ
utasítást

6. Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Az utasítás rendelkezéseihez kapcsolódó szakmai
feladatok végrehajtását a HVKF parancsban szabályozza,
amelynek tervezetét a Honvéd Vezérkar Haderõtervezési
Csoportfõnökség csoportfõnöke az utasítás hatálybalépését követõ tizenötödik napig készíti elõ.
(3) Az MH ÖHP parancsnoka az MH ÖHP meglévõ infrastrukturális és elhelyezési kapacitásainak felhasználásával tervezi az utasításban meghatározott feladatrendszer
változásokkal összefüggésben jelentkezõ infrastrukturális
és elhelyezési feladatokat.

7. §

Ez az utasítás 2017. június 30-án hatályát veszti.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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adom ki:
1. §
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §
A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság az elsõ világháborúban életüket vesztett magyar katonák hõsi temetési
helyeinek (a továbbiakban: hadisírok) és hõsi emlékhelyeinek felújításával összefüggõ stratégiai szintû feladatai
a következõk:
a) a katonai emlékezéssel és hadisírgondozással kapcsolatos forrásmenedzsment,
b) az elsõ világháborús hadisírokkal, katonai és hõsi
emlékmûvekkel kapcsolatos monitoring-tevékenység felügyelete,
c) a hadisírokkal, katonai és hõsi emlékhelyekkel kapcsolatos kétoldalú kormányközi megállapodásokkal és
nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos koordináció és
hosszú távú szakmai tervezés,
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d) a hadisírokhoz, valamint a katonai és hõsi emlékmûvekhez kapcsolódóan a jogi személyek, társadalmi és civil
szervezetek, helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint egyházak közremûködésének szakmai koordinációja,
továbbá
e) az a)–d) pont szerinti feladatokhoz kapcsolódóan
ea) stratégiai szintû kapcsolattartás a társminisztériumokkal, valamint
eb) havi gyakoriságú koordinációs értekezlet szervezése és lebonyolítása a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
(a továbbiakban: HM HIM) és az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság (a továbbiakban: MH
HFKP) képviselõi részvételével.

1. szám

mogatása, valamint tematikus szakmai konferenciák és
rendezvények szervezése, illetve támogatása,
k) a hadisírokkal kapcsolatos állampolgári megkeresésre tájékoztatás nyújtása, különös tekintettel az elhunyt katonák temetkezési helyére,
l) az MH HFKP tájékoztatása a tervezett hadisírgondozási munkák végzésérõl,
m) az a)–j) pont szerinti feladatokkal összefüggésben
szükséges közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint belsõ rendelkezések MH HFKP-val együttmûködésben történõ kidolgozása és felterjesztése, valamint
n) havi rendszerességgel szakértõi szintû egyeztetõ értekezlet szervezése és lebonyolítása az MH HFKP képviselõi
részvételével.

3. §
4. §
A HM HIM feladatkörébe a következõ hadisírgondozási feladatok tartoznak:
a) a hadisírok, hõsi emlékmûvek és hõsi emlékhelyek
megõrzését szolgáló tevékenységek, különösen azok felújításával kapcsolatos szakmai elõkészítés, valamint
a végrehajtás felügyelete,
b) a megszüntetésre került HM Társadalmi Kapcsolatok
Hivatal Elsõ Világháborús Centenáriumi megemlékezéssel kapcsolatos feladatokat ellátó Programiroda feladatrendszerének átvétele változatlan tartalommal,
c) a tervezett, leletmentõ vagy katonai temetkezési helyek áthelyezésével kapcsolatos hadisírkutatási feladatok
végrehajtása, valamint a leletmentõ feltárással kapcsolatban készenléti szolgálat felállítása és mûködtetése,
d) az elsõ világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hõsi emlékhelyeinek állapotfelmérésével, felújításával összefüggõ pályázati tevékenység ellátása,
e) az elsõ világháborús veszteség-feldolgozás, szakbibliográfia készítése,
f) részvétel a Fiumei úti Nemzeti Sírkert 52-es hõsi parcellájának kialakításában, kivitelezésében és fenntartásában, valamint betemetési terv készítése,
g) a hadisírokra, katonai és hõsi emlékhelyekre vonatkozó korábbi felmérések feldolgozása és azok alapján
adatbázis építése,
h) a hadisírokkal, katonai és hõsi emlékhelyekkel kapcsolatos információk interneten, közérthetõ formában történõ közzététele az érdeklõdõk számára egy erre rendszeresített és folyamatosan frissülõ honlapon,
i) a hadisírok, katonai és hõsi emlékhelyek felújításával,
állagmegóvásával és karbantartásával kapcsolatos kétoldalú kormányközi megállapodások és nemzetközi szerzõdések által meghatározott feladatok végrehajtása és a többnemzetiségû témához kapcsolódó projektek tudományos
támogatása,
j) a hadisírokkal, katonai és hõsi emlékhelyekkel kapcsolatos tematikus publikációk és kiállítások szakmai tá-

(1) A katonai emlékhely- és hadisírgondozó tevékenység MH szintû tervezési, szervezési és koordinációs feladatainak ellátásáért, valamint a hadisírok fenntartásával,
gondozásával kapcsolatos szakmai feladatok irányításáért
az MH HFKP a felelõs.
(2) Az MH HFKP az (1) bekezdés szerinti feladatait
a Honvéd Vezérkar Fõnöke irányításával hajtja végre.
(3) Az MH hadisírok fenntartásával, gondozásával kapcsolatos tevékenységében az MH Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban:
MH KIKNYP), valamint az MH helyõrség-parancsnokságai vesznek részt.
(4) A hadisírgondozási feladatok megyei szintû koordinálását illetékességi területükön az MH KIKNYP Katonai
Igazgatási Központok, Toborzó és Érdekvédelmi Központok, Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodák hadisírgondozással és honvédelmi neveléssel foglalkozó szakállománya látja el.

5. §
Az MH HFKP a 4. § (1) bekezdése szerinti tevékenységét a következõ feladatkörein keresztül látja el:
a) a HM HIM felkérése alapján közremûködés a Magyarország területén található hadisírokkal, katonai és hõsi
emlékhelyekkel kapcsolatos felmérésekben és azok megszervezésében,
b) a HM HIM jóváhagyását követõen egyes sírok, parcellák vagy temetõk karbantartásának, megújításának
megszervezése Magyarországon, illetve nemzetközi katonai együttmûködés keretében belföldön és külföldön egyaránt,
c) a hadisírgondozó tevékenység népszerûsítése elõadásokon, rendezvényeken és kiképzési foglalkozásokon,
d) folyamatos adatszolgáltatás a HM HIM részére
a szaktevékenység ellátása során elvégzett feladatokról,
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valamint az MH KIKNYP tájékoztatása alapján a hadisírgondozás témájában felmerült helyi szintû hírekrõl,
e) az MH KIKNYP betöltetlen hadisírgondozó szakbeosztásainak feltöltése elõtt – a jelöltek vonatkozásában –
elõzetes szakmai hozzájárulás kiadása, valamint
f) a saját és a szakmailag alárendelt állomány szakfelkészítése és továbbképzése az a)–e) pontban felsorolt tevékenységekkel összefüggésben.

6. §
Az MH KIKNYP Katonai Igazgatási Központok, Toborzó és Érdekvédelmi Központok, Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Irodák
a) havi nyilvántartást vezetnek az illetékességi területükön található hadisírokkal, katonai és hõsi emlékhelyekkel
kapcsolatos felmérés során elvégzett feladatokról,
b) az MH HFKP jóváhagyását követõen megszervezik
és végrehajtják az illetékességi területükön egyes sírok,
parcellák vagy temetõk karbantartását, megújítását,
c) a hadisírgondozó tevékenység vonatkozásában szervezik és végrehajtják az érettségi vizsgák megkezdésének
feltételeként szabott ötven órás közösségi szolgálatot, igazolják és nyilvántartják annak teljesítését,
d) a hadisírgondozás témakörében megjelent helyi híreket és információkat követik, gyûjtik, valamint
e) az a)–d) pont szerinti tevékenységükrõl az MH HFKP
részére havi jelentést készítenek.

7. §
Az MH helyõrség-parancsnokságai az illetékességi területükön az MH KIKNYP Katonai Igazgatási Központokkal, Toborzó és Érdekvédelmi Központokkal, Katonai
Igazgatási és Érdekvédelmi Irodákkal együttmûködve
a) közremûködnek a hadisírok, katonai és hõsi emlékhelyek állagmegóvásában, fenntartásában,
b) közremûködnek az ünnepélyes áttemetések, illetve
betemetések katonai tiszteletadással történõ megszervezésében és végrehajtásában, valamint
c) katonai jelenlétet biztosítanak nemzeti ünnepeken és
a háborús kegyelet szempontjából kiemelt idõszakokban,
így különösen Halottak napján, a Hõsök napján és a fegyvernemi napokon, továbbá önállóan szervezett rendezvényeken, illetve társadalmi szervezetek, egyházak és önkormányzatok meghívására.

8. §
(1) A HM HIM szervezetében az elsõ világháborúban
életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hõsi emlékhelyeinek állapotfelmérésével, felújításával összefüggõ pályázati tevékenység és abból eredõ feladatok végre-
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hajtására létrehozott igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) feladata
a) a pályázati felhívások és útmutatók kidolgozása,
b) a pályázati adatlapok összeállítása,
c) az elszámolási útmutatók kidolgozása,
d) a pénzügyi útmutatók elkészítése,
e) a mûszaki követelmények megfogalmazása,
f) a támogatási szerzõdés tervezetének elõkészítése,
g) a támogatási szerzõdéshez szükséges adatlapok
összeállítása,
h) a támogatási döntéshez szükséges nyilatkozatok elõkészítése,
i) a bankszámlák igazolására nyilatkozat elõkészítése,
j) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
48/B. §-a szerinti összeférhetetlenségi okokra vonatkozó
nyilatkozatminta elõkészítése,
k) a pénzügyi terv összeállításához szükséges mintaokmány kidolgozása, valamint
l) a pályázatok és a kapcsolódó adatszolgáltatások
a Magyar Államkincstár által üzemeltetett Országos Támogatás-ellenõrzési Rendszerben történõ kezelése.
(2) Az Igazgatóság a pályázat kiírása, valamint a pályáztatási tevékenység végrehajtása során ellátja a jogszabályokban meghatározottak szerinti bejelentési és közzétételi feladatokat.
(3) Az Igazgatóság beérkezõ pályázatok kezelésével
összefüggõ fõbb feladatai a következõk:
a) a beérkezõ pályázatokkal, valamint a pályázati rendszerrel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek ellátása,
b) a pályázatok formai és tartalmi szempontú vizsgálata,
c) a bírálóbizottság döntésérõl történõ tájékoztatás a pályázatot benyújtók felé,
d) a sikeres pályázatot benyújtó pályázókkal kötendõ támogatási szerzõdések szakmai elõkészítése,
e) a sikeres pályázatok megvalósításának ellenõrzése
a támogatási idõszakban, illetve az azt követõ 3 éven belül,
valamint
f) a pályázati források felhasználásáról és a szakmai célok megvalósításáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolók ellenõrzése.

9. §
(1) A HM HIM a pályázati tevékenység ellátása során,
a 8. § (3) bekezdés c) pontja szerinti döntési feladatot ellátó bírálóbizottság elnöke a HM közigazgatási államtitkára,
további tagjai
a) a HM Védelemgazdasági Hivatal állományából kijelölt pénzügyi, gazdasági szakember,
b) a HM Jogi Fõosztály állományából kijelölt jogi szakember,
c) a HM HIM Centenáriumi Pályázati Igazgatóság igazgatója,
d) a HM HIM Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó
Igazgatóság igazgatója, valamint
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e) a HM HIM Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó
Igazgatóság igazgatóhelyettese.
(2) A bírálóbizottság a döntéseit egyhangúlag hozza
meg.
(3) A bírálóbizottság értékelõ munkájáról jegyzõkönyvet vesz fel.

10. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
67/2016. (XII. 22.) HM
utasítása
a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény
egyes gazdálkodási kérdéseirõl
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:
1. §
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM) mint intézményre (a továbbiakban: minisztérium), a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. §
(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) elõírásai alapján a költségvetési
szerv vezetõje részére meghatározott gazdálkodási jogkö-

1. szám

röket és kötelezettségeket a minisztérium tekintetében
a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkára
(a továbbiakban: HM VGHÁT) gyakorolja a 3. és 4. §-ban
foglaltak figyelembevételével.
(2) A HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban:
HM KÁT) a HM VGHÁT (1) bekezdés szerinti jogkörébe
tartozó hatáskörök gyakorlását egyedi döntéssel magához
vonhatja.

3. §
A minisztérium az Ávr. 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátó gazdasági szervezettel nem rendelkezik,
a Korm. rendelet 8. §-a szerinti gazdasági vezetõi funkcióit
megosztva,
a) a pénzügyi és számviteli feladatok vonatkozásában a
HM Védelemgazdasági Hivatal HM I. Objektum Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra vezetõ
pénzügyi referense, valamint
b) a logisztikai gazdálkodás tekintetében az MH vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság igazgatója
gyakorolja.

4. §
(1) A minisztérium intézményi elõirányzatai vonatkozásában kötelezettségvállalásra, teljesítésigazolásra és
utalványozásra jogosult:
a) a HM KÁT, a HM parlamenti államtitkár és a Honvéd
Vezérkar fõnöke az irányításuk alá tartozó HM szervek részére jóváhagyott elõirányzatkeretek terhére összeghatártól függetlenül,
b) a HM VGHÁT nettó 50 millió forintig, nettó 10 millió
forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetén a HM
KÁT tájékoztatásával, valamint
c) a HM VGHÁT kivételével a helyettes államtitkárok,
a HM kabinetfõnök és a Honvéd Vezérkar fõnökének helyettesei a rendelkezésükre bocsátott saját vagy az irányításuk alá tartozó HM szervek részére jóváhagyott elõirányzat-keretek terhére nettó 10 millió forintig.
(2) Az (1) bekezdésen túl a minisztérium elõirányzatait
érintõen kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre és utalványozásra jogosultak
körét, valamint a minisztérium gazdálkodásának további
részletes szabályait a HM VGHÁT szakutasításban határozza meg.

5. §
Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.
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A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályairól
szóló 23/2011. (III. 2.) HM utasítás
a) 6. § (2) bekezdésében a „HM közigazgatási államtitkár
(a továbbiakban: HM KÁT)” szövegrész helyébe
a „HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
(a továbbiakban: HM VGHÁT)” és
b) 14. § a) pontjában és 15. § (3) bekezdésében a „HM
KÁT” szövegrész helyébe a „HM VGHÁT”
szöveg lép.

7. §
Hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény gazdálkodásáról szóló 63/2014. (HK 8.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés.
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a HM Állami Légügyi Fõosztály (a továbbiakban: HM
ÁLF) Légügyi Osztály feladatkörét illetõen a HM ÁLF fõosztályvezetõje;
b) az állami célú légiközlekedéssel összefüggõ, a HM
ÁLF Légügyi Projektkoordinációs Osztály feladatkörét illetõ eljárásokban a HM ÁLF fõosztályvezetõje;
c) a HM ÁLF Repülésfelügyeleti Osztály feladatkörét illetõ katonai légügyi hatósági és szakhatósági eljárásokban
a HM ÁLF Repülésfelügyeleti Osztály osztályvezetõje;
d) a HM ÁLF Repülõmûszaki Felügyeleti Osztály feladatkörét illetõ katonai légügyi hatósági és szakhatósági
eljárásokban a HM ÁLF Repülõmûszaki Felügyeleti Osztály osztályvezetõje
átruházott jogkörben gyakorolja a kiadmányozás jogát.
(2)Az (1) bekezdés c) és d) pontjában felsorolt eljárásokban a kiadmányozás jogát a kiadmányozó távolléte
esetén, átruházott jogkörben a HM ÁLF fõosztályvezetõje
is gyakorolhatja.

Dr. Simicskó István s. k.,

2. §

honvédelmi miniszter

Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.
A honvédelmi miniszter
68/2016. (XII. 22.) HM
utasítása
az egyes állami célú légiközlekedéssel összefüggõ
kiadmányozási jogkörök átadásáról

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
69/2016. (XII. 22.) HM
utasítása
egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdése és a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges
jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja alapján – figyelemmel a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára –
a következõ

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, továbbá a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben
bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján a következõ

utasítást

utasítást

adom ki:

adom ki:
1. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasításban
meghatározott kiadmányozási és jogkörgyakorlási szabályoktól eltérõen – a Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggõ egyes feladatokról szóló 5/2016. (II. 10.)
HM utasítás 3/C. § (3) bekezdés a) pontjára, 3/D. § (2) bekezdésére, valamint 5. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel – a honvédelemért felelõs miniszter nevében és
megbízásából
a) az állami célú légiközlekedéssel összefüggõ jogszabályok és közjogi szervezetszabályozók elõkészítésében

1. A teljesítményértékeléssel és az elõmenetellel
kapcsolatos egyes feladatokról szóló
7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosítása
1. §
A teljesítményértékeléssel és az elõmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás
(a továbbiakban: Ut1.) 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi elõmenetel tervezése az 5. melléklet
szerinti Elõmenetel Tervezési Táblázatban (a továbbiakban: ETT) meghatározottak alapján történik. A helyi elõ-
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menetel tervezése során az ETT-tõl való eltéréshez a szakmai felelõs elõzetes hozzájárulása szükséges.”
2. §
Az Ut1. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a feltölthetõ üres beosztásokhoz elkészített szakmai elõmeneteli jegyzékben
szereplõk közül
a) 2017. évtõl
aa) ahol a beosztás munkakör azonosító kódjának elsõ
3 karaktere megegyezik az üres beosztáséval, a szakmai
elõmeneteli jegyzékben elfoglalt helyezéstõl függetlenül
az összes személy, valamint
ab) az aa) alpontban meghatározottakon felül a szakmai
elõmeneteli jegyzék szerinti sorrend alapján legfeljebb
a legjobb 15 fõ,
b) 2021. évtõl
ba) ahol a beosztás munkakör azonosító kódjának elsõ
3 karaktere megegyezik az üres beosztáséval, a szakmai
elõmeneteli jegyzékben elfoglalt helyezéstõl függetlenül
az összes személy, valamint
bb) a ba) alpontban meghatározottakon felül a szakmai
elõmeneteli jegyzék szerinti sorrend alapján legfeljebb
a legjobb 10 fõ
vehetõ figyelembe.”

3. §
(1) Az Ut1. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Ut1. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
2. A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról
szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosítása
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zat C:3., C:4., C:10. és C:11. mezõjében, 07 Külszolgálati
táblázat C:6. és C:7. mezõjében, 10 Lövész táblázat
C:3. mezõjében, 11 Harckocsizó táblázat C:5. mezõjében,
12 Tüzér táblázat C:3., C:4., C:6–C:9., C:13., C:14.,
C:18. és C:20–C23. mezõjében, 15 Mûszaki táblázat
C:3–C:21., C:26. és C:27. mezõjében, 16 Vegyivédelmi
táblázat C:3–C:5. és C:8–C:11. mezõjében, 20 Repülõ táblázat C:3–C:7., C:9–C:12. és C:14. mezõjében, 21 Légvédelmi rakéta és tüzér táblázat C:3., C:6., C:8., C:11. és
C:12. mezõjében, 22 Légi vezetés C:3–C:8. mezõjében, 23
Repülõ harcbiztosító táblázat C:3–C:6., C:8. és C:9. mezõjében a „HVK HDMCSF” szövegrész helyébe a „HVK
HTCSF”,
b) 3. melléklet 20 Repülõ táblázat B:10. mezõjében a
„szállító-, kutató-mentõ helikopter” szövegrész helyébe
a „szállító helikopter”,
c) 3. melléklet 82 Oktatás, képzés, kiképzés táblázat
C:7–C:9., C:14–C:16., C:18. és C:21. mezõjében a „HVK
SZCSF” szövegrész helyébe az „HVK KIKOCSF”,
d) 3. melléklet 94 Díszelgõ táblázat C:3. mezõjében a
„HM NRF” szövegrész helyébe az „MH BHD”,
e) 3. melléklet 96 Kutatás, fejlesztés táblázat C:15.,
C:22–C:24., C:26. és C:28. mezõjében a „HVK LOGCSF”
szövegrész helyébe az „MH LK”,
f) 3. melléklet 96 Kutatás, fejlesztés táblázat C:10. mezõjében a „HM VGH” szövegrész helyébe az „MH LK”
szöveg lép.

6. §
Az Ut2. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. A tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák
elõkészítésérõl, valamint a tananyagtartalom
kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
szóló 39/2015. (VII. 28.) HM utasítás módosítása

4. §
7. §
A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról
szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut2.)
15. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[A szakmai felelõs szervezet az (1) bekezdésen túl szakterületén]
„g) a központi személyügyi szervvel együttmûködve
véleményezi – az elõmenetelre tervezhetõ személyek végzettségének, képzettségének vonatkozásában – a Hjt. vhr.
102. § (2) bekezdése szerinti szakmai elõmeneteli jegyzék
összeállítását.”
5. §
Az Ut2.
a) 3. melléklet 02 Általános szárazföldi táblázat C:3.,
C:4., C:10. és C:11. mezõjében, 03 Általános légierõ táblá-

A tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák elõkészítésérõl, valamint a tananyagtartalom kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 39/2015. (VII. 28.)
HM utasítás 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. Záró rendelkezések
8. §
Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

1. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

147

1. melléklet a 69/2016. (XII. 22.) HM utasításhoz
Az Ut1. 4. mellékletében foglalt táblázat 34. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(az Elõmenetel Tervezési Táblázatban szereplõ szervezetek rövidítésének jegyzéke
1.

„34. MH Logisztikai Központ

A

B

Szervezet megnevezése

Rövidített megnevezés)

MH LK”

általános logisztika

általános légier

általános szárazföldi

01J
01K
01L
01M
01N
01O
01P
01Q
01R
01S
01T
01U
01V
01W
01X
01Z
02A
02B
02F
02H
02I
02O
03A
03B
03C
03F
03H
03I
03J
03O
04A

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

B
a feltöltésre
tervezett üres
beosztás
Munkakör
Azonosító
Kódjának els 3
karaktere
01A
01B
01C
01D
01E
01F
01G
01H

01I

összhadernemi általános

munkakörcsalád

A

9

1
2
3
4
5
6
7
8



beszerzés, beruházás
katasztrófavédelmi
környezetvédelmi
munkavédelmi
frekvenciagazdálkodási
kiképzési
civil-katonai együttmködési
biztonsági beruházási
lélektani mveleti
sajtó, tájékoztatás, kommunikáció
tzvédelmi
erforrás-, költségtervez
elemz, értékel
információs mveleti
tzoltó
védelempolitikai
általános
tervezési, szervezési
szárazföldi felderít
hadmveleti
hadmveleti biztosítási
kiképzési
általános
tervezési, szervezési
ejternys
légier felderít
hadmveleti
hadmveleti biztosítási
légier elektronikai hadviselés
kiképzési
általános

hadmveleti biztosítási

általános
tervezési, szervezési
nemzeti képviseleti
nemzetközi kapcsolatok
ellenrzési
felügyeleti, hatósági felügyeleti
közgazdasági
hadmveleti

fegyvernemi, szakági alcsoport

C

HM VGH
HVK HDMCSF
HM HF
HM HF
HVK HIICSF
HVK KIKOCSF
HVK HDMCSF
HM VGH
HVK HDMCSF
HVK VKT KO
HM HF
HM GTSZF
KNBSZ
HVK HDMCSF
MH HFKP
HM VPF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
KNBSZ
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK KIKOCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
MH HFKP
KNBSZ
HVK HTCSF
HVK HTCSF
KNBSZ
HVK KIKOCSF
HVK LOGCSF

HVK HDMCSF

HVK HDMCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HM NEF
MH HFKP
HM HF
HM KOF
HVK HDMCSF

szakmai felels

D

01 H,I,K,P,R,W
02 A,B,H,I
03 A,B,H,I
01C
90 A,B,C,D,E,F,G,H,I
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
01D
01 V,Z
14 A, B, L
86A
01E
01F
84
01G
01H
01I
10A
11C
12
15
16
18
20
21
22
01 A,B,H
02 A,B,H,I
03 A,B,H,I
04 A,H
10A
11C
01I
23A
92A
97A
01J
01 L,Q
72
76
85
01K
10A
11C
12
15
16
18
20
21
22
23
01L
84L
76K
01M
84 B,C
01N
14S
30
31
32
33
34
35
36
37
39
01O
02
03
10
11
12
14
15
16
18
20
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
01Q
01 J,L
72
76
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
01S
01T
01X
84T
01U
01G
04K
68A
72
01V
01 A,H,I,O
02 A,B,F,H,I,O
10A
11
12
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
01X
01Z
01 D,S,U,V
14L
18A
86A
90P
99A
02A
02 B,H,I
10A
11C
12
15
16
18
92
02B
02 A,H,I
10A
11C
12
15
16
18
92
02F
14 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R
02H
02 A,B,I
10A
11C
12
15
16
18
92
02I
02A
02B
02H
10A
11C
12
15
16
18
92
02O
02
10
11
12
14
15
16
18
82 A,K,U,Y
03A
03 B,H,I
20
21
22
23
03B
03 A,H,I
20
21
22
23
03C
10C
03F
03H
03 A,B,I
20
21
22
23
03I
03 A,B,H
20
21
22
23
03J
03O
20
21
22
23
04A
04 B,E,G,H,O
50
51
52
53
54
55

01A
01B

E

16

14 A,B,O

15

15A

18

56

57

58

59

61

64

14 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R

21

12

54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
22
23
82 A,K,U,Y

92
12 A,B,D,F,K

23

92

11C

10

67

16A

20

77

92

18A

21

86N

94

20A

22

97

21A

23

a "B" oszlopban szerepl üres beosztás ezekbl a beosztásokból tölthet fel elmenetel keretében (a Munkakör Azonosító Kód els 2 vagy 3 karaktere)

ELMENETEL TERVEZÉSI TÁBLÁZAT

„5. melléklet a 7/2014. (I. 31.) HM utasításhoz

2. melléklet a 69/2016. (XII. 22.) HM utasításhoz

22A

92
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

41
42
43
44
45
46
47

felderít

harckocsizó
tüzér

lövész

külszolgálati

vezényl altisztek

06A
07A
07B
07C
07D
07E
07F
07G
07H
07I
07J
07K
07L
07M
07N
07O
07P
07Q
07R
07S
07T
07U
07V
07W
07X
07Y
07Z
10A
10C
11C
12A
12B
12D
12E
12F
12G
12K
12L
12P
12R
12S
12T
12U
14A
14B
14C
14D
14E
14F
14G
14H
14I
14J
14K

04B
04E
04G
04H
04K
04O

általános
általános
tervezési, szervezési
védelempolitikai
szárazföldi
légier
logisztikai
felderít
híradó
hadmveleti
jogász
ellenrzési
informatikai
megfigyel
katonai biztonsági
kiképzési
civil-katonai együttmködési
oktatási
rejtjelz
személyügyi
tájékoztatási
ügyviteli
pénzügyi
egészségügyi
rendész és komendáns
infrastrukturális
titokvédelmi
általános
ejternys
közepes harckocsi
általános
vontatott tüzér
aknavet
tzmegfigyel
tztámogató
tüzér bemér
páncéltör rakéta harcigép
lokátor felderít
rakéta indítóállvány
ejternys
felderít ejternys
páncéltör ejternys
aknavet ejternys
általános
mélységi felderít
ejternys
technikai felderít
rádióelektronikai felderít
ejtrnys-búvár
harcászati hírszerz
elektronikai hadviselés
szárazföldi elektronikai hadviselés
speciális elektronikai zavaró
elektronikai ellenrz

tervezési, szervezési
ellátási
gazdálkodási
hadmveleti
költségvetési
kiképzési

HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HM VGH
HVK LOGCSF
MH vezényl
zászlós
HVK HDMCSF
HM HTCSF
HM VPF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK LOGCSF
KNBSZ
HVK HIICSF
HVK HDMCSF
HM JF
HM IJKF
HVK HIICSF
HVK HDMCSF
KNBSZ
HVK KIKOCSF
HVK HDMCSF
HVK SZCSF
HVK HIICSF
HM HPF
HVK VKT KO
HVK HIICSF
HM VGH
MH EK
HVK HDMCSF
HM VGH
HVK HIICSF
HVK HTCSF
MH HFKP
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
KNBSZ
KNBSZ
MH HFKP
KNBSZ
KNBSZ
MH HFKP
KNBSZ
KNBSZ
KNBSZ
KNBSZ
KNBSZ
10A
10C
11C
12A
12B
12D
12E
12F
12G
12K
12L
12P
12R
12S
12T
12U
14A
14B
14C
14D
14E
14F
14G
14H
14I
14J
14K

06A

04B
04E
04G
04H
04K
04O

94B

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
03C

51
51
51
51
51

50
50
50
50
50

52

52
52
52
52
53

53
53
53
53
54

54
54
54
54
55

55
55
55
55
56

56
56
56
56

14 B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R
14 A,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R
14 A,B,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R
14 A,B,C,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R
14 A,B,C,D,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R
14 A,B,C,D,E,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R
14 A,B,C,D,E,F,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R
14 A,B,C,D,E,F,G,I,J,K,L,M,O,P,Q,R
14 A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,O,P,Q,R
14 A,B,C,D,E,F,G,H,I,K,L,M,O,P,Q,R
14 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,O,P,Q,R

MINDEN OLYAN BEOSZTÁS, AHOL A MAK 4. KARAKTERE "x".

90 A,B,C,D,E,F
04 A,E,G,H,O
04 A,B,G,H,O
04 A,B,E,H,O
04 A,B,E,G,O
01U
68A
72
04 A,B,E,G,H

92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92

57

57
57
57
57

94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94

58

58
58
58
58

97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97

59

59
59
59
59
61

61
61
61
61
64

64
64
64
64
67

67
67
67
67
77

77
77
77
77
86N

86N
86N
86N
86N
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128



légi vezetés

légvédelmi rakéta és
tüzér

repül

különleges mveleti

vegyivédelmi

mszaki

15Y
16A
16B
16C
16F
16G
16H
16I
18A
18C
18F
18G
18N
20A
20B
20C
20D
20E
20G
20H
20I
20J
20L
20N
21A
21D
21F
21I
21J
22A
22B
22C
22D
22E

14L
14M
14O
14P
14Q
14R
14S
15A
15B
15C
15D
15E
15F
15G
15H
15I
15J
15K
15L
15M
15N
15O
15P
15Q
15R
15S
15X

elemz-értékel
speciális felderít
hadmveleti
pilótanélküli felderít
képi felderít
szenzoros felderít
különleges híradó
általános
mszaki utász
mszaki felderít
aknakutató tzszerész
deszant átkel
útépít
hídépít
álcázó
mszaki ment
mszaki technikai
állásépít
víztisztító
mszaki zártelepít
hadihajós
búvár
anyagelkészít és feldolgozó
mszaki búvár
felderít búvár
tzszerész búvár
világító
speciális repültéri karbantartó és
helyreállító
általános
vegyi- és sugárfelderít
vegyi- és sugármentesít
elemz és informatikai
vegyi-, nukleráris-balesetelhárítás
vegyi-, sugárfigyel és helyzetértékelés
adatgyjt, értékel, tájékoztató
általános
ejternys
búvár
gépjármves, ejternys
nagymagasságú ejternys
általános
harcászati repülgép
felderít repülgép
kiképz repülgép
szállító repülgép
harcihelikopter
szállítóhelikopter
kiképzhelikopter
futárhelikopter
elektronikai zavaró helikopter
kutató-ment helikopter
általános
közeli, kis hatótávú légvédelmi rakéta
légvédelmi tüzér
felderít
harcálláspont vezetési törzs
általános
légtérgazdálkodás
légi helyzetkép elállítás
fegyver irányítás
légvédelmi irányítás
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HDMCSF
HVK HDMCSF
HVK HDMCSF
HVK HDMCSF
HVK HDMCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF

KNBSZ
KNBSZ
KNBSZ
KNBSZ
KNBSZ
KNBSZ
HVK HIICSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
15

15Y

55

11
11
11
11
11
11
30
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

12
12
12
12
12
12
31

16A
16
56
16B
16
56
16C
16
56
16F
16
56
16G
16
56
16H
16
56
16I
16
56
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
20A
20
20B
20
20C
20
20D
20
20E
20
20G
20
20H
20
20I
20
20J
20
20L
20
20N
20
21A
21
21D
21
21F
21
21I
21
21J
21
22A
22
23 A,B,C,F,G
22B
22
22C
22
22D
22
22E
22

10A
10A
10A
10A
10A
10A
01N
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14L
14M
14O
14P
14Q
14R
14S
15A
15B
15C
15D
15E
15F
15G
15H
15I
15J
15K
15L
15M
15N
15O
15P
15Q
15R
15S
15X
32

14 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,M,O,P,Q,R
14 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,O,P,Q,R
14 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,P,Q,R
14 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,Q,R
14 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,R
14 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q
33
34
35
36
37
39

92
94
97
92
94
97
92
94
97
92
94
97
92
94
97
92
94
97
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
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163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

repülésbiztosító-földi
repülésirányító szolgálat

futár- és táboriposta
híradás

vezetékes híradás

hírközpontok

rádiórelé híradás

rádióhíradás

általános híradó

repül harcbiztosító

22F
23A
23B
23C
23D
23F
23G
30A
30D
30F
30G
31A
31B
31C
31D
31E
31F
31G
32A
32B
32C
32E
33A
33B
33C
33D
33E
33F
33G
33H
33I
33J
33K
33L
34A
34B
34C
34D
34E
34F
35A
35B
35C
35D
35E
35F
35G
35H
35I
36A
36B
36C
36D
36E
36F
36G
36H
36I
36K
36L
36M
36S

radar
általános
hadmveleti központ, vezetési pont
légiforgalmi irányító
harctéri irányító
repülésbiztonsági
légiforgalmi tájékoztató
általános
hadmveleti
távközlés
adatfeldolgozás, elemzés
általános
parancsnoki rádióállomás
parancsnoki páncélos rádióállomás
közepes teljesítmény rádióállomás
vev
kis teljesítmény rádióállomás
nagy teljesítmény rádióállomás
általános
harcászati rádiórelé
hadmveleti rádiórelé
mikrohullámú állomás
általános
hírközpont-távbeszél központ
expediáló
vivközpont
rádió vezérl központ
híradó vezetési pont
géptávíró központ
áramellátás
légvédelmi harcálláspont
rendszerfelügyelet
tábori hírközpont-távbeszél központ
kisegít hírközpont
általános
nehézvezetékes
könnyvezetékes
ETNV
lecsatlakozó
belshálózat épít
általános
küldemény
minsített küldemény
nyílt szolgálati küldemény
postai küldemény
tábori posta küldemény
csomag küldemény
sajtó küldemény
magánküldemény
általános
irányadó
iránymér
leszállító lokátor
közelnavigáció
kihelyezett indikátor
irányszögadó
siklószögadó
légtérellenrz rádiólokátor
fénytechnikai
fénymajak
fényszórós
repülés irányító rádió

HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF

22F
23A
23B
23C
23D
23F
23G
30A
30D
30F
30G
31A
31B
31C
31D
31E
31F
31G
32A
32B
32C
32E
33A
33B
33C
33D
33E
33F
33G
33H
33I
33J
33K
33L
34A
34B
34C
34D
34E
34F
35A
35B
35C
35D
35E
35F
35G
35H
35I
36A
36B
36C
36D
36E
36F
36G
36H
36I
36K
36L
36M
36S

22
22
23
23
23
23
23
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
01N
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S
14S

23

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
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225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286



repülmszaki

páncélos- és
gépjármtechnikai

haditechnikai
fegyverzettechnikai

informatikai

információvédelmi,
ügyviteli

36T
36U
37A
37C
37D
37E
37F
37J
37K
37O
37R
37S
37T
37U
37V
39A
39B
39C
39F
39M
39R
39S
39X
39Y
50A
51A
51B
51C
51D
51E
51F
51G
51H
51I
51L
51M
51N
51P
51S
51T
51U
51X
51Y
52A
52G
52H
52J
52K
52L
53A
53B
53C
53D
53E
53F
53G
53H
53I
53J
53K
53N
53O

ERIP
helikopter leszállító
általános
cenzor
dokumentumvédelmi
információvédelmi
elektronikus információvédelmi
hadmveleti biztosítási
rendszerbiztonsági
objektumbiztonsági
rejtjelz
titokvédelmi
titkosító
ügyviteli
ügyvitelszervezési
általános
rendszerszervez
biztonsági rendszerszervez
rendszerfelügyel
rendszerüzemeltet
hálózatfelügyel
hálózatüzemeltet
rendszergazda
feldolgozó
általános
általános
fegyverzet-30mm-ig
löveg rendszerek
helymeghatározó berendezés
nagy hatótávú felderít lokátor
tüzérségi felderít lokátor
repülgép leszállító lokátor
meteorológiai lokátor
lézeres felderít és célmegjelöl berendezés
páncéltör rakéta eszközök
mhelyfelszerelés
közeli hatótávú légvédelmi rakéta
közepes hatótávú légvédelmi rakéta
légvédelmi automatizált vezetési rendszerek
repül eszköz fedélzeti rakéta
optika, elektor-optikai rendszer
rakétatechnikai kiszolgáló eszközök
tzvezet rendszerek
általános
gépjárm, utánfutó
harckocsi
jármvizsgálati
kerekes harcjárm
lánctalpas harcjárm
általános
repülgép-sugárhajtómves-sárkányhajtóm
repülgép-dugattyús-sárkányhajtóm
helikopter sárkányhajtóm
fedélzeti rádiótechnikai rendszerek
fedélzeti fegyvertechnikai rendszerek
feldélzeti mszer és automatika rendszerek
sárkány
hajtóm
gazdálkodás
fedélzeti akkumulátortölt
nitrogén ellátó
katapult berendezések

HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK HIICSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF

36T
01N
14S
30
36U
01N
14S
30
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
39A
01N
30
31
39B
01N
30
31
39C
01N
30
31
39F
01N
30
31
39M
01N
30
31
39R
01N
30
31
39S
01N
30
31
39X
01N
30
31
39Y
01N
30
31
50A
51
52
55
51A
50
51
61
51B
50
51
61
51C
50
51
61
51D
50
51
61
51E
50
51
61
51F
50
51
61
51G
50
51
61
51H
50
51
61
51I
50
51
61
51L
50
51
61
51M
50
51
61
51N
50
51
61
51P
50
51
61
51S
50
51
61
51T
50
51
61
51U
50
51
61
51X
50
51
61
51Y
50
51
61
52A
50
52
58
52G
50
52
58
52H
50
52
58
52J
50
52
58
52K
50
52
58
52L
50
52
58
53A
53
53B
53
53C
53
53D
53
53E
53
53F
53
53G
53
53H
53
53I
53
53J
53
53K
53
53N
53
53O
53
32
32
32
32
32
32
32
32
32
58

31
31

33
33
33
33
33
33
33
33
33

32
32

34
34
34
34
34
34
34
34
34

33
33

35
35

36 A,D,I
36 A,D,I
36 A,D,I
36 A,D,I
36 A,D,I
36 A,D,I
36 A,D,I
36 A,D,I
36 A,D,I

34
34

37
37

37 A,E,F,R
37 A,E,F,R
37 A,E,F,R
37 A,E,F,R
37 A,E,F,R
37 A,E,F,R
37 A,E,F,R
37 A,E,F,R
37 A,E,F,R

36
36

39
39
39
39
39
39
39
39
39

39
39

54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S

54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
54 A,C,E,I,K,L,M,N,P,S
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287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348



mérésügy és
minségbiztosítás

különleges berendezés
technikai

kiképzéstechnikai

vegyivédelmi technikai

mszaki technikai

elektronikai

53P
53R
53S
53U
53V
53X
53Z
54A
54C
54D
54E
54I
54K
54L
54M
54N
54P
54S
55A
55B
55C
55D
55E
55H
55I
55K
55M
55N
55R
55T
55U
55V
56A
56F
56H
56L
56M
56R
56S
56T
56V
57A
57K
57S
58A
58D
58E
58F
58G
58H
58L
58P
58R
58T
58V
58X
59A
59E
59F
59G
59H
59J

oxigén, srített leveg ellátó
fedélzeti rakéta elkészít
minségbiztosítási
impulzustechnika
különleges berendezések-gépjármvek
gyakorlóberendezés, repülszimulátor
repülési adat értékel
általános
informatika
elektronikai hadviselés
FRISZ
rádiónavigáció
híradó
rádió berendezés
rádiórelé és mikrohullámú berendezés
központ, viv és géptávíró berendezés
információ védelem
vezetékes berendezés
általános
álcázó
út- és állásépít
átkel
hídépít
hadihajók
búváreszköz
repültérjavító- és karbantartó
mszaki gépek és eszközök
hidraulika
mszaki harcanyag
tzszerész technika
aknatelepít és mentesít eszközök
víztisztító eszközök
általános
vegyi-, sugárfelderít eszköz
HAVARIA-laboratórium
vegyi laboratórium
mentesít eszköz
radiológiai laboratórium
AMAR-szerviz
tzvédelmi berendezés
vegyivédelmi berendezés
általános
kiképzési bázis és létesítmény
szimulátorok
általános
daru
áramforrás berendezés
ft- és htberendezés
nehéz nyergesvontató
hidraulika
elektromos berendezés
lúgos akkumulátor
savas akkumulátor
harckocsi vontató
közepes kerekes vontató
fegyvernemi különleges jármvek
általános
javítóanyag ellátó
fegyverzettechnika
páncélos- és gépjármtechnika
elektronika
általános javító

HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF

53P
53R
53S
53U
53V
53X
53Z
54A
54C
54D
54E
54I
54K
54L
54M
54N
54P
54S
55A
55B
55C
55D
55E
55H
55I
55K
55M
55N
55R
55T
55U
55V
56A
56F
56H
56L
56M
56R
56S
56T
56V
57A
57K
57S
58A
58D
58E
58F
58G
58H
58L
58P
58R
58T
58V
58X
59A
59E
59F
59G
59H
59J

53
53
53
53
53
53
53
30
39
80
36
36
30
31
32
32
54
34
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
16
16
16
16
16
16
16
16
16
57
57
57
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
59
59
59
59
59
59
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

54
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
56
56
56
56

54
54
54
54
54
33

54
54

58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

54
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349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

egészségügy I.

pénzügy

meteorológia

vám
térképész

közlekedés és szállítás

hadtáp

harcanyag

59K
59L
59M
59N
59R
59S
59U
59V
61A
61E
61L
61M
61R
64A
64E
64H
64K
64N
64R
64T
64U
67A
67B
67E
67F
67G
67H
67K
68A
70A
70b
70C
70D
70H
70I
70K
70L
71A
71B
71C
72A
72D
72E
72F
72G
72H
72J
72K
72M
72N
72O
72S
72T
73A
73B
73C
73D
73E
73F
73G
73H
73I

kiképzéstechnika
páncéltör rakéta eszközök
mszaki technika
mérésügyi
repültechnika
javításszervez
optikai, elektro-optikai rendszerek
vegyivédelmi technika
általános
egyéb anyag
lszer és robbanóanyag
mszaki harcanyag
rakéta
általános
élelmezési és vízellátó
humán anyagi
katonai elhelyezés
nyomda
ruházati és egyéni felszerelés
térképészeti
üzemanyag
általános
szállítmány kísér
vasúti szállító
közúti szállító
vízi szállító
légi szállító
közúti komendáns
általános
általános
topográfus
geodéta
térképellátó
kartográfus
térinformatikus
terepelemz
katonaföldrajz
általános
meteorológus
meteorológiai
általános
bels kontroll rendszerek
ellenrzési
finanszírozási
közgazdasági
ellenjegyz
személyi járandósági
költségvetési
nyugdíjmegállapító
nemzetközi pénzügyi
gazdálkodás támogató
számviteli
társadalombiztosítási
általános
belgyógyászat
kardiológia
hematológia, angiológia
infektológia
reumatológia
brgyógyászat
repülorvos
toxikológia

HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HM VGH
MH GEOSZ
MH GEOSZ
MH GEOSZ
MH GEOSZ
MH GEOSZ
MH GEOSZ
MH GEOSZ
MH GEOSZ
MH GEOSZ
MH GEOSZ
MH GEOSZ
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK

59K
59L
59M
59N
59R
59S
59U
59V
61A
61E
61L
61M
61R
64A
64E
64H
64K
64N
64R
64T
64U
67A
67B
67E
67F
67G
67H
67K
68A
70A
70b
70C
70D
70H
70I
70K
70L
71A
71B
71C
72A
72D
72E
72F
72G
72H
72J
72K
72M
72N
72O
72S
72T
73A
73B
73C
73D
73E
73F
73G
73H
73I
64
64
64
67
67
67
67
67
67
67
01U
70
70
70
70
70
70
70
70
71
71
71
01U
01U
01U
01U
01U
01U
01U
01U
01U
01U
01U
01U
01U

59
59
59
59
59
59
59
59
51
51
51
51
51
64
64
64
64

04K
04K
04K
04K
04K
04K
04K
04K
04K
04K
04K
04K
04K

04K

61
61
61
61
61

68A
68A
68A
68A
68A
68A
68A
68A
68A
68A
68A
68A
68A

72

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
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infrastrukturális

440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470

ellenrzési és hatósági

74L

74M
74N
74O
74P
74Q
74R
74S
74T
74U
74V
74W
74X
74Y
74Z
75A
75C
76A
76C
76D
76E
76F
76G
76H
76I
76J
76K
76L
76M
76N
76O
76P

439

73Z
74A
74B
74C
74D
74E
74F
74G
74H
74I
74J
74K

427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438

egészségügy II.

73J
73K
73L
73M
73N
73O
73P
73Q
73R
73S
73T
73U
73V
73W
73X
73Y

411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426

tüdgyógyászat
ideg- és elmegyógyászat
allergológia, immunológia
gastroenterológia
közegészségügy-járványügy
foglalkozás egészségügy
pszichológia
fogászat
rehabilitáció
ment
csapategészségügy
állategészségügyi
laboratóriumi
vérellátó
egészségügyi anyagellátó
diebetológia, endokrinológia
egészségfejlesztés, egészségnevelés,fizikai
alkalmasságvizsgálati
szervezési
sebészet
baleseti sebészet
szív-, ér- és mellkasi sebészet
plasztikai sebészet
égési sebészet
ortopédia
idegsebészet
nefrológia
urológia
szemészet
füll-orr-gégészet, fej-nyak sebészet,
szájsebészet
szülészet-ngyógyászat
anaesthesiológia és intenzív terápia
onkológia
radiológia
kórélettan
patológia
csecsem- és gyermekgyógyászat
mikrobiológia
igazságyügyi orvostan
sugárbiológia
kézsebészet
gyógyszerészet
izotópdiagnosztika
sürgsségi betegellátás
államháztartási bels ellenrzési
általános ellenrzési
általános
fenntartási
létesítményi
beruházási
koordinációs
gazdálkodási
ingatlanfenntartási
ingatlan-felügyeleti
ingatlan-gazdálkodási
környezetvédelmi beruházási
lakásfelügyeleti
szakigazgatási
beszerzési
tárolási
anyagi koordinációs
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
HM BEF
HM BEF
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VFF
HM VGH
HM VGH
HM VFF
HM VGH
HM VGH
HM VGH
HM VGH

MH EK

MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK

MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK
MH EK

74M
74N
74O
74P
74Q
74R
74S
74T
74U
74V
74W
74X
74Y
74Z
75A
75C
76A
76C
76D
76E
76F
76G
76H
76I
76J
76K
76L
76M
76N
76O
76P

74L

74A
74B
74C
74D
74E
74F
74G
74H
74I
74J
74K

73Z

73J
73K
73L
73M
73N
73O
73P
73Q
73R
73S
73T
73U
73V
73W
73X
73Y

76

76

04
75

64

01 J,L,Q
01 J,L,Q
01 J,L,Q
01 J,L,Q

01 J,L,Q
01 J,L,Q

01 J,L,Q
01 J,L,Q
01 J,L,Q
01 J,L,Q
01 J,L,Q
01 J,L,Q
01 J,L,Q

72

76
76
76
76

76
76

76
76
76
76
76
76
76

76

85

90

91
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471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532



katonai hatósági

oktatás, képzés, kiképzés

katonai nemzetbiztonsági

gépjármvezetk

76Q
76R
76S
76T
76U
77A
77B
77C
77D
77E
77F
77K
77R
77T
77U
80A
80C
80E
80F
80M
80N
80T
82A
82B
82C
82D
82E
82F
82G
82H
82K
82L
82M
82N
82O
82P
82R
82S
82T
82U
82Y
82V
82W
84A
84B
84C
84D
84E
84F
84G
84H
84I
84K
84L
84M
84N
84P
84Q
84R
84S
84T
84V

kezelés-felügyeleti
lakásgazdálkodási
lakhatástámogatási
tervezési, értékesítési
üzemeltetés-felügyeleti
motorkerékpár
személygépkocsi
tehergépkocsi 7,5 tonnáig
tehergépkocsi 7,5 tonna felett
busz 16 személyig
busz 16 személy felett
különleges felépítmény
rakétaszállító
munkagép
üzemanyagtölt
általános
rádióelektronikai felderít
katonai diplomácia
ejternys felderít
mveleti
mvelettámogató
törzs mveleti
általános
oktatás felügyelet
egyetemi-mesterfokozatú MSc/MA
fiskolai-alapfokozatú BSc/BA
altisztképzés
tanfolyamrendszer képzés
gazdasági
doktori és habilitációs
általános katonai kiképzés
kollégiumi
távoktatás és multimédia
oktatásbiztosítás
oktatásszervezés
tanulmányi
kari
szakcsoport
testnevel
kiképz központ
kiképzési bázis
kollégiumi nevelés
középiskolai oktatási
általános
munkabiztonsági
munkaegészségügyi
honvédelmi hatósági, szakhatósági
településrendezési
építésfelügyeleti
építésügyi
közegészségügyi–járványügyi
állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági
létfontosságú rendszerek felügyeleti
környezetvédelmi
munkaügyi
adatvédelmi
légiforgalmi tájékoztató
légiforgalmi irányító
repülésbiztonsági
légiközlekedési szabályozási
tzvédelmi
veszélyes katonai objektum felügyeleti

HM VGH
HM VFF
HM VFF
HM VGH
HM VGH
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
HVK LOGCSF
KNBSZ
KNBSZ
KNBSZ
KNBSZ
KNBSZ
KNBSZ
KNBSZ
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
MH HFKP
HVK KIKOCSF
HVK KIKOCSF
HKK
HKK
HM HF
HM HF
MH EK
HM HF
HM HF
HM HF
HM HF
MH EK
MH EK
HM HF
HM HF
HM HF
HM KÁT TITK
HM ÁLF
HM ÁLF
HM ÁLF
HM ÁLF
HM HF
HM HF
76
76
01 J,L,Q
01 J,L,Q

01 J,L,Q

76

76
76
MINDEN OLYAN BEOSZTÁS, AHOL A MAK KÓD 4. KARAKTERE "v".
MINDEN OLYAN BEOSZTÁS, AHOL A MAK KÓD 4. KARAKTERE "v".
MINDEN OLYAN BEOSZTÁS, AHOL A MAK KÓD 4. KARAKTERE "v".
MINDEN OLYAN BEOSZTÁS, AHOL A MAK KÓD 4. KARAKTERE "v".
MINDEN OLYAN BEOSZTÁS, AHOL A MAK KÓD 4. KARAKTERE "v".
MINDEN OLYAN BEOSZTÁS, AHOL A MAK KÓD 4. KARAKTERE "v".
MINDEN OLYAN BEOSZTÁS, AHOL A MAK KÓD 4. KARAKTERE "v".
MINDEN OLYAN BEOSZTÁS, AHOL A MAK KÓD 4. KARAKTERE "v".
MINDEN OLYAN BEOSZTÁS, AHOL A MAK KÓD 4. KARAKTERE "v".
MINDEN OLYAN BEOSZTÁS, AHOL A MAK KÓD 4. KARAKTERE "v".
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
82G
72
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
82K
01
02
10
11
12
14
15
18
82
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
82T
82
82U
01
02
10
11
12
14
15
18
82
82Y
01
02
10
11
12
14
15
18
82
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
84A
84
84B
01M
84C
84C
84D
15 A,F,G
55 A,C,E
64K
70 C,I,K
67 A,E,F
76 C,D,H
84
84E
15 A,F,G
55 A,C,E
64K
70 C,I,K
67 A,E,F
76 C,D,H
84
84F
15A
55 A,C,E
64K
76 D,H
84G
15A
55 A,C,E
64K
76 D,H
84H
84I
84K
84L
01L
84M
85A
86C
84N
85
84P
3
20
22
23
53
84 Q,R,S
84Q
3
20
22
23
53
84 P,R,S
84R
3
20
22
23
53
84 P,Q,S
84S
3
20
22
23
53
84 P,Q,R
85
84T
01T
84V
15
61
64U

76Q
76R
76S
76T
76U
77A
77B
77C
77D
77E
77F
77K
77R
77T
77U
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katonazenész
kutatás, fejlesztés

díszelg

katonai rendész és
komendáns

védelmi igazgatás

91A
91B
91C
91D
92A
92B
92C
92D
92E
92K
92R
94A
94B
95A
96A

általános
tervezési, szervezési
mveleti
területi
általános
forgalomszabályzó
objektumbiztosító rendész
komendáns
r és biztosító
helyrség támogatók
komendáns hivatal
általános
rendezvényszervezési
zenész
biztonságpolitikai

védelmi tervezési

90P

katonai igazgatás

tábori lelkészi szolgálat

humán

84Y
84Z
85A
85B
85D
85H
85K
85O
86A
86B
86C
86D
86E
86F
86G
86H
86K
86M
86N
86R
86U
86V
86W
88A
88B
88D
88G
90A
90B
90C
90D
90E
90F
90G
90H
90I
90J
90K
90L
90M
90N
90O

534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593

jogi és igazgatási

veszélyes anyag szállítás felügyeleti
szabályozott anyagokkal kapcsolatos
tevékenységi
környezetkárosító-gáz felügyeleti
általános jogász
beszerzési
adatvédelmi
nemzetközi jogi
kodifikációs
peres képvisel
általános
tervezési, szervezési
személyügy
humánszolgálat
érdekvédelem
családtámogatás
toborzási
hagyományápolás
kulturális
mveldés
nyomda
rekreáció
szabadid-sport
szociális
munkaer-piaci
katolikus tábori lelkészi szolgálat
római katolikus
protestáns tábori lelkészi szolgálat
zsidó tábori lelkészi szolgálat
általános
tervezési
mveleti
hadkiegészítési
nemzetgazdasági
területvédelmi
hadertervezési
haderszervezési
bélyegzkészít
koordinációs
igazgatás-tervezési
igazgatás-szervezési
létszámgazdálkodási
alkalmazás-tervezés
katasztrófavédelem

84W

533


HM HF

HM VIF
HM VIF
HM VIF
HM VIF
HVK HDMCSF
HVK HDMCSF
HVK HDMCSF
HVK HDMCSF
HVK HDMCSF
HVK HDMCSF
HVK HDMCSF
MH BHD
HM NRF
MH BHD
HM VPF

HM VTF

HM HF
HM HF
HM JF
HM IJKF
HM IJKF
HM JF
HM JF
HM IJKF
HM HPF
HM HPF
HVK SZCSF
HVK SZCSF
HVK SZCSF
HVK SZCSF
HVK SZCSF
HM TKKF
MH BHD
MH BHD
HVK LOGCSF
HVK SZCSF
HM TKKF
HM HPF
HM HPF
HM TLSZ
HM TLSZ
HM TLSZ
HM TLSZ
HVK SZCSF
HVK SZCSF
HVK SZCSF
HVK SZCSF
HVK SZCSF
HVK SZCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HVK HTCSF
HM TKF
HM TKF
HM TKF
HM TKF
HM TKF
HM TKF

01L

01L
85
85
85
85
85
85
72J
82 E,F,G,L,M,N,O,P,S
86 B,C,D,E,F,G,V,W
72J
82 E,F,G,L,M,N,O,P,S
86 A,C,D,E,F,G,V,W
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
86H
86
86K
82 E,F,G,L,M,N,O,P,S
86 C,D,E,F,G,M,R,U
86M
82 E,F,G,L,M,N,O,P,S
86 C,D,E,F,G,K,R,U
86N
04 A,B,E,G,H,O
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
86U
82
86
86V
86 A,B,C,D,E,F,G,W
96 C,G,R
86W
86 A,B,C,D,E,F,G,V
96 C,G,R
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
NEM KÖZPONTI ELMENETEL
90A
01B
86 C,E,G
90 B,C,D,E,F
90B
01B
86 C,E,G
90 A,C,D,E,F
90C
01B
86 C,E,G
90 A,B,D,E,F
90D
01B
86 C,E,G
90 A,B,C,E,F
90E
01B
86 C,E,G
90 A,B,C,D,F
90F
01B
86 C,E,G
90 A,B,C,D,E
90G
01 B,C
90 H,I
90H
01 B,C
90 G,I
90I
01 B,C
90 G,H
90J
90 K,L,M,N,O
90K
90 J,L,M,N,O
90L
90 J,K,M,N,O
90M
90 J,K,L,N,O
90N
90 J,K,L,M,O
90O
90 J,K,L,M,N
90P
01 A,B,C,D,G,H,I,J,U,V
02 A,B,F,H,I
03 A,B,H,I
14 A,B,D,E,G,H,I,M,O
15 A,B,C,F,G,K,L,M,N
16 A,B,C,F
30 A,D
50A
51A
52A
55A
56A
64A
67A
80A
91A
85 A,B,D,H,K
90 A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O,P
91B
85 A,B,D,H,K
90 A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O,P
91C
85 A,B,D,H,K
90 A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O,P
91D
85 A,B,D,H,K
90 A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O,P
92A
92
92B
92
92C
92
92D
92
92E
92
92K
92
92R
92
94A
01 A,H,I,O
02 A,B,H,I,O
10A
92
94B
97
94B
01 A,D,H,I,O
02 A,B,H,I,O
10A
92
94A
97
95A
96A

84Z
85A
85B
85D
85H
85K
85O
86A
86B

84Y

84W

04 A,B,G,K
07 A,B,C,D,E,F,G,H,I,P
18A
20 A,B,G,H
21 A,F,I
90 A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O,P
91A
91
91
91
91

96 C,G,R
96 C,G,R

22A

10A
23A

12A
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594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619



általános munkakörök

koronarség, palotarség

96C
96D
96E
96F
96G
96H
96I
96J
96K
96L
96M
96N
96R
96S
96T
96U
96V
96X
96Z
97A
97B
97C
97H
97O
99A
99I

humán és szervezetépítési
hadtörténeti
tárgyi gyjteményi
múzeumi dokumentációs
tudományszervezési
hadfelszerelés fejlesztési
irattározási
térképtári
könyvtári
levéltári
minségbiztosítási
védelemgazdasági
intézményfejlesztési
hadisír
szabványosítási
gépészeti
lkísérleti
elektronikai
vegyivédelmi
általános
palotar
koronar
hadmveleti
kiképzési
általános
fotográfia

HM HPF
HM HIM
HM HIM
HM HIM
HM HPF
MH LK
HM HIM
HM HIM
HM HIM
HM HIM
MH LK
HM VGH
HM HPF
HM HIM
MH LK
MH LK
MH LK
MH LK
MH LK
MH BHD
MH BHD
MH BHD
MH BHD
MH BHD
HM HPF
MH BHD

82 E,F,G,L,M,N,O,P,S
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
96G
82 E,F,G,L,M,N,O,P,S
96H
96 M,N,T,U,V,X,Z
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
96M
96 H,N,T,U,V,X,Z
96N
96 H,M,T,U,V,X,Z
96R
82 E,F,G,L,M,N,O,P,S
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
96T
96 H,M,N,U,V,X,Z
96U
96 H,M,N,T,V,X,Z
96V
96 H,M,N,T,U,X,Z
96X
96 H,M,N,T,U,V,Z
96Z
96 H,M,N,T,U,V,X,
97A
01 A,H,I,O
02 A,B,H,I,O
97B
01 A,H,I,O
02 A,B,H,I,O
97C
01 A,H,I,O
02 A,B,H,I,O
97H
01 A,H,I,O
02 A,B,H,I,O
97O
01 A,H,I,O
02 A,B,H,I,O
BÁRMELY BEOSZTÁSBÓL
99I

96C

94
94
94
94
94

97
97
97
97
97

96 C,G

86 A,B,C,D,E,F,G,V,W

92
92
92
92
92

96 C,R

86 A,B,C,D,E,F,G,V,W

10A
10A
10A
10A
10A

96 G,R

86 A,B,C,D,E,F,G,V,W

”
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3. melléklet a 69/2016. (XII. 22.) HM utasításhoz
Az Ut2. 3. mellékletében a „20 Repülõ” táblázat 16. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

B

1.

Fegyvernemi,
szakági alcsoport

Szakmai felelõs szervezet

Munkakör típus

2.

Jelölés

Megnevezés

Jelölés

„16

N

kutató-mentõ helikopter

C

D

HVK HTCSF

E

Megnevezés)

n

fedélzeti rádiós”

4. melléklet a 69/2016. (XII. 22.) HM utasításhoz
„1. melléklet a 39/2015. (VII. 28.) HM utasításhoz
1. Harcierõk I. szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HVK HTCSF
A
munkakörcsalád

1
2
3
4
5

Összhaderõnemi általános katonai
Általános szárazföldi
Lövész
Harckocsizó
Tüzér

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

01A, 01B, 01H, 01I, 01K, 01O
02
10
11
12

2. Harcierõk II. szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HVK HDMCSF

1
2
3

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Összhaderõnemi általános
Felderítõ
Különleges mûveleti

01P, 01R, 01W
14
18
3. Harcierõk III. szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HVK HTCSF

1
2
3
4
5
6

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Általános légierõ
Repülõ
Légvédelmi rakéta és tüzér
Légi vezetés
Repülõ harcbiztosító
Katonai hatósági

03
20
21
22
23
84P-S
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4. Harci támogató erõk I. szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HVK HTCSF

1
2

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Mûszaki
Mûszaki technikai

15
55
5. Harci támogató erõk II. szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HVK HTCSF

1
2

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Vegyivédelmi
Vegyivédelmi technikai

16
56
6. Vezetés, irányítás szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HVK HIICSF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Összhaderõnemi általános katonai
Általános híradó
Rádióhíradás
Rádió-relé híradás
Hírközpontok
Vezetékes híradás
Futár- és tábori posta híradás
Repülésbiztosító-földi repülésirányító szolgálat
Információvédelmi, ügyviteli
Informatikai
Elektronikai
Kutatás, fejlesztés

01N
30
31
32
33
34
35
36
37
39
54
96X

7. Logisztika I. (haditechnikai) szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HVK LOGCSF

1
2
3
4
5
6
7
8

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Haditechnikai
Fegyverzettechnikai
Páncélos- és gépjármûtechnikai
Kiképzéstechnikai
Különleges berendezés technikai
Mérésügy és minõségbiztosítási
Harcanyag
Kutatás, fejlesztés

50
51
52
57
58
59
61
96H, 96M, 96T-V, 96Z
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8. Logisztika II. (hadtáp) szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HVK LOGCSF

1
2

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Általános logisztika
Hadtáp

04
64
9. Logisztika III. (közlekedési) szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HVK LOGCSF

1
2

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Közlekedés és szállítás
Gépjármûvezetõk

04
77
10. Logisztika IV. (repülõmûszaki) szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HVK LOGCSF

1

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Repülõmûszaki

53
11. Közgazdasági szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HM VGH

1
2
3
4

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Összhaderõnemi általános katonai
Vám
Pénzügy
Kutatás, fejlesztés

01G, 01J, 01Q, 01U
68
72
96N

12. Egészségügyi szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: MH EK

1
2
3

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Egészségügy I.
Egészségügy II.
Katonai hatósági

73
74
84C, 84H, 84I
13. Jogi szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HM JF

1
2
3
4

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Összhaderõnemi általános katonai
Ellenõrzési
Jogi és igazgatási
Védelmi igazgatás

01E
75
85
91
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14. Biztonságtechnikai szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HM HF

1

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Összhaderõnemi általános katonai

01L, 01M, 01T, 01X

15. Hatósági szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HM HF

1
2

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Összhaderõnemi általános katonai
Katonai hatósági

01F
84A, 84B, 84D-G, 84K-N, 84T-Z

16. Humán szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HVK SZCSF

1
2
3
4
5

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Oktatás, képzés, kiképzés
Humán
Kutatás, fejlesztés
Katonai igazgatás
Általános munkakörök

82A-H, 82L-P, 82R, 82S, 82V, 82W
86
96C, 96R
90A-O
99

17. Nemzetközi és biztonságpolitikai szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HM NEF

1
2
3
4

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Összhaderõnemi általános katonai
Katonai igazgatás
Díszelgõ
Kutatás, fejlesztés

01C, 01D, 01S, 01Z
90P
94B
96A

18. Hadtörténeti szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HM HIM

1

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Kutatás, fejlesztés

96D-G, 96I-L, 96S
19. Rendészeti szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: MH BHD

1
2
3
4

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Katonai rendész és komendáns
Díszelgõ
Katonazenész
Koronaõrség, palotaõrség

92
94A
95
97

1. szám
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20. Geoinformációs szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: MH GEOSZ

1
2

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Térképész
Meteorológia

70
71
21. Infrastrukturális szakmacsoport
szakmacsoport felelõs: HM VGH

1

A

B

munkakörcsalád

munkakörcsalád/fegyvernemi, szakági alcsoport

Infrastrukturális

76
”

A honvédelmi miniszter
70/2016. (XII. 23.) HM
utasítása
az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének
és összegének megállapításáról

– a bérlet érvényességi idejére figyelemmel – legfeljebb
évi 12 alkalommal biztosítható.

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

(1) A HM rendelet 17. §-át a kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra is alkalmazni kell azzal, hogy a negyedévesnél hosszabb idõszakra érvényes bérlet árának
megtérítése esetén a HM rendelet 16. § (8) bekezdésben
foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
(2) A HM rendelet 33. §-át a honvédségi szervezeteknél
foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban
állókra, munkavállalókra és közfoglalkoztatottakra is alkalmazni kell.

utasítást
adom ki:

2. §

3. §
1. §

(1) Az egyes költségtérítésekrõl szóló 19/2013. (IX. 6.)
HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet)
a) 17. §-a szerinti, a munkába járáshoz vásárolt helyi
közlekedési bérlet árához való hozzájárulás mértéke a helyi bérlet árának 50%-a,
b) 33. §-a szerinti bankszámla-hozzájárulás havi összege
1000 forint.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti helyi bérlet árához
való hozzájárulás a Magyarországon történõ, legalább
havi 1 napi szolgálatteljesítés vagy munkavégzés esetén és

Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti tanévindítási hozzájárulás összege
37 000 forint.

4. §
A pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenõ Kártya juttatás biztosításáról szóló 22/2016. (XII. 21.) HM rendelet
a) 1. § b) pontja szerinti pénzösszeg juttatás havi összege
8000 forint,
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b) 1. § d) pontja szerinti SZÉP juttatás havi összege
4000 forint.

5. §
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló
1993. évi XCVI. törvény hatálya alá tartozó azon hivatásos és
szerzõdéses katona, kormányzati szolgálati jogviszonyban
álló, közalkalmazott, valamint munkavállaló, aki önkéntes
kölcsönös nyugdíjpénztár tagja, havonta 4300 forint összegû
önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulásra jogosult.

1. szám

A honvédelmi miniszter
71/2016. (XII. 23.) HM
utasítása
egyes honvédelmi miniszteri utasítások foglalkoztatási
tárgyú, valamint szervezeti átalakításokkal
összefüggõ módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja és a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következõ

6. §
utasítást
Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.
adom ki:
7. §
Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal
kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015.
(IV. 30.) HM utasítás V. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:
„V. Fejezet
A pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenõ Kártya juttatás biztosításáról szóló rendelethez kapcsolódó rendelkezések
29. § (1) A pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenõ
Kártya juttatás (a továbbiakban: SZÉP-juttatás) átutalásához a honvédelmi szervezet vezetõje által kijelölt személy
jegyzéket készít, melyet a honvédelmi szervezet személyügyi szerve ellenõriz. A jegyzék tartalmazza a jogosult nevét, személyügyi törzsszámát, jogviszonya jellegét, az állomány tagjának rendfokozatát, az elektronikus utalványkártya azonosítására szolgáló adatokat, a pénzösszeg juttatás és a SZÉP-juttatás értékét, valamint a jegyzéket készítõ
nevét és a jogosultságot igazoló parancsnok jóváhagyását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jegyzéket a honvédelmi
szervezet személyügyi szerve a tárgyhót megelõzõ hónap
HM Költségvetés Gazdálkodási és Információs Rendszer
(a továbbiakban: HM KGIR) által végrehajtott havi számfejtésének megkezdése elõtti 3. munkanapig átadja a pénzügyi és számviteli szerv részére.”

8. §
Hatályát veszti az egyes illetményen kívüli juttatások
mértékének és összegének megállapításáról szóló
26/2014. (III. 31.) HM utasítás.
Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

1. A belföldi reprezentációról szóló
83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosítása
1. §
A belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.1.) 1. §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az utasításban foglaltakat nem kell alkalmazni a
nemzetközi és belföldi (hazai) katonai együttmûködéssel
összefüggõ egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekrõl szóló HM utasítás hatálya alá tartozó rendezvényekre.”

2. §
Az Ut.1.
a) 3. § (1)–(3) bekezdésében, 1. melléklete címében és
1. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezõjében a „kerettel”
szövegrész helyébe a „normával” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében a „keretek”
szövegrész helyébe a „normák” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdésében a „keretük” szövegrész helyébe
a „normaösszegük” szöveg,
d) 3. § (4) bekezdésében a „költségkeret” szövegrész
helyébe az „elõirányzat” szöveg,
e) 3. § (4) bekezdésében a „reprezentáció” szövegrész
helyébe a „reprezentáció normaösszege” szöveg,
f) 3. § (4) és (7) bekezdésében a „keret” szövegrész
helyébe a „normaösszeg” szöveg,
g) 3. § (6) bekezdésében a „személyi reprezentációs keretét” szövegrész helyébe a „részére járó személyi reprezentációs normát” szöveg,
h) 3. § (6) bekezdésében a „keretre” szövegrész helyébe
a „normára” szöveg,
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i) 4. § (2) bekezdésében a „keretet” szövegrész helyébe
a „normát” szöveg,
j) 4. § (2) bekezdésében a „keret” szövegrész helyébe a
„norma” szöveg és
k) 1. melléklet címében és 2. melléklet címében a „keretekrõl” szövegrész helyébe a „normákról” szöveg
lép.
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4. A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról
szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosítása
6. §
A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról
szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás 2. melléklete ezen utasítás 1. melléklete szerint módosul.

3. §
Hatályát veszti az Ut.1. 3. § (5) bekezdése.

2. A közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló
113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás módosítása
4. §
Hatályát veszti a közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló 113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás 10. §-a
és az azt megelõzõ alcím címe, valamint a 11. § (6) bekezdése.

3. A honvédségi jármûvek fenntartásával kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló
97/2009. (XII. 11.) HM utasítás módosítása
5. §
A honvédségi jármûvek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás
a) 5. § (2) bekezdésében a „katona, közalkalmazott,
köztisztviselõ, illetõleg honvédségi nyugdíjas” szövegrész
helyébe a „katona, kormánytisztviselõ, közalkalmazott,
munkavállaló, nyugállományú katona, nyugdíjas kormánytisztviselõ és nyugdíjas közalkalmazott” szöveg,
b) 12. §-ában a „honvédelmi szervezetek állományába”
szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetek, illetve
a Magyarországon települõ katonai szervezet állományába” szöveg és
c) 14. § (2) bekezdésében a „honvédelmi szervezetek állományába tartozó, az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõ
beosztású katona, köztisztviselõ és közalkalmazott” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetek, illetve
a Magyarországon települõ katonai szervezet állományába
tartozó, az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõ beosztású katona, kormánytisztviselõ, közalkalmazott és munkavállaló”
szöveg
lép.

5. Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal
kapcsolatos egyes eljárási
szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás
módosítása
7. §
Az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal
kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015.
(IV. 30.) HM utasítás 37. § (1) bekezdésében a „HM KÁT
és a HVKF együttes intézkedést” szövegrész helyébe a
„HM Védelemgazdasági Hivatal fõigazgatója elõzetes
egyetértésével a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnökség csoportfõnöke szakutasítást” szöveg lép.

6. A szolgálati viszonyon, a közalkalmazotti jogviszonyon
és a munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazásáról
szóló 34/2015. (VII. 21.) HM utasítás módosítása
8. §
A szolgálati viszonyon, a közalkalmazotti jogviszonyon
és a munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazásáról
szóló 34/2015. (VII. 21.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut.2.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti megbízási szerzõdésen és vállalkozási szerzõdésen (a továbbiakban együtt:
megbízási szerzõdés) alapuló jogviszony (a továbbiakban:
megbízási jogviszony) – jogszabály vagy közjogi szervezetszabályzó eszköz eltérõ rendelkezése hiányában – csak
olyan feladat elvégzésére létesíthetõ, amelyre nincs rendszeresítve szervezetszerû beosztás vagy munkakör. Ez alól
a 4. § (2) bekezdés szerinti összesített elõterjesztés jóváhagyása alkalmával a miniszter, ezt követõen pedig a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 3. pontjában meghatározott elöljáró parancsnok adhat felmentést akkor, ha a
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honvédelmi szervezet alaprendeltetési feladatainak zavartalan mûködése más módon nem biztosítható.
(2) A honvédelmi szervezetek állományába nem tartozó
személynek az R. 186. § (3) bekezdés b) pontja szerinti,
delegáció hivatalos tagjaként történõ kiutazására megbízási jogviszony létesítésével kerülhet sor.”

9. §
Az Ut.2.
a) 3. alcím címében a „díjkeret” szövegrész helyébe a
„szerzõdéshez szükséges költségvetési elõirányzat” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében a „díjkeret” szövegrész helyébe a „szerzõdésekhez szükséges költségvetési elõirányzat”
szöveg,
c) 4. § (3) bekezdésében az „összegrõl” szövegrész helyébe az „elõirányzatokról” szöveg,
d) 4. § (4) bekezdésében a „meghatározott igényét” szövegrész helyébe a „meghatározott elõirányzat-igényét”
szöveg,
e) 5. § (5) bekezdésében az „összeg” szövegrészek helyébe az „elõirányzat” szöveg,
f) 5. § (6) bekezdésében az „összeg” szövegrész helyébe
az „elõirányzat” szöveg és
g) 5. § (6) bekezdésében a „keret kiegészítését” szövegrész helyébe a „honvédelmi szervezetek elõirányzat-kiegészítését” szöveg
lép.

10. §
Hatályát veszti az Ut.2. 1. § (1) bekezdésében az „irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter” szövegrész.

7. A honvédek illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti
egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról
szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosítása
11. §
A honvédek illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.3.)
a 10. §-át követõen a következõ 1/A. alcímmel egészül ki:
„1/A. A kiegészítõ illetményhez kapcsolódó nyilvántartási feladatok
10/A. § (1) Az állományilletékes honvédségi szervezet
naprakész nyilvántartást vezet

1. szám

a) az R. 48. § (1) bekezdése és az R. 48/B. § (1) bekezdése
alapján, valamint
b) az R. 48/D. § (1) bekezdése alapján
kiegészítõ illetményre jogosító szolgálati beosztásokról.
(2) A nyilvántartás tartalmazza a szolgálati beosztás
megnevezését, a beosztás azonosítóját, a beosztás rendszeresített rendfokozatát, besorolási osztályát és besorolási
kategóriáját, egészségügyi munkakör-csoport szerinti besorolását, a beosztást betöltõ személy nevét, viselt rendfokozatát, személyügyi törzsszámát, valamint a beazonosított közalkalmazotti besorolást.”

12. §
Az Ut.3. 4. §-ában a „merülési napló” szövegrész helyébe a „nyilvántartás” szöveg lép.

13. §
Hatályát veszti az Ut.3. 10. § (2) bekezdése és 13. §-a.

8. A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ
eszközök selejtezésérõl és a selejtezési jogkörök
gyakorlásáról szóló 56/2015. (X. 21.) HM utasítás
módosítása
14. §
A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ
eszközök selejtezésérõl és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról szóló 56/2015. (X. 21.) HM utasítás (a továbbiakban:
Ut.4.) 4. § d) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint 4. §-a a következõ f) ponttal egészül
ki:
[Az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH LK)
parancsnoka – az egészségügyi eszközök kivételével – engedélyezi]
„d) az összetett, a lajstromban szereplõ és – a 24. §
a) pontja szerint kiadásra kerülõ szabályozóban leadott hatáskörök kivételével – egyéb központi ellátású eszközök,
e) a veszélyes anyagok, továbbá
f) az MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban:
MH ARB) vagyonnyilvántartásában szereplõ kutatás-fejlesztés elõirányzatai terhére beszerzett eszközök”
(selejtezését.)

15. §
Az Ut.4. 5. §-ában az „MH Anyagellátó Raktárbázis
(a továbbiakban: MH ARB)” szövegrész helyébe az „MH
ARB” szöveg lép.
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cember 31-ig” szövegrész helyébe a „2017. január 1-tõl
2017. december 31-ig” szöveg lép.

Hatályát veszti az Ut.4. 9. § b) pont ba) alpontja.
18. §
9. Az egyes beosztásokban megállapítható
munkaerõ-piaci pótlékról szóló
34/2016. (VII. 15.) HM utasítás
módosítása

Hatályát veszti az Ut.5. 5/A–5/C. §-a, 10. §-a és 11. §-a,
valamint 3. és 4. melléklete.

10. Záró rendelkezés
17. §
Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerõ-piaci
pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.5.) 1. § (1) bekezdésében, 2. §-ában, 4. §
(1) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a „2016. de-

19. §
Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 71/2016. (XII. 23.) HM utasításhoz

1. A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás 2. melléklet 6. Szolgálatteljesítési idõ és munkaidõ azonosítója pontjában foglalt táblázat B:3 mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(B)

(3.)

„Azon egészségügyi munkakörcsaládba tartozó beosztások, melyek az egészségügyi tevékenység
végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. § (2) bekezdés b) pont hatálya
alá tartoznak, és a (4)–(6a) pont szerinti valamelyik munkakörnek minõsülnek (OEP
finanszírozottak).”

2. A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás 2. melléklet 6. Szolgálatteljesítési idõ és munkaidõ azonosítója pontjában foglalt táblázat a következõ 3a. sorral egészül ki:

„3a.

(A
Jelölés

B
Alkalmazás esetei)

N

Azon egészségügyi munkakörcsaládba tartozó beosztások, melyek az egészségügyi tevékenység
végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. § (2) bekezdés b) pont
hatálya alá nem tartoznak, de a (4)–(6a) pont szerinti valamelyik munkakörnek minõsülnek
(nem OEP finanszírozottak).”
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A honvédelmi miniszter
72/2016. (XII. 23.) HM
utasítása
az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra
történõ felkészítését végzõ szervezetek átalakításával
és a területvédelem járási szintû feladatrendszerével
összefüggõ szervezési feladatokról,
valamint 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 bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:

1. Általános rendelkezések
1. §
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Hadrendje szerinti szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. Az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra
történõ felkészítését végzõ szervezetek átalakításával
kapcsolatos feladatok
2. §
(1) Az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra
történõ egységes rendszerben történõ felkészítése
az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP) feladatrendszerébe kerül. Az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány felkészítését végzõ szervezeti elemek a (3)–(12) bekezdésben
nevesített szervezetek székhelyén az MH HFKP telephelyeként mûködnek tovább.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatbõvítéssel egyidejûleg a (3)–(12) bekezdésben nevesített szervezetek feladatrendszerébõl az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány felkészítésének feladatai törlésre kerülnek.
(3) Az MH 25. Klapka György Lövészdandár létszáma
a (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó személyi állomá-
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nya azonos szervezeti és feladatrendszerrel történõ áthelyezésével módosul.
(4) Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár létszáma
a (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó személyi állománya azonos szervezeti és feladatrendszerrel történõ áthelyezésével módosul.
(5) Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred létszáma a (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó személyi
állománya azonos szervezeti és feladatrendszerrel történõ
áthelyezésével módosul.
(6) Az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred létszáma a (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó személyi állománya azonos szervezeti és feladatrendszerrel
történõ áthelyezésével módosul.
(7) Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred létszáma a (2) bekezdés szerinti feladatokat
ellátó személyi állománya azonos szervezeti és feladatrendszerrel történõ áthelyezésével módosul.
(8) Az MH Bakony Harckiképzõ Központ létszáma
a (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó személyi állománya azonos szervezeti és feladatrendszerrel történõ áthelyezésével módosul.
(9) Az MH Béketámogató Kiképzõ Központ létszáma
a (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó személyi állománya azonos szervezeti és feladatrendszerrel történõ áthelyezésével módosul.
(10) Az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis létszáma a (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó személyi
állománya azonos szervezeti és feladatrendszerrel történõ
áthelyezésével módosul.
(11) Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred létszáma a (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó személyi
állománya azonos szervezeti és feladatrendszerrel történõ
áthelyezésével módosul.
(12) Az MH Altiszti Akadémia (a továbbiakban: MH
AA) létszáma a (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó
személyi állománya azonos szervezeti és feladatrendszerrel történõ áthelyezésével módosul.
(13) Az (1)–(12) bekezdés szerinti átalakítással érintett
MH hadrendjébe tartozó szervezetek felépítését úgy kell
megtervezni és kialakítani, hogy az azok állománytábláiban az átalakítás napján meghatározott együttes létszámkeretek nem haladhatják meg az átalakítást megelõzõ napon meghatározott létszámkereteket.

3. A katonai sportolók felkészítésével,
hazai és nemzetközi katonai versenyek szervezésével
összefüggõ szervezési feladatok
3. §
Az MH HFKP feladatrendszerébe kerül a hazai és nemzetközi katonai sport versenyek szervezésével, az MH
nemzetközi katonai sportkapcsolatokból adódó feladatok
ellátásával és a katonasportolók felkészítésével összefüggõ
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feladatrendszer, valamint a 2023. évi Nemzetközi Katonai
Világjátékok hazai megrendezésével kapcsolatos tárcát
érintõ feladatrendszer szakmai koordinációja. Ehhez kapcsolódóan a katonasportolók tevékenységének az MH
népszerûsítését a katonai pálya iránti érdeklõdés növelését, a honvédelmi ágazat honvédelmi nevelési, pályára irányítási és toborzó tevékenységének erõsítését célzó feladatrendszer. Ezzel egyidejûleg létszáma módosul, és
szervezetében egy új szervezeti elem kerül kialakításra.

4. Az önkéntes tartalékosok járási szintû területvédelmi
feladataival és a honvédelmi felkészítést érintõ
szervezetátalakítás II. ütemével összefüggõ szervezési
feladatok
4. §
(1) Az MH HFKP feladatrendszerébe kerül a járás területén ellátandó területvédelemi és az arra felkészített önkéntes tartalékosok által ellátandó területvédelmi feladatok egységes rendszerben történõ végrehajtásával és különleges jogrendben történõ irányításával kapcsolatos feladatrendszer, ezzel egyidejûleg létszáma módosul, és szervezetében 197 új járási szervezeti egység kerül kialakításra.
(2) A Honvéd Vezérkar fõnökének (a továbbiakban:
HVKF) közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozó MH
AA és az MH Ludovika Zászlóalj (a továbbiakban: MH
LZ) az MH HFKP parancsnok szolgálati alárendeltségébe
kerül.

5. Az utasításban meghatározottakkal összefüggõ
szervezési feladatok
5. §
(1) A szervezési tevékenység, idõszak
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követõ nap,
b) befejezése: 2017. május 31.
(2) Az átalakítás következtében az új szervezeti rend
szerinti mûködés kezdõ napja
a) a 2. és 3. §-ban és a 4. § (1) bekezdésében meghatározottakat érintõen az utasítás hatálybalépését követõ hónap
elsõ napja,
b) a 4. § (2) bekezdésében meghatározottakat érintõen
az utasítás hatálybalépését követõ hónap tizenötödik napja.
(3) Az átalakítás következtében esetlegesen kiválók felmentése kezdetének vagy az átszervezéssel összefüggésben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
46. § (1) bekezdés k), p) és r) pontja szerint az érintett állomány rendelkezési állományba helyezésének legkorábbi
idõpontja megegyezik az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nappal, legkésõbbi idõpontja a szervezési idõszak utolsó napja.
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6. Az utasításban meghatározott feladatok
végrehajtásának irányítása
6. §
Az átalakítás során az MH Hadrendjébe tartozó katonai
szervezetek feladatrendszerének módosítására a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységérõl és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás [a továbbiakban: 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás] 11/A. §-át
kell alkalmazni.

7. Mûködési alapokmányok elõkészítése
7. §
Az MH HFKP, az MH AA és az MH LZ az alapító okirataik módosításának elõkészítését a 80/2011. (VII. 29.)
HM utasítás 6/A. §-a alapján végzik el, és azokat az utasítás hatálybalépését követõ második munkanapig megküldik a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF) részére. Az okiratok véleményeztetését,
pontosítását és jóváhagyásra történõ felterjesztését a HM
TKF az utasítás hatálybalépését követõ ötödik munkanapig végzi el.

8. §
(1) A 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás rendelkezésein
felül a 2–4. §-okban nevesített MH hadrendjébe tartozó
szervezetek állománytáblájának módosítását a HVKF feladatszabása alapján – a (4) bekezdésben meghatározottak
kivételével – a munkaköri jegyzékekrõl, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.)
HM utasítás [a továbbiakban: 13/2014. (II. 14.) HM utasítás] 12. § (2) bekezdése alapján kerül elõkészítésre.
(2) A 3. §-ban meghatározott feladatok végrehajtásához
szükséges új beosztások rendszeresíthetõsége érdekében
a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Haderõtervezési Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HTCSF)
csoportfõnöke a HVK Személyzeti Csoportfõnökséggel
együttmûködve az MH hadrendjébe tartozó szervezetek
tartósan üres beosztásai törlésére vonatkozó javaslatát
az utasítás hatálybalépését követõ második munkanapig
terjeszti fel a HVKF részére.
(3) A HVKF az utasítás hatálybalépését követõ tizedik
munkanapig intézkedik a 3. §-ban meghatározott feladatok
végrehajtásához szükséges, az MH hadrendjébe tartozó
szervezetek tartósan üres beosztásainak törlésére.
(4) A (3) bekezdés szerint érintett MH hadrendjébe tartozó szervezetek tartósan üres beosztásainak törlését, valamint a 2–4. §-ban meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges változásokat tartalmazó állománytábla-helyesbítõ ívek a 13/2014. (II. 14.) HM utasítás 12. § (2) be-
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kezdés b)–d) pontjaitól eltérõen az 5. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek megfelelõ mûködés kezdõ napját megelõzõ hónap huszonötödik napjáig kerülnek kiadásra.
(5) A 2–4. § szerinti állománytábla-helyesbítõ ívek hatálybalépésének idõpontja megegyezik az 5. § (2) bekezdése szerinti új szervezeti rendnek megfelelõ mûködés
kezdõ napjával.
(6) A HM TKF a 2–4. §-ban nevesített és a (3) bekezdés
szerinti üres beosztások törlésével érintett MH hadrendjébe tartozó szervezetek állománytábláinak módosításáról
állománycsoportonkénti cím, alcím, szervezet szerinti
bontásban a HVK HTCSF adatszolgáltatása alapján az új
állománytábla, illetve a helyesbítõi ívek kiadását követõ
tizedik munkanapig összesített adatszolgáltatást teljesít
a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM
VGH) részére.

1. szám

ján a HM fejezet 2016. évi költségvetési elõirányzataiban
szereplõ címek, alcímek és az a) pontban nem nevesített
kiemelt elõirányzatok közötti elõirányzat-átcsoportosítási
javaslatotokat a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes
államtitkár útján jóváhagyásra felterjeszti a HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT) részére,
b) az a) pontban meghatározottak kivételével a 34/2014.
HM utasítás 2. § d) pontja alapján rendezi az utasításban
meghatározott feladatokhoz szükséges személyi juttatások, munkaadókat terhelõ járulékok, szociális hozzájárulási adó, ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt elõirányzatokat, valamint pénzügyi jellegû dologi kiadások elõirányzatokat érintõ elõirányzat-átcsoportosításokat, és
c) a HM KÁT által történõ jóváhagyás után az engedélyezett elõirányzat-átcsoportosításokat bejelenti a Magyar
Államkincstár részére, annak érdekében, hogy
a 2–4. §-ban nevesített, az MH hadrendjébe tartozó szervezetek folyamatos mûködõképessége biztosított legyen.

8. Az utasításban meghatározottakkal összefüggõ
egyéb feladatok

9. Záró rendelkezések

9. §

10. §

(1) A 2–4. § szerinti MH hadrendjébe tartozó szervezetek parancsnokai
a) összeállítják az utasításban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó költségvetési tervezési idõszakonkénti
forrásigényeket, és azokat az utasítás hatálybalépését követõ hónap tizenötödik napjáig megküldik a HM VGH részére, és
b) a szervezetük meglévõ infrastrukturális és elhelyezési
kapacitásainak felhasználásával tervezik az utasításban
meghatározott feladatrendszer változásokkal összefüggésben jelentkezõ infrastrukturális és elhelyezési feladatokat.
(2) A 2. § szerinti MH hadrendjébe tartozó szervezetek
parancsnokai a szervezetek jóváhagyott elemi költségvetését felülvizsgálják, és az utasítás hatálybalépését követõ
tizedik munkanapig kezdeményezik
a) a honvédelmi szervezetek saját hatáskörû elõirányzat-átcsoportosításának rendjérõl szóló 34/2014. (IV. 30.)
HM utasítás (a továbbiakban: 34/2014. HM utasítás) szerint a szükséges elõirányzatok átcsoportosítását és
b) a 13/2014. (II. 14.) HM utasítás 20. §-ában meghatározottak szerint az engedélyezett költségvetési létszám
módosítását.
(3) A HM VGH fõigazgatója
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti címek, alcímek és
a b) pontban nem nevesített kiemelt elõirányzatok közötti
elõirányzat-átcsoportosítási javaslatokat felülvizsgálja, és
– a b) pontban meghatározottak kivételével – záradékával
ellátva, pótelõirányzat-igény nélkül, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdése, 33. §
(3) bekezdése és 35. §-a, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése, 41. §-a és 43. §-a alap-

Ez az utasítás 2016. december 31-én lép hatályba.

11. §
(1) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtását HM KÁT és a HVKF együttes intézkedésben szabályozza, amelynek tervezetét a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály fõosztályvezetõje az utasítás hatálybalépését követõ tizenötödik napig készíti elõ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés tartalmazza
a) ezen utasítás szerinti feladatátadások következtében
a munkáltatói jogkörök jogutódlásával, az átadás-átvételkor folyamatban lévõ ügycsoportokkal és az azokhoz kapcsolódó jogutódlással kapcsolatos szabályokat,
b) ezen utasítás szerinti szervezési idõszakot érintõ,
a készenlét fenntartásának és fokozásának rendszerével
összefüggõ eljárásrendet,
c) az éves és havi munkatervek pontosításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével
összefüggõ feladatokat és
d) ezen utasítás hatálya alá tartozó honvédségi szervezeteknek az utasítás rendelkezéseihez kapcsolódó további
szakfeladatait.
(3) Az utasítás végrehajtásával összefüggõ feladatok átadása következtében szükségessé váló közjogi szervezetszabályozó eszközök módosításainak tervezeteit az azok
kidolgozásáért felelõs honvédségi szervezetek az utasítás
hatálybalépését követõ hónap elsõ napjáig elõkészítik és
megküldik a HM Jogi Fõosztály részére.
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(4) A HVKF a 8. § (2)–(4) bekezdésben meghatározott
eljárásrendnek megfelelõen – az 5. § (2) bekezdése szerinti
új szervezeti rendnek megfelelõ mûködés kezdõ napját követõ hónap elsõ napja és 2017. május 26. között – külön
parancsban intézkedik a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében szükséges beosztások módosítására és az azzal összefüggésben jelentkezõ
létszám biztosítására.
(5) Az MH HFKP szervezetében kialakításra tervezett
kilenc új önkéntes tartalékos kiképzõ század tervezett létszámára és helyõrségére vonatkozó javaslatát a HVKF
a HM KÁT útján 2017. március 31-ig terjeszti fel a miniszter részére.

12. §
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(2) A 9/2014. HM utasítás 3. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

14. §
(1) A szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás
(a továbbiakban: 28/2015. HM utasítás) 3. §-ában a „legfeljebb egy,” szövegrész helyébe a „legfeljebb egy,
a tizenegy vagy azt meghaladó rendszeresített beosztással
rendelkezõ szervezeti elemnél további egy,” szöveg lép.
(2) A 28/2015. HM utasítás 1. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
(3) A 28/2015. HM utasítás 3. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.

A 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás 12. § (6) bekezdés
a) a) pontjában a „honvédelmi szervezetek” szövegrész
helyébe a „honvédelmi szervezetek és a köznevelési feladatokat ellátó katonai szervezet” és
b) d) pontjában az „MH katonai szervezetek” szövegrész helyébe az „MH katonai szervezetek a köznevelési
feladatokat ellátó katonai szervezet kivételével”
szöveg lép.

Hatályát veszti a honvédelmi felkészítést érintõ szervezetátalakításról, a Honvédelmi Minisztérium szervezeti
korszerûsítésével összefüggõ feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 29/2016.
(V. 31.) HM utasítás.

13. §

16. §

(1) A munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás (a továbbiakban:
9/2014. HM utasítás) 2. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

15. §

Ez az utasítás 2017. június 30-án hatályát veszti.
Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 72/2016. (XII. 23.) HM utasításhoz

1. A 9/2014. HM utasítás 2. melléklet 5. pontjához tartozó táblázat a következõ 13. sorral egészül ki:
(5. Jogviszony azonosítója)
(A

B

1.

Jelölés

Jelentés)

„13.

B

önkéntes területvédelmi tartalékos katonával is betölthetõ
”

2. melléklet a 72/2016. (XII. 23.) HM utasításhoz

1. A 9/2014. HM utasítás 3. melléklet 82 Oktatás, képzés, kiképzés megnevezésû táblázat 26. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

B

1.

Fegyvernemi, szakági alcsoport

Szakmai felelõs
szervezet

C

D
Munkakör típus

2.

Jelölés

Megnevezés

Jelölés

Megnevezés)

„26.

X

sportszervezõ

x

vezénylõ altiszt

HFKP

E

”

3. melléklet a 72/2016. (XII. 23.) HM utasításhoz

1. A 28/2015. HM utasítás 1. melléklet 1. A honvédségi szervezetek és szervezeti elemei rövidítésének jegyzéke megnevezésû táblázat 15. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A

B

1.

Rövidített megnevezés

Megnevezés)

„15.

MH 2. KRE

MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésû Ezred
”
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4. melléklet a 72/2016. (XII. 23.) HM utasításhoz

1. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat B:8. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(B
1.

(8.)

Általános elõmeneteli rend)

„Kiképzõ Század:
rajparancsnok;
szakasz altiszt
”

2. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat B:9. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(B
1.

(9.)

Általános elõmeneteli rend)

„Kiképzõ Század:
vezénylõ zászlós
”

3. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat B:13. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(B
1.

(13.)

Általános elõmeneteli rend)

„Kiképzõ Század:
szakaszparancsnok (P);
századparancsnok-helyettes
”

4. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat C:13. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(C
1.

(13.)

Speciális elõmeneteli rend)

„Sport Század:
szakaszparancsnok (P);
századparancsnok-helyettes
”
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5. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat B:14. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(B
1.

(14.)

Általános elõmeneteli rend)

„Kiképzõ Század:
századparancsnok
”

6. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat C:14. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(C
1.

(14.)

Speciális elõmeneteli rend)

„Sport Század:
századparancsnok
”

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

(15.)

Speciális elõmeneteli rend)

„pénzügyi referens fõtiszt (vez.h.);
vezetõ pénzügyi referens fõtiszt;
MH HFKP:
váltásparancsnok
”

8. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat C:16. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(C
1.

(16.)

Speciális elõmeneteli rend)

„kiemelt vezetõ pénzügyi referens fõtiszt;
MH HFKP:
kiemelt fõtiszt – 1. régió területvédelmi parancsnokhelyettes;
kiemelt fõtiszt – 2. régió területvédelmi parancsnok;
kiemelt fõtiszt – 3. régió területvédelmi parancsnok;
kiemelt fõtiszt – 4. régió területvédelmi parancsnok;
kiemelt fõtiszt – 5. régió területvédelmi parancsnok;
kiemelt fõtiszt – 6. régió területvédelmi parancsnok;
kiemelt fõtiszt – 7. régió területvédelmi parancsnok
”

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

1. szám

175

9. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat B:17. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(B
1.

(17.)

Általános elõmeneteli rend)

„MH ÖHP:
fõnök;
MH KKH:
katonai képviselõ EU helyettes;
katonai képviselõ NATO helyettes;
MH LK:
parancsnokhelyettes;
igazgató;
MH HFKP:
osztályvezetõ (pkh.);
osztályvezetõ – 1. régió területvédelmi parancsnok;
régió parancsnok (K);
vezetõ tanácsadó fõnök
”

10. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó I. táblázat B:18. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(B
1.

(18.)

Általános elõmeneteli rend)

„MH ÖHP:
törzsfõnök mûveleti helyettese (K);
törzsfõnök támogató helyettese (K);
MH LK:
parancsnok (K);
MH HFKP:
vezetõ tanácsadó fõnök (K)
”

11. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó II. táblázat B:8. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(B
1.

(8.)

Általános elõmeneteli rend)

„Kiképzõ Század:
beosztott altiszt;
Sport Század:
beosztott altiszt
”
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12. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet A) pont AA) alpontjához tartozó II. táblázat C:8. mezõje helyébe a következõ
mezõ lép:
(C
1.

(8.)

Speciális elõmeneteli rend)

„Kiképzõ Század:
személyügyi altiszt
”

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

B

C

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.
3.
4.
5.
6.

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester

7.

törzsõrmester

állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
állomásparancsnok-helyettes;
állomásparancsnok-helyettes (P);
étkezdevezetõ altiszt;
fõszakács (rajpk.h.) (P);
gépparancsnok (P);
harckocsiparancsnok;
harckocsiparancsnok (P);
központparancsnok;
központparancsnok (P);
rajparancsnok-helyettes (P);
rajparancsnok;
részlegparancsnok (P);
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok-helyettes
(P);
MH KKK:
õrparancsnok;
õrparancsnok-helyettes (P)

1. szám

1.

8.

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

177

A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

fõtörzsõrmester

9.

zászlós

10.

törzszászlós

11.
12.

fõtörzszászlós
hadnagy

állomásparancsnok;
étkezdevezetõ altiszt;
harckocsiparancsnok;
rajparancsnok;
szakasz altiszt;
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok;
MH 54. RE:
váltásparancsnok;
MH 64. log. e.:
raktárvezetõ altiszt;
MH KKK:
õrparancsnok;
MH ARB:
mûhelyparancsnok;
raktárvezetõ-helyettes altiszt;
részlegparancsnok

csoportparancsnok;
raktárvezetõ zászlós;
részlegvezetõ zászlós;
századok:
vezénylõ zászlós;
mûszaki ellenõrzõ állomások:
parancsnok;
Technikai Ellenõrzõ Állomás:
parancsnok;
MH ARB:
mûhelyparancsnok
Ügyviteli Részleg:
részlegvezetõ zászlós;
zászlóalj:
vezénylõ zászlós;
MH GAVIK:
Labor Mentesítõ Részleg:
részlegvezetõ zászlós;
MH ARB:
csoportparancsnok zászlós;
Biztonságtechnikai Felülvizsgáló
Részleg:
részlegvezetõ zászlós

raktárvezetõ altiszt;
MH 54. RE:
váltásparancsnok;
Tûzoltó és Mûszaki-mentõ Raj:
rajparancsnok;
MH BHK:
tûzoltó rajparancsnok;
MH Lé. Jü.:
részlegvezetõ-helyettes altiszt;
MH 1. HTHE:
gépüzemvezetõ altiszt;
Fenntartó Raj:
rajparancsnok;
Speciális Folyami Tûzszerész
Szakasz:
rajparancsnok;
MH KKK:
raktárvezetõ-helyettes altiszt;
MH ARB:
raktárvezetõ-helyettes altiszt;
Tûzoltó Raj:
rajparancsnok
KORK:
parancsnok;
tûzszerész raj:
rajparancsnok;
MH GEOSZ:
raktárvezetõ zászlós;
MH ARB:
raktárvezetõ zászlós;
részlegvezetõ zászlós;
MH 2. KRE:
mûveleti helyettes zászlós
szólamvezetõ zászlós;
Ügyviteli Részleg:
részlegvezetõ zászlós;
MH ARB KORK:
étkezdevezetõ zászlós
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

fõhadnagy

százados

beosztott tiszt (csop.pk.h.);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (P);
csoportparancsnok;
csoportparancsnok (P);
csoportparancsnok-helyettes;
csoportparancsnok-helyettes (P);
központparancsnok (P);
részlegvezetõ-helyettes;
részlegvezetõ-helyettes (P);
szakaszparancsnok (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.);
századparancsnok-helyettes;
ütegparancsnok-helyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
alközpontparancsnok-helyettes;
felügyeletparancsnok-helyettes;
részlegvezetõ (P);
üzemeltetõ mérnök (alkp.pk.h.);
MH LVIK:
beosztott tiszt (pkh.);
részlegparancsnok;
MH Lé. Jü.:
üzemeltetõ mérnök (rlg.vez.h.);
MH 54. RE:
üzemeltetõ mérnök (pkh.);
MH KKK:
csoportparancsnok (rlg.vez.h.);
MH ARB:
üzemeltetõ mérnök (rlg.vez.h.)
alközpontparancsnok;
alosztályparancsnok;
állomásparancsnok;
beosztott tiszt (alov.h.);
beosztott tiszt (fõnökh.);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
csoportparancsnok;
felügyeletparancsnok;
központparancsnok;
részlegparancsnok;
századparancsnok;
ütegparancsnok;
váltásparancsnok;
helyõrségtámogató
parancsnokságok:
parancsnokhelyettes;
Nemzeti Telepíthetõ Híradó és
Informatikai Század:
századparancsnok-helyettes;

MH 43. hír. és vt.e.:
üzemeltetõ mérnök (alkp.pk.h.);
MH 54. RE:
üzemeltetõ mérnök (pkh.);
Tûzszerész Szakasz:
szakaszparancsnok

információvédelmi tiszt
(fõnökh.);
informatikai tiszt (fõnökh.);
jogász tiszt (fõnökh.);
karmester-helyettes;
környezetvédelmi tiszt (fõnökh.);
munkavédelmi tiszt (fõnökh.);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.);
tûzvédelmi tiszt (alov.h.);
tûzvédelmi tiszt (fõnökh.);
jogi és igazgatási fõnökségek:
fõnökhelyettes;
informatikai központok:
központparancsnok;
katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (fõnökh.);
MH 37. mû.e.:
rejtjelzõ tiszt (fõnökh.);
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

MH 43. hír. és vt.e.:
felügyeletparancsnok;
rendszermérnök (pkh.);
MH 54. RE, Radarszázad:
századparancsnok-helyettes;
Gerinc Radar Mérõpont:
parancsnokhelyettes;
MH BHK, Kiképzõ Bázis:
bázisparancsnok-helyettes;
MH GAVIK:
mérnök tiszt (alov.h.);
MH 1. HTHE:
Hadihajós Alosztály:
alosztályparancsnok;
MH ARB:
raktárparancsnok-helyettes;
objektumparancsnok-helyettes;
MH KIKNYP:
beosztott tiszt (ivh.);
MH 2. KRE Különleges Mûveleti
Század, Kiképzõ Század:
századparancsnok-helyettes

MH 43. hír. és vt.e.:
mérnök tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (pkh.);
rendszer tervezõ-szervezõ tiszt
(pkh.);
MH 64. log. e.:
rejtjelzõ tiszt (fõnökh.);
MH BHK:
testnevelõ tiszt (fõnökh.);
MH GAVIK:
mérnök tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (csop.pk.h.);
mérnök tiszt (lab.vez.h.);
radiológus tiszt (lab.vez.h.);
MH LVIK:
részlegparancsnok;
MH 54. RE:
SEL mûködést irányító váltás:
váltásparancsnok;
MH Lé. Jü.:
technológus tiszt (alov.h.);
MH 1. HTHE:
hajóparancsnok;
MH 1. HTHE, Kutyakiképzõ
Részleg:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH KKK:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.);
MH ARB:
belsõ ellenõr tiszt (alov.h.);
mérnök tiszt (alov.h.)
csoportparancsnok;
fõtechnológus fõtiszt (ovh.);
karmester;
meteorológiai csoportparancsnok;
meteorológus fõtiszt (kp.pk.h.);
meteorológus fõtiszt (ovh.);
térképész fõtiszt (ovh.);
vezetõ pénzügyi referens fõtiszt;
vezetõ tûzszerész fõtiszt;
jogi és igazgatási fõnökségek:
fõnök;
MH GAVIK:
laboratóriumvezetõ fõtiszt;
MH ARB:
pénzügyi referens fõtiszt (vez.h.);
Jogi és Igazgatási Osztály:
jogász fõtiszt (ovh.);
MH 12. ALRE:
szolgálatvezetõ mérnök

õrnagy

alosztályvezetõ (ovh.);
alosztályvezetõ (pkh.);
bázisparancsnok-helyettes;
fõtiszt (fõnökh.);
fõtiszt (ovh.);
központparancsnok-helyettes;
osztályparancsnok-helyettes;
zászlóaljparancsnok-helyettes;
helyõrségi komendáns hivatalok:
helyõrségkomendáns;
helyõrségkomendáns (pk.h.);
raktárparancsnok;
raktárparancsnok-helyettes;
helyõrségtámogató
parancsnokságok:
parancsnokhelyettes;
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

MH 64. log. e.:
logisztikai fõnök-helyettes;
részlegvezetõ (pkh.);
Támogató Csoport:
csoportparancsnok (kp.pk.h.);
csoportparancsnok;
MH 54. RE:
központparancsnok;
radarszázadok:
mérõpont parancsnok;
századparancsnok;
Nemzeti Telepíthetõ Híradó és
Informatikai Század:
századparancsnok;
MH 2. KRE Különleges Mûveleti
Század, Kiképzõ Század:
századparancsnok;
MH BHK:
alosztályvezetõ;
fõnök;
részlegvezetõ (pkh.);
Kiképzõ Bázis:
bázisparancsnok;
Szimulációs Gyakorlóközpont:
parancsnokhelyettes;
MH 43. hír. és vt.e.:
fõközpontparancsnok-helyettes;
központparancsnok;
központparancsnok (pkh.);
MH GAVIK:
csoportparancsnok;
elemzõ fõtiszt (ovh.);
értékelõ fõtiszt (ovh.);
fõnök;
laboratóriumvezetõ (ovh.);
radiológus fõtiszt (ovh.);
szolgálatfõnök-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK:
csoportparancsnok;
fõtiszt (kp.pk.h.);
központparancsnok-helyettes;
váltásparancsnok;
MH LVIK, Hadmûveleti
Központ:
fõtiszt (csop.pk.h.);
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

alezredes

MH 12. ALRE:
helyõrségkomendáns (pkh.);
MH Lé. Jü.:
törzsfõnökhelyettes;
MH 1. HTHE:
részlegvezetõ (kp.pk.h.);
MH KKK:
fõnök;
fõtiszt (pkh.);
központparancsnok-helyettes;
MH ARB:
informatikai fõtiszt (ovh.);
objektumparancsnok;
raktárparancsnok;
MH KIKNYP:
alosztályvezetõ;
fõtiszt (pkh.);
irodavezetõ;
központparancsnok;
MH RKKK:
részlegvezetõ
ezredparancsnok-helyettes;
fõközpontparancsnok;
központparancsnok;
központparancsnok-helyettes;
osztályparancsnok;
zászlóaljparancsnok;
helyõrségtámogató
parancsnokságok:
parancsnok;
MH 64. log. e.:
logisztikai fõnök;
Nemzeti Támogató Központ:
központparancsnok (pkh.);
MH 54. RE:
Informatikai Központ:
parancsnok;
MH 12. ALRE:
hadmûveleti központparancsnok;
MH LVIK:
osztályvezetõ;
vezetõ váltásparancsnok;
MH LVIK, Hadmûveleti
Központ:
csoportparancsnok;
MH LVIK, Légi Irányító
Központ:
kiemelt fõtiszt (kp.pk.h.);
parancsnokhelyettes;

MH ARB:
kiemelt vezetõ pénzügyi referens
fõtiszt
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1.

17.

1. szám

A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

ezredes

MH BHK:
Szimulációs Gyakorló és Kiképzõ
Központ:
parancsnok;
MH GAVIK:
osztályvezetõ (pkh.);
szolgálatfõnök;
MH Lé. Jü.:
fõmérnök (pkh.);
osztályvezetõ;
MH KKK:
Területi Közlekedési
Parancsnokság:
parancsnok;
MH NÖK:
kiemelt hadmûveleti fõtiszt
(képviseletvezetõ-helyettes);
MH ARB:
bázisparancsnok;
osztályvezetõ;
MH KIKNYP:
osztályvezetõ;
MH GEOSZ:
fõmérnök (szolgf.h.);
osztályvezetõ;
szolgálatfõnök-helyettes
MH 37. mû.e.:
ezredparancsnok;
MH 43. hír. és vt.e.:
ezredparancsnok;
MH BHK:
központparancsnok;
MH 64. log. e.:
ezredparancsnok;
MH GAVIK:
központparancsnok;
MH LVIK:
központparancsnok;
törzsfõnök;
MH LVIK, Légi Irányító
Központ:
központparancsnok;
MH LVIK, Hadmûveleti
Központ:
központparancsnok;
MH 54. RE:
ezredparancsnok;
MH 12. ALRE:
ezredparancsnok;
MH Lé. Jü.:
parancsnok;

1. szám

1.
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A

B

C

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

MH 1. HTHE:
ezredparancsnok;
MH KKK:
központparancsnok;
MH NÖK:
képviseletvezetõ;
MH ARB:
parancsnok;
MH KIKNYP:
parancsnok;
MH GEOSZ:
szolgálatfõnök;
MH RKKK:
parancsnok;
MH 2. KRE:
ezredparancsnok
18.

dandártábornok

19.

vezérõrnagy

20.

altábornagy

21.

vezérezredes
”

14. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet C) pontjához tartozó II. táblázat B:16. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
(B
1.

(16.)

Speciális elõmeneteli rend)

„kiemelt fõtiszt (adjunktus);
kiemelt fõtiszt (egyetemi docens);
kiemelt fõtiszt (fõiskolai docens);
kiemelt fõtiszt (fõiskolai tanár);
kiemelt fõtiszt (Havaria laborvezetõ);
kiemelt fõtiszt (tanársegéd);
kiemelt fõtiszt (tudományos munkatárs);
kiemelt fõtiszt (gyakorlati oktató)
”

15. A 28/2015. HM utasítás 3. melléklet a következõ E) ponttal egészül ki:
„E) A Területvédelmi századoknál rendszeresíthetõ szolgálati beosztások
I. A V. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK
A

B

C

D

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.
3.
4.
5.
6.

közkatona
õrvezetõ
tizedes
szakaszvezetõ
õrmester
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1. szám

A

B

C

D

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

7.
8.
9.

törzsõrmester
fõtörzsõrmester
zászlós

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

törzszászlós
fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy
százados
õrnagy
alezredes

17.

ezredes

18.
19.
20.
21.

dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

századparancsnok;
vezénylõ zászlós
századparancsnok
századparancsnok
századparancsnok (P)
századparancsnok
századparancsnok

II. A II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK
A

B

C

D

1.

Rendszeresített rendfokozat

Általános elõmeneteli rend

Speciális elõmeneteli rend

2.
3.

közkatona
õrvezetõ

4.

tizedes

5.
6.
7.
8.
9.

szakaszvezetõ
õrmester
törzsõrmester
fõtörzsõrmester
zászlós

10.

törzszászlós

11.
12.
13.
14.
15.

fõtörzszászlós
hadnagy
fõhadnagy
százados
õrnagy

16.
17.
18.
19.
20.
21.

alezredes
ezredes
dandártábornok
vezérõrnagy
altábornagy
vezérezredes

beosztott altiszt

”
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A honvédelmi miniszter
73/2016. (XII. 23.) HM
utasítása
a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti
és készenléti szolgálatok mûködésérõl szóló
20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:
1. §
(1) A Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és
készenléti szolgálatok mûködésérõl szóló 20/2007.
(HK 4.) HM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 4. § f)
pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„f) Légiközlekedési Balesetvizsgáló Készenléti Szolgálat (a továbbiakban: LBKSZ),”
(2) Az Utasítás 4. §-a a következõ n) ponttal egészül ki:
„n) Katonai Légügyi Hatósági Készenléti Szolgálat
(a továbbiakban: KLHKSZ)”

2. §
Az Utasítás 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az MH KÜ – az MH hadrendje szerinti szervezetek
ügyeletes parancsnokai, a 4. § a)–d), f)–h), k)–l) és
n) pontjában felsorolt készenléti szolgálatok és az MH
Összhaderõnemi Parancsnokság légierõ ügyeletes parancsnoka alárendeltségében lévõ készenléti szolgálatok
kivételével – szolgálati elöljárója valamennyi közös, illetve önálló elhelyezésben mûködõ HM szervezetnél vezényelt objektum ügyeletes szolgálatnak, a HM gépkocsivezetõi készenléti szolgálatának, valamint az MH valamennyi ügyeleti és készenléti szolgálatának.”
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latok lefolytatásának megindítására az állami közlekedésbiztonsági szervnél LBKSZ mûködik.
(2) Az LBKSZ-t egyidejûleg 3 fõ – ebbõl 1 fõ gépjármûvezetõ – látja el. A szolgálatot a HM Állami Légiközlekedési Balesetvizsgáló Osztály hivatásos és szerzõdéses állományú katonája heti váltásban látja el.
(3) A HM Állami Légiközlekedési Balesetvizsgáló Osztály kormánytisztviselõje részére az (1) bekezdésben foglalt feladatok teljesítése érdekében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvényben foglaltaknak megfelelõen készenlét rendelhetõ el.
(4) A szolgálat ellátásával összefüggõ követelményeket
– különösen a szolgálat feladatait, szolgálatot adó személyek eligazításának, felkészülésének rendjét, tartózkodási
helyét, szolgálati helyre történõ beérkezését – a HM KÁT
határozza meg.
Katonai Légügyi Hatósági Készenléti Szolgálat
14/A. § (1) Az állami légijármûvel bekövetkezett légiközlekedési balesetekkel és repülõeseményekkel kapcsolatos azonnali intézkedések megtétele érdekében, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás megindítására a katonai
légügyi hatósági feladatok ellátására kijelölt szervnél
KLHKSZ mûködik.
(2) A KLHKSZ-t egyidejûleg 3 fõ – ebbõl 1 fõ gépjármûvezetõ – látja el. A szolgálatot a HM Állami Légügyi
Fõosztály hivatásos és szerzõdéses állományú katonája
heti váltásban látja el.
(3) A HM Állami Légügyi Fõosztály kormánytisztviselõje részére az (1) bekezdésben foglalt feladatok teljesítése
érdekében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvényben
foglaltaknak megfelelõen készenlét rendelhetõ el.
(4) A szolgálat ellátásával összefüggõ követelményeket
– különösen a szolgálat feladatait, szolgálatot adó személyek eligazításának, felkészülésének rendjét, tartózkodási
helyét, szolgálati helyre történõ beérkezését – a HM jogi és
igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM JIHÁT) határozza meg.”

4. §
Az Utasítás 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A BKSZ közvetlenül a HM HF fõosztályvezetõjének van alárendelve. Súlyos honvédelmi baleset esetén az
MH KÜ és a BKSZ kölcsönösen tájékoztatja egymást.
A vizsgálat megkezdésérõl és a helyszíni szemle befejezésérõl a BKSZ tájékoztatást ad az MH KÜ-nek.”

3. §
Az Utasítás a 13. §-át követõen a következõ rendelkezésekkel egészül ki:
„Légiközlekedési Balesetvizsgáló Készenléti Szolgálat
14. § (1) Az állami légijármûvel bekövetkezett légiközlekedési balesetekkel és repülõeseményekkel kapcsolatos
bejelentések vétele érdekében, valamint a szakmai vizsgá-

5. §
Az Utasítás 16/D. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A TKSZ közvetlenül a HM HF fõosztályvezetõjének van alárendelve. Tûzeset bekövetkeztekor az MH KÜ
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és a TKSZ kölcsönösen tájékoztatja egymást. A vizsgálat
megkezdésérõl és a helyszíni szemle befejezésérõl a TKSZ
tájékoztatást ad az MH KÜ-nek.”
6. §
Az Utasítás 15. § (3) bekezdésében a „HM jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM JIHÁT)” szövegrész helyébe a „HM JIHÁT”
szöveg lép.
7. §
(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–3. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
74/2016. (XII. 23.) HM
utasítása
a Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi
és munkaértekezleteinek rendjérõl szóló
92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben
bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján a következõ
utasítást

1. szám

a HM közigazgatás szervezett mûködését biztosító, operatív irányító, koordináló rendezvény, amelynek célja az aktuális feladatok végrehajtására vonatkozó követelmények
meghatározása, az együttmûködés megszervezése, a kiemelten fontos kérdések megbeszélése és a résztvevõk idõszerû feladatokról történõ tájékoztatása.
(2) A HM KÁT koordinációs értekezlet vezetõje a közigazgatási államtitkár.
(3) A HM KÁT koordinációs értekezlet résztvevõi:
a) a kabinetfõnök,
b) a HM fõosztályvezetõi,
c) a sajtófõnök,
d) a HM államtitkári titkárságok titkárságvezetõi,
e) a HM helyettes államtitkári titkárságok titkárságvezetõi,
f) a Parlamenti Iroda irodavezetõje,
g) a HVK VKT vezérkari titkárságvezetõ,
h) a HM Védelemgazdasági Hivatal fõigazgatója,
i) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka,
j) a HM Miniszterelnökségre vezényelt összekötõ
fõtisztje és
k) az eseti meghívottak.
(4) A HM KÁT koordinációs értekezletének idõpontjára
a HM KÁT külön intézkedik.
(5) A HM KÁT koordinációs értekezlet elõkészítését a
HM TKF végzi.
(6) A HM KÁT koordinációs értekezleten elhangzottakról hangfelvétel készül, amelyet a HM TKF a rögzítéstõl
számított egy évig tárol. A HM KÁT koordinációs értekezleten meghatározott feladatokról, követelményekrõl, döntésekrõl a HM TKF emlékeztetõt készít, melyet megküld
az értekezleten részt vevõk részére.”

3. §

A Honvédelmi Minisztérium felsõszintû vezetõi és
munkaértekezleteinek rendjérõl szóló 92/2010. (X. 22.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. § (3) bekezdés
e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az értékelõ és feladatszabó értekezlet résztvevõi:)
„e) a HVKF helyettesei,”

Az Ut. 8. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A HVKF vezetõi értekezlet résztvevõi:)
„e) az eseti meghívottak, így különösen
ea) a HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ,
eb) Sajtófõnök,
ec) az MH ÖHP alárendelt katonai szervezetek
parancsnokai,
ed) az NKE HHK dékánja, valamint
ee) az MH Katonanõi Bizottság elnöke.”

2. §

4. §

Az Ut. 5. alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. A közigazgatási államtitkár koordinációs értekezlete
7. § (1) A közigazgatási államtitkár koordinációs értekezlete (a továbbiakban: HM KÁT koordinációs értekezlet)

(1) Az Ut. 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A HVKFH koordinációs értekezlete a HVKFH vezetésével áttekinti a HVK elmúlt héten végrehajtott és a
következõ hétre tervezett feladatait, valamint egységes ál-

adom ki:
1. §

1. szám
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láspontot alakít ki a közigazgatási államtitkár szakmai vezetõi értekezletén felmerülõ, a HVK-t érintõ ügyekrõl.”
(2) Az Ut. 8/A. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 8/A. § (2) bekezdése a következõ
h) ponttal egészül ki:
(A HVKFH koordinációs értekezlet résztvevõi:)
„g) az MH Egészségügyi Központ parancsnoka és
h) az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ
Parancsnokság parancsnoka.”
(3) Az Ut. 8/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A HVKFH koordinációs értekezlet minden héten
szerdán kerül levezetésre.”

5. §
Hatályát veszti az Ut. 2. § (3) bekezdés g) pontja.

6. §
Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Simicskó István s. k.,
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1. §

A kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról szóló 10/2014. (II. 14.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Az utasítás alkalmazásában
1. felhasználás: a kormánytisztviselõ részére adott idõpontig ténylegesen átutalt juttatás,
2. keretösszeg: a kormánytisztviselõt adott idõpontban
ténylegesen megilletõ éves cafetéria-juttatás összege,
3. pénzösszeg juttatás: a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. törvény)
71. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott juttatás,
4. pénzügyi és számviteli szerv: a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete állományából a kormánytisztviselõk pénzügyi ellátására kijelölt szervezeti elem,
5. szabad keret: a keretösszeg, valamint a felhasználás
különbözete, ha az pozitív elõjelû,
6. személyügyi szerv: a HM személyügyi szakfeladatokat
végzõ szervezeti egysége,
7. SZÉP juttatás: az Szja. törvény 71. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott, Széchenyi Pihenõ Kártyához
(a továbbiakban: Kártya) kapcsolódó alszámlákra utalt támogatás,
8. túlköltekezés: a keretösszeg, valamint a felhasználás
különbözete, ha az negatív elõjelû.”

honvédelmi miniszter

2. §
A honvédelmi miniszter
75/2016. (XII. 23.) HM
utasítása
a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók
cafetéria-juttatásáról szóló
10/2014. (II. 14.) HM utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján, a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 151. §-a végrehajtása érdekében, figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvényre, valamint a közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról
szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendeletre a következõ
utasítást
adom ki:

Az Ut. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nyilatkozatot a változás hatálybalépésének napját követõ 10. munkanapig kell módosítani, ha az eredeti
nyilatkozattétel idõpontjában ismert, tárgyévre vonatkozó
adó- és társadalombiztosítási jogszabályok cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezése változik, és módosítás nélkül a felhasználás és a lekötött keret együttesen meghaladja a keretösszeg 105%-át. Egyéb esetekben a (4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.”

3. §
Az Ut. 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A kormánytisztviselõ részére az (1) bekezdés szerinti esetben, a 3. § (1) bekezdés szerinti keretösszegig
– a következõ sorrendben – az alábbi juttatásokat kell biztosítani:
a) pénzösszeg juttatást, az Szja. törvény 71. § (6) bekezdés e) pontja szerinti éves keretösszeg havi idõarányos részében és
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b) az Szja. törvény 71. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában szereplõ SZÉP juttatás havi idõarányos részét.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti SZÉP juttatást csak
a Kártyával történõ ellátást követõen kell jóváírni.”

4. §
Az Ut. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Pénzösszeg juttatás választása esetén a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott éves értéket, mely
nem haladhatja meg az Szja. törvény 71. § (6) bekezdés
e) pontja szerinti éves keretösszeget.
(2) A nyilatkozat módosításakor a pénzösszeg juttatás
értékét úgy kell meghatározni, hogy a választott értékbõl
le kell vonni az e jogcímen történt felhasználást.
(3) A nyilatkozat tárgyév december hónapban történõ
módosítása esetén a pénzösszeg juttatás választott értékébõl le kell vonni az e jogcímen történt felhasználást, és
az így kapott értéket kell biztosítani tárgyév december
23-áig.
(4) A pénzösszeg juttatást a nyilatkozat megtétele vagy
módosítása esetén az azt követõ 15. munkanapig kell
a kormánytisztviselõ bankszámlájára átutalni.”

1. szám
5. §

Az Ut. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) SZÉP juttatás választása esetén a kormánytisztviselõnek az Szja. törvény 71. § (3) bekezdés alapján nyilatkoznia
kell a más juttatótól kapott SZÉP juttatás értékérõl.”
6. §
Az Ut. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
7. §
Hatályát veszti az Ut.
a) 11–13. §-a, valamint
b) 2. melléklete.
8. §
Ez az utasítás 2017. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 75/2016. (XII. 23.) HM utasításhoz
„1. melléklet a 10/2014. (II. 14.) HM utasításhoz

NYILATKOZAT
A VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Alulírott …………………………………………………
adóazonosító jel: ………………………, születési dátum: ……………………, KGIR azonosító: ……………………
szervezet: ……………………………………………….
kormánytisztviselõje/kormányzati ügykezelõje kijelentem, hogy a felsorolt választható elemek közül ………. évre
az alábbiakat kívánom igénybe venni.
Éves keretösszeg: ……………… Ft
Juttatás elemei

Szorzó

Pénzösszeg juttatás
SZÉP szálláshely alszámla
SZÉP vendéglátás alszámla
SZÉP szabadidõ alszámla
Összesen:

1,3422
1,3422
1,3422
1,3422

Választott éves (nettó) összeg
(Ft)

Felhasználás
(bruttó) összege
(Ft)

……………………………., 20…… év ……………… hó …… nap

…………………………………
nyilatkozó aláírása

Ellenjegyezte: ……………………………….”
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A honvédelmi miniszter
76/2016. (XII. 29.) HM
utasítása
a katonai rehabilitációs eljárásnak
az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán
történõ megnyitásáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja és a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel arra, hogy a Kormány az 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékéve meghirdetésérõl szóló
1728/2015. (X. 8.) Korm. határozatban a 2016. évet
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévévé nyilvánította, a következõ
utasítást
adom ki:
1. §
(1) Az utasítás hatálya a Magyar Néphadsereg irányítása és felügyelete alatt álló szervezetek azon egykori tagjainak erkölcsi és katonai rehabilitációjával kapcsolatos eljárásra terjed ki, akiket az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiben való szerepükért a bíróság bizonyíthatóan politikai okok miatt ítélt el, feltéve hogy az ítéletet semmissé nyilvánították.
(2) Az utasítás hatálya kiterjed továbbá a Magyar Néphadsereg azon tagjainak erkölcsi és katonai rehabilitációjával kapcsolatos eljárásra, akiket az 1956-os forradalom
és szabadságharc eseményeiben való szerepükért bizonyíthatóan politikai meggyõzõdésük miatt
a) közbiztonsági õrizetben vagy más módon fogva tartottak,
b) fegyelmi eljárás keretében felelõsségre vontak,
c) a honvédség állományából eltávolítottak vagy
d) a felülvizsgálatok során tartalékos rendfokozatuktól
megfosztottak.
(3) Felkérem a 3. § (4) bekezdése szerinti szervezetek
vezetõjét, hogy szervezetük vonatkozásában az utasítás
végrehajtása érdekében közremûködni szíveskedjenek.
(4) Az utasítás alkalmazása során hozzátartozó:
az egyeneságbeli rokon, beleértve az örökbe fogadott,
mostoha és nevelt gyermeket is, valamint a házastárs és
a testvér.

2. §
(1) A katonai rehabilitációra vonatkozó döntést felülvizsgálati eljárás elõzi meg.

1. szám

(2) A felülvizsgálati eljárás hivatalból, az érintett vagy
hozzátartozója kérelmére vagy civil szervezet által elõterjesztett beadványra indul.
(3) Felülvizsgálati eljárás kezdeményezésére igény
2017. december 31-ig nyújtható be.
(4) Nem vizsgálható felül annak a volt katonának
a rendfokozattól való megfosztása, akit
a) a bíróság fosztott meg rendfokozatától, és az ítélet
semmissé nyilvánítása nem történt meg,
b) 1963. április 4-e után fegyelmi okból – az 1. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt fegyelmi eljárás kivételével –
vagy méltatlanság címén államigazgatási úton bocsátottak
el a szolgálatból.

3. §
(1) Az eljárást a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) szervezetében az utasítás hatálybalépésével
egyidejûleg megalakuló 1956-os HM Rendfokozati Rehabilitációs Bizottság (a továbbiakban: RRB) folytatja le.
(2) Az RRB elnöke a HM parlamenti államtitkára.
Az RRB elnöke gondoskodik a (4) bekezdésben felsorolt
szervetek képviselõjének meghívásáról.
(3) Az RRB tag
a) a HM Jogi Fõosztály fõosztályvezetõje mint az RRB
alelnöke,
b) a HM Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség
képviselõje,
c) a HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Fõosztály
képviselõje,
d) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti
Levéltár képviselõje,
e) a HM sajtófõnöke vagy képviselõje és
f) a honvédelmi miniszter által kijelölt személy.
(4) Az RRB munkájában állandó meghívottként szavazati joggal veszt részt
a) a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének képviselõje,
b) a Történelmi Igazságtételi Bizottság képviselõje,
c) a Magyar Tudományos Akadémia által kijelölt történész,
d) a Magyar Politikai Elítéltek Közössége képviselõje,
e) a VERITAS Történetkutató Intézet képviselõje és
f) a Szabadságharcosokért Alapítvány képviselõje.
(5) Az RRB titkára a HM Társadalmi Kapcsolatokat
Koordináló Fõosztály vezetõje által kijelölt bizottsági tag.
Az RRB titkára végzi az RRB munkája során keletkezett
iratok, valamint a korábban kezelt rehabilitációk adatbázisának – különösen a katonai rehabilitációval és
a rehabilitáltakkal összefüggõ nyilvántartások, ügydarabok, jegyzõkönyvek – megõrzését, irattározását és a betekintésre történõ elõkészítését.
(6) Az RRB munkájában részt vevõk feladatukat eredeti
beosztásuk ellátása mellett látják el, megbízási díjat nem
kapnak.
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4. §

6. §

(1) Az RRB tevékenysége az utasítás személyi hatálya
alá tartozók katonai rehabilitációjának, valamint a nyugállományú katonákat megilletõ kedvezményekkel rendelkezõ rehabilitáltak ügyeivel kapcsolatos, a honvédelmi miniszter mérlegelési jogkörébe tartozó döntések elõkészítésére terjed ki, így különösen
a) a lefokozást elrendelõ parancs semmissé nyilvánítására, az eredeti rendfokozat helyreállítására,
b) indokolt esetben a rehabilitációval egyidejû kitüntetésre,
c) a nyugállományú katonákat megilletõ kedvezmények
biztosítására,
d) különös méltánylást érdemlõ esetben szociális segélyezésre és
e) elhunyt esetében a „katonai szolgálat halottjává”
nyilvánításra.
(2) A felülvizsgálati eljárás befejezését követõen – a feltárt tények ismeretében – az RRB elnöke a HM Honvéd
Vezérkar fõnök és a HM közigazgatási államtitkár egyidejû
tájékoztatásával felterjeszti a honvédelmi miniszternek
az RRB javaslatát.
(3) A felülvizsgálati eljárás eredményérõl vagy a felülvizsgálati eljárás feltételeinek hiánya esetén ennek tényérõl az RRB elnöke írásban tájékoztatja a kérelmezõt, a beadvány benyújtóját.
(4) A rehabilitáltak személyes érdemeinek rehabilitációt
követõ elismerésére, valamint egyéb ügyeinek rendezésére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek a nyugállományúakra és az önkéntes tartalékos katonákra vonatkozó, továbbá a honvédelemrõl, a Magyar
Honvédségrõl és a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény rendelkezései irányadóak.

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

5. §
(1) Az RRB az alakuló ülésen elfogadott és a honvédelmi miniszter által ellenjegyzett ügyrend szerint végzi munkáját.
(2) Az RRB az illetékességi körébe tartozó kérdésekben
szavazással – egyszerû többséggel – dönt. A tagok
egy-egy azonos értékû szavazattal rendelkeznek. Szavazategyenlõség esetén az RRB elnökének szavazata dönt.
A szavazás érvényességéhez a tagok több mint felének jelenléte szükséges.
(3) A RRB munkájának segítésére az RRB elnöke szakértõket vehet igénybe, valamint az abban képviselettel
nem rendelkezõ társadalmi szervezeteket kérhet fel közremûködésre. A rehabilitációs javaslat kidolgozásánál
az RRB mérlegeli az érdekképviseleti szervezetek véleményét is.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
77/2016. (XII. 29.) HM
utasítása
az Európai Unió 2014–2020-as programozási idõszak
forrásainak tárca szintû tervezésével
és felhasználásával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 24/2014. (III. 31.) HM utasítás
módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
2. § (5) bekezdése alapján a következõ
utasítást
adom ki:
1. §
Az Európai Unió 2014–2020-as programozási idõszak
forrásainak tárca szintû tervezésével és felhasználásával
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 24/2014.
(III. 31.) HM utasítás (a továbbiakban: HM utasítás) 1. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki a 2007–2013 programozási idõszak keretében elindított, a pályázati tevékenységgel összefüggõ egyes feladatokról szóló
130/2011. (XII. 2.) HM utasítás hatálya alá tartozó, az Európai Védelmi Cselekvési Programhoz kötõdõ, valamint
azon projektekre, amelyek anélkül érintik a honvédelmi
szervezeteket, hogy azok kedvezményezett szervezetként
vagy konzorciumi tagként közvetlenül részt vennének
a projekt végrehajtásában.”

2. §
(1) A HM utasítás 4. § h) és i) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály
(a továbbiakban: HM GTSZF) a projektek megvalósításával kapcsolatban]
„h) a komplex – több honvédelmi szervezetet, több
szakterületet érintõ, egy évnél hosszabb elõkészítési és
végrehajtási szakasszal bíró – vagy jelentõs költségkiha-
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tással bíró projektek esetében a projektmenedzsmentbe – a
saját személyi állományból történõ kijelöléssel vagy más
HM szerv, honvédelmi szervezet állományába tartozó személy felkérésével – projektkoordinátort delegál, valamint
közbeszerzési koordinátort delegálhat,
i) közvetlenül információt kérhet a projektekkel érintett
szervezetektõl az utasításban meghatározott feladatok sikeres végrehajtása érdekében,”
(2) A HM utasítás 4. §-a a következõ j)–p) alponttal
egészül ki:
[A HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály
(a továbbiakban: HM GTSZF) a projektek megvalósításával kapcsolatban]
„j) figyelemmel kíséri a 3. §-ban meghatározott, a tárca
fejlesztési célkitûzései elérésére alkalmas források rendelkezésre állását,
k) azon projektek esetében, amelyeknél honvédelmi
szervezet a kedvezményezett, elláthatja a projektmenedzsment pénzügyi feladatait, ideértve különösen a kifizetési
igénylések, kérelmek, adatszolgáltatások összeállításával
kapcsolatos feladatokat,
l) kapcsolatot tart a megvalósításban részt vevõ honvédelmi és egyéb közremûködõ szervezetekkel,
m) a honvédelmi szervezetek bedolgozásai alapján fejezeti szinten tervezi, nyilvántartja és nyomon követi a projektek megvalósításához elõírt önrészhez és az elszámolások átfutási ideje alatt a finanszírozáshoz szükséges forrásokat,
n) ellátja a munkacsoport titkári feladatait a munkacsoport ügyrendje szerint,
o) a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami tulajdonú gazdasági társaságok (a továbbiakban: gazdasági
társaságok) tekintetében a potenciálisan elérhetõ források
figyelésével, az információnak – a HM gazdasági társaságok tulajdonosi döntéseinek elõkészítésével összefüggõ
feladatokat ellátó szerve útján történõ – megosztásával és
szakértõi tanácsadással támogatja azok sikeres forráselnyerését, és
p) azon projektek esetében, amelyekben a honvédelmi
szervezet nem kedvezményezett szervezetként, hanem
közvetett módon – ideértve különösen a konzorciumi tagi
jogállás esetét – vesz részt, az információáramlás zavartalan biztosítása érdekében projektösszekötõt jelöl ki.”

3. §
A HM utasítás 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A munkacsoport tagjai:
1. a HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály,
2. a HM Hadfelszerelési Fõosztály,
3. a HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály,
4. a HM Humánpolitikai Fõosztály,
5. a HM Kontrolling Fõosztály,
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6. a HM Védelmi Tervezési Fõosztály,
7. a HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Fõosztály,
8. a HM Állami Légügyi Fõosztály,
9. a HM Nemzeti Rendezvényszervezõ Fõosztály,
10. a Honvéd Vezérkar (a továbbiakban: HVK) Híradó,
Informatikai és Információvédelmi Csoportfõnökség,
11. a HVK Személyzeti Csoportfõnökség,
12. a HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
13. a HVK Kiképzési és Oktatási Csoportfõnökség,
14. a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH) infrastrukturális szakterületének,
15. a HM VGH beszerzési szakterületének,
16. a HM Védelmi Igazgatási Fõosztály,
17. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
18. a KNBSZ,
19. az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP),
20. az MH Logisztikai Központ,
21. az MH Egészségügyi Központ,
22. az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ
Parancsnokság és
23. az MH Anyagellátó Raktárbázis
delegált állandó szakértõi.”

4. §
(1) A HM utasítás 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A projektmenedzsment összetételérõl – a (3) és (4)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az 5. §
(1) bekezdésben meghatározott munkacsoport projektben
érintett tagjainak részvételével – a kedvezményezett honvédelmi szervezet kezdeményezésére – összehívott, 5. §
(7) bekezdés szerinti munkacsoportülés javaslata alapján a
HM KÁT dönt. A döntést követõen, a kijelölt projektmenedzser kezdeményezésére, a döntésben meghatározott
szervezetek vezetõi a projektmenedzsment feladat ellátásához szükséges szakértelmet és kapacitást a feladat ellátására alkalmas személy vagy személyek 2. melléklet szerinti delegáló lapon történõ delegálásával biztosítják. Ugyanezen rendelkezések értelemszerû alkalmazásával kell eljárni a projektmenedzsment összetételének, a projektmenedzser személyének változását és ezáltal a HM KÁT által
korábban meghozott döntés módosítását igénylõ helyzet
felmerülésekor.”
(2) A HM utasítás 6. § (5) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A projektmenedzsment – a (2) bekezdés alapján tett javaslatra és a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel, a HM
KÁT eltérõ rendelkezése hiányában – legalább az alábbi
tagokból áll:]
„c) a projekten belüli pénzügyi elszámolások, valamint
a horizontális szempontoknak történõ megfelelés érdeké-
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ben ellátandó feladatokat ellátó, a HM GTSZF által delegált személy, ideértve rendkívüli esetben a HM GTSZF által más HM szerv, honvédelmi szervezet állományából e
feladatra felkért személyt és
d) a 4. § h) pontja szerinti esetekben a HM GTSZF által
delegált projektkoordinátor és közbeszerzési koordinátor.”
(3) A HM utasítás 6. §-a a következõ (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A projektmenedzsment a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen jelentést állít össze és terjeszt fel
a HM GTSZF útján a HM KÁT részére, amely legalább az
alábbiakat tartalmazza:
a) a projekt célkitûzése és várható eredményei,
b) a projekt teljes költsége, ebbõl az EU forrásból támogatott rész, az önrész szükségessége vagy EU forrás terhére el nem számolható költségrészek felmerülése esetén
azok tervezett forrása,
c) a projektmenedzsment összetétele, a projekthez tervezett személyi juttatások mértéke személyre lebontva és
d) a HM tárca részérõl a projekt egyéb feladataiban részt
vevõk tervezett létszáma, ideértve különösen a megvalósításba bevont, valamint a közbeszerzési feladatokat végzõ
személyeket és a kapcsolódóan tervezett személyi juttatásokat összesítve.
(11) Nem alkalmazandó az (1)–(10) bekezdésben foglalt rendelkezés azon projektek esetében, amelyekben
a honvédelmi szervezet nem kedvezményezett szervezetként, hanem közvetett módon vesz rész, ideértve különösen a konzorciumi tagi jogállás esetét.”

5. §
A HM utasítás 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„7. § A HM VGH a honvédelmi szervezetek részére történõ kiadásig kezeli az uniós pályázatok önrészének a HM
fejezet költségvetésében jóváhagyott elõirányzatait.”
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d) legalább negyedéves rendszerességgel beszámoltatja
az a) pontban megjelölt szervezeteket a 3. §-ban meghatározott források terhére tervezett fejlesztéseikrõl, és összefoglaló tájékoztatást küld az így felmért aktuális helyzetrõl
a HM GTSZF részére.”

7. §
(1) A HM utasítás 8. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A honvédelmi szervezetek – saját projektjeik tekintetében – felelõsek)
„c) a 4. § k) pontja szerint a HM GTSZF által kijelölt
pénzügyi koordinátor által a forrás felhasználására vonatkozó elszámolási szabályok szerint összeállított kifizetési
igénylések, kérelmek, adatszolgáltatások összeállításához
szükséges alapadatok biztosításáért,
d) a projekt elõkészítéséért, operatív mûködéséért, végrehajtásáért – ideértve a fenntartási idõszak feladatainak
végrehajtását –, a projektekre vonatkozó elõírások és jogszabályok betartásáért és”
(2) A HM utasítás 8. § (1) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:
(A honvédelmi szervezetek – saját projektjeik tekintetében – felelõsek)
„e) a 15. §-ban és a 16. §-ban meghatározott jelentések
határidõben és megfelelõ tartalommal történõ összeállításáért.”
(3) A HM utasítás 8. §-a a következõ (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) A honvédelmi szervezetek – a fenntartási idõszakot
is ide értve – a projekt teljes idõszaka alatt gondoskodnak
a nemzeti és közösségi jogszabályok, valamint egyéb szabályozók és nemzetközi jogi dokumentumok rendelkezéseinek betartásáról, továbbá a támogatási szerzõdés által
elõírt dokumentálási és iratmegõrzési kötelezettség teljesítésérõl.”

6. §
A HM utasítás a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A §. A HM VFF a HM VGHÁT szakmai irányítása
mellett, a HM GTSZF-fel együttmûködve
a) az információáramlás folyamatos biztosításával támogatja és a szükséges mértékben koordinálja a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú gazdasági
társaságok 3. §-ban meghatározott források terhére tervezett fejlesztéseit,
b) rendszeres fórumot biztosít a szakmai egyeztetések
végrehajtására,
c) a HM GTSZF által összeállított tájékoztatók megküldésével informálja az a) pontban megjelölt szervezeteket
a fejlesztési lehetõségekrõl, és

8. §
A HM utasítás a következõ 16. §-sal egészül ki:
„16. § (1) Azon projektek esetében, amelyekben a honvédelmi szervezet nem kedvezményezett szervezetként,
hanem közvetett módon vesz rész, ideértve különösen a
konzorciumi tagi jogállás esetét, a honvédelmi szervezet
minden hónap 10. napjáig jelentést készít és küld meg a
HM GTSZF részére, amely tartalmazza legalább a projekt
a) azonosító adatait,
b) céljait, indikátorait, ütemezését és ezekhez képest a
projekt aktuális helyzetét,
c) honvédelmi szervezetnél felmerült költségeit és annak
forrását és
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d) a honvédelmi szervezet szempontjából releváns elért
eredményeit.
(2) Az (1) bekezdés szerinti projektek tekintetében a
4. § p) pontja szerint kijelölt projektösszekötõ feladata
a jelentések közötti idõszakban biztosítani a folyamatos
információáramlást a projekt, az érintett honvédelmi szervezet és a HM GTSZF között. Ennek megvalósulása érdekében az érintett honvédelmi szervezet a projektösszekötõ
részére – a jogszabályok adta keretek között – hozzáférést
ad a projekttel kapcsolatos valamennyi dokumentációhoz,
és részvételi lehetõséget biztosít a projektet érintõ egyeztetések vonatkozásában.”

9. §
A HM utasítás 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„18. § (1) A 3. §-ban meghatározott források terhére
végrehajtásra kerülõ projektekben részt vevõk projekthez
kötõdõ sajátos személyi juttatásait – ahol ilyen felmerül –:
a) a projekt érdekében végzett tevékenységre fordított
– elkülönített munkaidõ-nyilvántartáson vezetett –
munkaidõ arányában,
b) a HM tárca szervezeteinek illetményviszonyait, valamint a tevékenység nagyrészt általános szolgálatteljesítési
idõn, rendes munkaidõn kívül esõ jellegét, továbbá az
egyenlõnek tekinthetõ munkáért azonos díjazást elismerõ
elvet mint horizontális szempontot figyelembe véve óránként bruttó 3750 Ft díjazás alapulvételével,
c) az érintettek pihenõidejének biztosíthatósága, túlterhelésük elkerülése érdekében személyenként évi legfeljebb 586 órányi projekt érdekében történõ munkavégzés
mellett és
d) a projekt keretében erre biztosított forrás terhére
lehet folyósítani és elszámolni.
(2) Az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározottaktól
rendkívül indokolt esetben, a projektmenedzser indokolással ellátott írásos kezdeményezésének HM KÁT általi
jóváhagyása mellett, a HM KÁT által engedélyezett módon és mértékben el lehet térni.
(3) Nem alkalmazandó az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés abban az esetben, ha a projektben biztosított forrás terhére a projektben részt vevõ személy munkaidõ-arányos illetménye kerül elszámolásra.”

10. §
A HM utasítás az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel
egészül ki.
11. §
A HM utasítás a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel
egészül ki.

1. szám
12. §

A HM utasítás
a) 6. § (4) bekezdésében a „HM KÁT által kijelölt személy” szövegrész helyébe a „HM KÁT által – az 1. mellékletben meghatározott döntési lapon – kijelölt személy”
szöveg,
b) 8. § (5) bekezdés a) és c) pontjában a „HM VGH”
szövegrész helyébe a „HM GTSZF” szöveg,
c) 15. §-ában a „megküldik a HM VGH részére” szövegrész helyébe a „megküldik a HM GTSZF részére” szöveg,
d) 6. § (9) bekezdésében a „meghatározni, amely legalább” szövegrész helyébe a „meghatározni, azzal, hogy
annak kidolgozását a HM GTSZF támogatásával a projektmenedzser és a delegált projektmenedzsment tagok kijelölésüket követõen haladéktalanul megkezdik, és úgy állítják össze, hogy az legalább” szöveg,
e) 8. § (1) bekezdésében a „saját projektjeik tekintetében” szövegrész helyébe a „kedvezményezett szervezet
szerepkörben” szöveg és
f) 15. §-ában a „folyamatban levõ projekt tevékenységrõl” szövegrész helyébe a „támogatási okirattal vagy támogatási szerzõdéssel rendelkezõ, projektjeik aktuális
helyzetérõl, azok fenntartási szakaszba lépéséig” szöveg
lép.

13. §
Hatályát veszti a HM utasítás
a) 8. § (2) bekezdés a) pontjában az „ , a HM VGH és”,
b) 8. § (3) bekezdésében a „HM VGH útján a”,
c) 10. §-ában az „– a HM VGH egyidejû tájékoztatása
mellett –”,
d) 11. §-ában az „a HM VGH egyidejû tájékoztatása
mellett”,
e) 15. §-ában az „A beérkezõ jelentések alapján a HM
VGH a HM GTSZF részére összesített adatszolgáltatást
állít össze a projektek elõrehaladásáról.”
szövegrész.

14. §
(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
(2) A HM GTSZF a HM utasítás 5. § (2) bekezdésében
meghatározott szervek és szervezetek együttmûködésével
jelen utasítás hatálybalépését követõ 60. napig intézkedik
a munkacsoport ügyrendjének szükséges mértékû módosítása érdekében.
Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

1. szám
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1. melléklet a 77/2016. (XII. 29.) HM utasításhoz

WƌŽũĞŬƚŬſĚ͗


ƂŶƚĠƐŝůĂƉ

ůŬĠƐǌşƚĠƐŝĚĄƚƵŵ͗






Projekt azonosítása
Projekt kód és rövidítés:
Projekt címe:
Projekt tervezett összege MFt:
$](8)RUUiV.RRUGLQiFLyV6]DNpUWĘL0XQNDFVRSRUWMDYDVODWiUD– D](XUySDL8QLy2014–2020DV SURJUDPR]iVL LGĘV]DN IRUUiVDLQDN WiUFD V]LQWĦ WHUYH]pVpYHO pV IHOKDV]QiOiViYDO NDSFVRODWRV
IHODGDWRNYpJUHKDMWiViUyO ,,, +0XWDVtWiV  pV  EHNH]GpVEHQPHJKDWiUo]RWWMRJN|UEHQ– DSURMHNWPHQHG]VPHQWV]HUYH]HW|VV]HWpWHOpUĘOpVDSURMHNWPHQHG]VHUV]HPpO\éUĘOD]DOiEELG|QWpVWKR]RP
A projektmenedzser
Név, rendfokozat

szervezet

beosztás

Munkacsoport javaslata

HM KÁT döntés

Egyetértek, kijelölöm

Nem értek egyet, új javaslatot kérek

A projektmenedzsment összetétele
Munkacsoport javaslat
Szerepkör

Delegáló szervezet

Döntés
OpWV]iP IĘ
Jóváhagyom
Nem hagyom jóvá
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1. szám

WƌŽũĞŬƚŬſĚ͗


ƂŶƚĠƐŝ>ĂƉ

ůŬĠƐǌşƚĠƐŝĚĄƚƵŵ͗


A projektmenedzsment összetétele
Munkacsoport javaslat
Szerepkör

Delegáló szervezet

Döntés
OpWV]iP IĘ
Jóváhagyom
Nem hagyom jóvá

Jóváhagyom
Nem hagyom jóvá

Jóváhagyom
Nem hagyom jóvá

Jóváhagyom
Nem hagyom jóvá

Jóváhagyom
Nem hagyom jóvá

Jóváhagyom
Nem hagyom jóvá

Jóváhagyom
Nem hagyom jóvá

Jóváhagyom
Nem hagyom jóvá

1. szám
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WƌŽũĞŬƚŬſĚ͗


ƂŶƚĠƐŝ>ĂƉ

ůŬĠƐǌşƚĠƐŝĚĄƚƵŵ͗


A projektmenedzsment összetétele
Munkacsoport javaslat
Szerepkör

Delegáló szervezet

Döntés
OpWV]iP IĘ
Jóváhagyom
Nem hagyom jóvá

A projektmenedzser személyét és a projektmenedzsment összetételét a Munkacsoport tagok javaslata alapján a fentiek szerint javaslom jóváhagyni
Budapest,

-

n

név, rendfofozat
PXQNDFVRSRUWYH]HWĘ
A fentieket jóváhagyom, azzal, hogy a delegáló szervezetek valamely szervezeti átalakulásban
való érintettsége esetén a jogutód, illetve DNDSFVROyGyV]DNWHUOHWHWiWYHYĘV]HUYH]HWMRJRVXOW
és köteles a szükséges szakértelem biztosítására.
Budapest,

-

n

HM Közigazgatási Államtitkár

Készült: 2 példányban
Egy példány: 3 lap
hJ\LQWp]Ę ): Munkacsoport titkárság
Kapják: 1. sz. pld.: Projektmenedzser
2. sz. pld.: Munkacsoport titkárság
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2. melléklet a 77/2016. (XII. 29.) HM utasításhoz

Projekt kód:

Delegáló Lap

Elkészítési dátum:

Projekt azonosítása
Projekt kód és rövidítés:
Projekt cím:
Kedvezményezett szervezet:
Kedvezményezett szervezet
veǌĞƚƅŶĠǀ͕ƌĨ͕͘

beosztás:

WƌŽũĞŬƚŵĞŶĞĚǌƐĞƌŶĠǀ͕ƌĨ͗͘
Projekt tervezett összege MFt:

Delegált személy
Neve, rendfokozata

Beosztása a delegáló szervezetben

ůĠƌŚĞƚƅƐĠŐĞ(E-mail; Telefon)

Delegáló szervezet
Megnevezése:
sĞǌĞƚƅũĞ;ŶĠǀ͕ďĞŽƐǌƚĄƐͿ͗
 ĚĞůĞŐĄůƚ ŬƂǌǀĞƚůĞŶ ǀĞǌĞƚƅũĠŶĞŬ
neve, rf.:
A delegált ŬƂǌǀĞƚůĞŶ ǀĞǌĞƚƅũĠŶĞŬ
ĞůĠƌŚĞƚƅƐĠŐĞ (telefon, e-mail):

A delegálás adatai
Delegálás kezdete:
Delegálás tervezett vége:
Tervezett projekt-terhelés:
maximális gyakoriság megjelölésével

WƌŽũĞŬƚĞŶďĞůƺůŝĨĞůĂĚĂƚŬƂƌ͗
(ĨĞůĞƐůĞŐĞƐƌĠƐǌĞŬƚƂƌůĞŶĚƅŬ͕
‘Egyéb’ választása esetén a feladatot
meg kell nevezni.)

munkanap hetente:*

munkanap havonta:*

eseti (meghívás alapján)*
Projektmenedzsment tagja
<ƂǌďĞƐǌĞƌǌĠƐŝƐǌĂŬĠƌƚƅ
Könyvvizsgáló
WƌŽũĞŬƚƐǌĂŬŵĂŝŵĞŐǀĂůſƐşƚĄƐďĂŶƌĠƐǌƚǀĞǀƅ
Egyéb:

*Csak az egyiket kell ĠƌƚĞůĞŵƐǌĞƌƾĞŶŬŝƚƂůƚĞŶŝ͘

1. szám

1. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

199

Projekt kód:

Delegáló Lap

Elkészítési dátum:

&ĞůŚĂƚĂůŵĂǌĄƐŽŬ͕ĨĞůĞůƅƐƐĠŐĞŬ
^ǌĂďĂĚƐĄŐŽůĄƐĠƌƚĨĞůĞůƅƐ:
;ĂƉƌŽũĞŬƚŝĚƅƚĂƌƚĂŵĂĂůĂƚƚͿ

A dĞůĞŐĄůſƐǌĞƌǀĞǌĞƚǀĞǌĞƚƅũĞĂƉƌŽũĞŬƚmenedzser egyetértésével.
Pályázati kérdésekben: a Projektmenedzser,
Szakmai kérdésekben: a dĞůĞŐĄůſƐǌĞƌǀĞǌĞƚǀĞǌĞƚƅũĞ.

&ĞůŬĠƐǌşƚĠƐĠĠƌƚ ĨĞůĞůƅƐ:

ƐĞƚŝƚĄǀŽůůĠƚ ĞƐĞƚĠn helyettesşͲ
Projektmenedzser kezdeményezésére a delegáló szervezet vezeƚĠƐĠƌƅů, ƚĂƌƚſƐ ƚĄǀŽůůĠƚ ĞƐĞƚĠŶ
ƚƅũĞ.
ĐƐĞƌĠũĠƌƅůgondoskodik:

:ĞůĞŶƚĠƐƚĠƚĞůŝŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬ͕ŬŽŵŵƵŶŝŬĄĐŝſ
Kinek a szĄŵĄƌĂ ũĞůĞŶƚ
ĂĞůĞŐĄůƚƐǌĞŵĠůǇ͗

Projektmenedzser

DŝůǇĞŶ ƌĞŶĚƐǌĞƌĞƐƐĠgŐĞů ũĞůĞŶƚ Ă ĞůĞŐĄůƚ
ƐǌĞŵĠůǇ͗
A projektre vonatkozóan kiadott közjogi
szervezetszabályozó
eszközben meghatározottak szerint.
DŝůǇĞŶĨŽƌŵĄďĂŶũĞůĞŶƚ
ĂĞůĞŐĄůƚƐǌĞŵĠůǇ͗

ĞůĞŐĄůſƐǌĞƌǀĞǌĞƚ
ǀĞǌĞƚƅũĞ
Hetente egyszer
Kéthetente egyszer
Havonta egyszer
Mérföldkövenként
Csak akadály felmerülésekor
Egyéb:__________
_______________
E-mail
Telefon
Személyes megbeszélés
Egyéb:__________
_______________

<ƂǌǀĞƚůĞŶĞůƂůũĄƌſ
;ĂĚĞůĞŐĄůſƐǌĞƌǀĞǌĞtben)
Hetente egyszer
Kéthetente egyszer
Havonta egyszer
Mérföldkövenként
Csak akadály felmerülésekor
Egyéb:__________
_______________
E-mail
Telefon
Személyes megbeszélés
Egyéb:__________
_______________

A fentiekkel egyetértek, azokat elrendeltem/tudomásul vettem.

ĄƚƵŵ
ĞůĞŐĄůƚƐǌĞŵĠůǇ͗
ĞůĞŐĄůſƐǌĞƌǀĞǌĞƚǀĞǌĞƚƅũĞ͗
Projektmenedzser:
<ĞĚǀĞǌŵĠŶǇĞǌĞƚƚƐǌĞƌǀĞǌĞƚ
ǀĞǌĞƚƅũĞ:

ůĄşƌĄƐ
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A honvédelmi miniszter
78/2016. (XII. 29.) HM
utasítása
az ingó vagyontárgyak ideiglenes
használatba adásának rendjérõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja, valamint a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben
bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján a következõ
utasítást

1. szám

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 1. mellékletében felsorolt 100%-ban állami
tulajdonú gazdasági társaságok, és a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, amelyben az államot megilletõ tagsági jogokat a HM gyakorolja,
i) HM vagyonkezelõ képviselõje: a miniszter által kiadott megbízólevélben megjelölt személy,
j) társadalmi rendezvény: az önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, oktatási intézmények által szervezett nemzeti, állami, egyházi, társadalmi ünnep, kulturális,
sport és egyéb rendezvény.

2. A HM vagyonkezelésében lévõ ingó vagyontárgyak
használatba adására vonatkozó általános szabályok

adom ki:
3. §
1. Általános rendelkezések
1. §
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó
köznevelési intézményre és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban
együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. §
Az utasítás alkalmazásában:
a) állományilletékes parancsnok: a vagyontárgyat nyilvántartó, használó honvédelmi szervezet parancsnoka
vagy vezetõje,
b) átadó: a használatba adási szerzõdésben szereplõ
ingó vagyontárgyat nyilvántartó és a használatba vevõ részére átadó honvédelmi szervezet,
c) átlátható szervezet: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti átlátható szervezet,
d) használatba adás: ingó vagyontárgy használati jogának ingyenesen vagy ellenérték fejében történõ ideiglenes
átengedése nem honvédelmi szervezet részére,
e) használatba adó: a honvédelmi szervezet részérõl a
használatba adási szerzõdés aláírására jogosult személy,
f) használatba vevõ: az a természetes személy vagy átlátható szervezet, akinek az ingó vagyontárgy használati
jogát ideiglenesen átengedik,
g) HM társadalmi kapcsolatokért felelõs szerv: HM
Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Fõosztály,
h) HM társaságok: a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

(1) Az állami tulajdonban és HM vagyonkezelésben
lévõ (a továbbiakban: HM vagyonkezelésû) ingó vagyontárgy használatba – a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – csak visszterhesen adható.
(2) Olyan tevékenységhez vagy rendezvényhez, amely a
közönség számára csak anyagi ellenszolgáltatás teljesítése
ellenében látogatható vagy vehetõ igénybe, vagy a használatba vevõ az ingóságot jövedelemszerzés érdekében kívánja közvetlenül vagy közvetetten használni, a HM vagyonkezelésû ingó vagyontárgy kizárólag a kereskedelmi
forgalomban általánosan elérhetõ ellenérték fejében adható bérbe.
(3) A honvédségi jármûvek, harcjármûvek és áramforrás aggregátok használatba adását a honvédségi jármûvek
fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet 7. §-a
alapján a miniszter engedélyezi.
(4) A HM vagyonkezelésû ingó vagyontárgy ingyenesen kizárólag az Nvtv. 11. § (13) bekezdésében meghatározott közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához
szükséges mértékben adható használatba. A kérelmezõ az
általa végrehajtani tervezett közfeladatot és ezzel összefüggésben az ingó vagyontárgy közfeladat ellátására irányuló felhasználását hitelt érdemlõen igazolni köteles, melyet a szerzõdéskötésre jogosult vizsgál.
(5) A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) alapleltárában lévõ védett kulturális javakról készült másolatok (a továbbiakban: mûtárgymásolatok), rekonstrukciók és kiállítási segédanyagok térítésmentesen adhatóak használatba határozott idõtartamú haszonkölcsön szerzõdés keretében átlátható szervezet részére, ha a használó a mûtárgymásolatok, rekonstrukciók
és kiállítási segédanyagok kölcsönvételét közfeladat ellátása céljából, különösen kiállítás szervezése érdekében, kiállítási céllal kéri.
(6) A mûtárgymásolatok, rekonstrukciók és kiállítási segédanyagok használatba adásáról szóló szerzõdést a használatba vevõvel a HM HIM parancsnoka köti meg.
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(7) A HM HIM alapleltárában lévõ védett kulturális javak használatba adása során a muzeális intézményekben
õrzött kulturális javak kölcsönzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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(2) Az ingó vagyontárgy használatba adásáról az utasítás elõírásaira figyelemmel a használatba adó a használatba vevõvel polgári jogi szerzõdést köt.
(3) A szerzõdésnek tartalmaznia kell az Nvtv. 11. §
(10)–(12) bekezdésében foglaltakat.

4. §
7. §
(1) Használatba adási szerzõdés megkötésére a használatba vevõ kérelmére, az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi elõírások maradéktalan betartása mellett kerülhet sor.
(2) Az írásbeli, indokolt kérelmet a használatbavétel tervezett kezdõ idõpontját legalább 30 nappal megelõzõen
kell benyújtani a vagyontárgyat nyilvántartó, használó
honvédelmi szervezethez, HM vagyonkezelõ képviselõjéhez
vagy a HM társadalmi kapcsolatokért felelõs szervéhez.
(3) Ha a kérelem beérkezésének idõpontja legalább
30 nappal nem elõzi meg a tervezett használatbavétel kezdõ idõpontját, a kérelem indokolás nélkül elutasítható a
7. § (1) bekezdés a) pontja esetén a HM parlamenti államtitkár (a továbbiakban: HM PÁT), egyéb igény esetén a használatba adó vagy felettes szerve egyetértésével. Az elutasítást a kérelmet kézhez vevõ küldi meg a kérelmezõnek.

5. §
(1) A HM vagyonkezelésében lévõ ingó vagyontárgyak
használatba adására csak akkor kerülhet sor, ha az
a) honvédelmi érdeket nem sért,
b) a honvédelmi feladatok ellátását nem akadályozza, és
c) a HM és az MH társadalmi megítélését elõnyösen
érinti.
(2) A használatba adás iránti kérelem olyan mértékben
teljesíthetõ, hogy az igazodjon
a) a használatba vevõ társadalmi szerepvállalásához és
b) a használatbavétel általa megjelölt céljához, jelentõségéhez.
(3) Ingó vagyontárgy használatba adására irányuló szerzõdés nem köthetõ azzal, aki
a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
(a továbbiakban: Vtv.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll,
b) a feladat végrehajtásában érintett honvédelmi szervezettel szemben bármely jogcímen lejárt tartozással rendelkezik, vagy
c) nem vállalja az Nvtv. 11. § (11) bekezdésében foglalt
kötelezettségek betartását.

6. §
(1) Versenyeztetés mellõzésével csak a Vtv. 24. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben adható használatba ingó
vagyontárgy.

(1) Az ingó vagyontárgy használatba adására vonatkozó
kérelmet a 4–6. §-ban foglaltak figyelembevételével az állományilletékes parancsnok bírálja el, kivéve ha a szerzõdés
a) tárgyának használatbavétele társadalmi rendezvényhez kötõdik, és a szerzõdés összesített, általános forgalmi
adó (a továbbiakban: ÁFA) tartalom nélkül számított
összege meghaladja az ötszázezer forintot,
b) tárgyának használatbavétele nem kötõdik társadalmi
rendezvényhez, és a szerzõdés összesített, ÁFA tartalom
nélkül számolt összege meghaladja az ötszázezer forintot,
c) idõtartama több mint 10 nap,
d) tárgya honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított
ingó vagyontárgy, vagy
e) térítés nélküli használatba adásra vonatkozik, és az
ingó vagyontárgy összesített egyedi bruttó nyilvántartási
értéke meghaladja az ötmillió forintot.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a szerzõdést a Hvt. 36. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Kat.) 3. § 20. pontjában foglaltakra figyelemmel, az Alaptörvény 53. cikke és a Kat. 44. §-a szerinti
veszélyhelyzet, a Kat. 3. § 5. pontja szerinti katasztrófa,
9. pontja szerinti katasztrófaveszély esetén – a veszélyhelyzet, katasztrófa, katasztrófahelyzet idõtartamára, de
legfeljebb egyszeri 90 napra – külön engedélyeztetési eljárás nélkül, az állományilletékes parancsnok saját hatáskörben is jogosult megkötni, a HM vagyonkezelõ képviselõ és
a Honvéd Vezérkar fõnöke egyidejû tájékoztatása mellett.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja alá tartozó esetekben az
ingó vagyontárgy használatba adásának engedélyezésére a
4–6. § figyelembevételével a HM PÁT, a szerzõdés megkötésére a HM vagyonkezelõ képviselõje jogosult.
(4) Az (1) bekezdés b)–e) pontja alá tartozó esetekben a
kérelmet saját hatáskörben elbírálni és a szerzõdést megkötni a HM vagyonkezelõ képviselõje jogosult.

8. §
(1) Ha az ingó vagyontárgy használatbavételére vonatkozó kérelem a vagyontárgyat nyilvántartó, használó honvédelmi szervezethez érkezik, és a szerzõdéskötés nem
tartozik az állományilletékes parancsnok hatáskörébe, akkor a
kérelmet a szolgálati út betartásával, a HVK Vezérkari Titkárságon (a továbbiakban: HVK VT) keresztül megküldi a
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7. § (1) bekezdés a) pontja esetén HM társadalmi kapcsolatokért felelõs szerve részére és a 7. § (1) bekezdés b)–e) pontja
esetén a HM vagyonkezelõ képviselõje részére.
(2) Az állományilletékes parancsnok (1) bekezdés szerinti felterjesztése tartalmazza az alábbiakat:
a) rendelkezésre áll-e a kérelmezett ingó vagyontárgy,
b) a használatba adása nem ütközik-e jogszabályba, belsõ
szabályozóba vagy egyéb akadályba,
c) a javasolt ellenérték mértékét,
d) a humánerõforrás-szükségletet és annak költségét és
e) a használatba adásra vonatkozó javaslatot.

9. §
(1) Ha az ingó vagyontárgy használatba adására vonatkozó kérelem nem a vagyontárgyat nyilvántartó, használó
honvédelmi szervezethez érkezik, a honvédelmi szervezet
vezetõje, parancsnoka azt a HVK VT-nak küldi meg.
(2) A HVK VT a 8. § (2) bekezdés szerinti felterjesztésben részletezett információkról és javaslatáról
a) a 7. § (1) bekezdés esetén az állományilletékes parancsnokot,
b) a 7. § (1) bekezdés a) pontja esetén HM társadalmi
kapcsolatokért felelõs szervet és
c) a 7. § (1) bekezdés b)–e) pontjai esetén a HM vagyonkezelõ képviselõt
tájékoztatja.

10. §
A szerzõdés megkötésének elõfeltétele az 5. és 6. §-ban,
valamint ingyenes használatra vonatkozó kérelem esetén
a 3. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak teljesülése.

11. §
(1) A használatba adási szerzõdést úgy kell megkötni,
hogy a használatba adó jogosult legyen azt kártalanítás
nélkül és azonnali hatállyal felmondani, ha a szerzõdés
megkötését követõen beállott körülmény folytán
a) a szerzõdést megkötõ használatba vevõ már nem minõsül átlátható szervezetnek,
b) az 5. §-ban meghatározott feltételek nem állnak fenn
vagy veszélybe kerülnek, vagy
c) a használó veszélyezteti a használatba adott vagyontárgy állagmegóvását, és e tevékenységével felszólítást
követõen sem hagy fel.
(2) A használatba adási szerzõdésnek tartalmaznia kell
a) a használó kártérítési felelõsségét, legalább a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény általános szabályaira történõ hivatkozással,
b) a szerzõdés biztosítékait, különösen a vagyontárgy
értékéhez igazodó kötbérre vonatkozó kikötést és
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c) az ingó vagyontárgy átadására, szállítására és visszaszolgáltatására vonatkozó rendelkezéseket.

12. §
A HM vagyonkezelõ képviselõje az általa megkötött
szerzõdés egy példányát megküldi az állományilletékes
parancsnok részére, aki
a) intézkedik az ingóságok átadására és visszavételére,
jegyzõkönyv felvétele mellett,
b) intézkedik a használatba adás ellenértékének kiszámlázására,
c) figyelemmel kíséri a szerzõdés teljesülését,
d) megteszi az egyéb szükséges intézkedéseket a szerzõdésben foglaltak teljesülése érdekében, és
e) a szerzõdés teljesülésérõl 30 napon belül, a használatba vevõ szerzõdésszegésérõl haladéktalanul értesíti
a HM vagyonkezelõ képviselõjét.

3. A HM vagyonkezelésében lévõ ingó vagyontárgyak
használatba adása társadalmi rendezvényhez
13. §
A HM társadalmi kapcsolatokért felelõs szerv a HM
vagyonkezelésében lévõ ingó vagyontárgyak társadalmi
rendezvényhez történõ használatba adása során
a) megvizsgálja, hogy a használatba adás hozzájárul-e a
HM és az MH kedvezõ társadalmi megítéléséhez,
b) ha szükséges, egyeztetést folytat le a HM vagyonkezelõ
képviselõjével és a HM szakmailag illetékes szerveivel,
c) ellenõrzi a kérelmezõ cégjogi és köztartozásra vonatkozó adatait, és
d) a HVK VT által adott, 8. § (2) bekezdés a)–e) pontjában foglaltakról szóló tájékoztatás figyelembevételével kialakítja véleményét, amelyet rövid indokolással felterjeszt
a HM PÁT részére.

14. §
(1) Ha a HM PÁT a kérelem teljesítését támogatja, a
HM társadalmi kapcsolatokért felelõs szerv felkéri a HM
vagyonkezelõ képviselõjét a használatba adásra vonatkozó
szerzõdés megkötésére.
(2) A kérelem elutasítása esetén a HM társadalmi kapcsolatokért felelõs szerv elõkészíti az igénylõ részére szóló
válaszlevelet.

15. §
Ha az igénylõ kérelmét a tárca egy alkalommal már elutasította, és megállapítható, hogy az elutasítás korábbi
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indokai az újabb kérelem benyújtásakor is fennállnak, a
HM társadalmi kapcsolatokért felelõs szerv az új kérelmet
a korábbi elutasított kérelemre való hivatkozással válaszolja meg.

4. A használat ellenértéke
16. §
(1) A használatba adás során minden esetben törekedni
kell a lehetõ legmagasabb ellenérték elérésére. Az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés f) pontjára figyelemmel
ellenérték az állami vagyon hasznosítására irányuló szerzõdésben megállapított, az állami vagyon használata, hasznosítása fejében fizetendõ pénzösszeg vagy pénzben kifejezett értékû tevékenység vagy pénzben kifejezett értékû más
ellenszolgáltatás.
(2) Az érték megállapítása során – a Vtv. 23. § (3) bekezdésében elõírt pénzügyileg, gazdaságilag minél elõnyösebb hasznosítás követelményeinek érvényesítése érdekében – figyelemmel kell lenni az ingó vagyontárgy értékcsökkenésére, a feladat végrehajtásában érintett honvédelmi szervezetnél felmerülõ költségekre, így biztosítva
legalább az önköltség megtérülését és az állagmegóvási
kötelezettség teljesítését, illetve az ingóság használatával
összefüggésben közvetlenül és közvetve felmerülõ valamennyi költség megtérülését.
(3) A használatba adásra vonatkozó szerzõdésben az
ingó vagyontárgy számviteli jogszabályok alapján meghatározott, a használatba adás idejére számított értékcsökkenési leírása mértékének megfelelõ ellenértéknél kevesebbet megállapítani nem lehet.
(4) Ruházati szakanyag és felszerelés, valamint elhelyezési szakanyag esetén a hatályos belsõ rendelkezésben
megállapított használatba adási díj minõsül ellenértéknek.
(5) Ha az értékcsökkenés nem meghatározható vagy értékcsökkenés nincs, a használatba adás javasolt ellenértékét az eszköz becsült értéke alapján a vagyontárgyat nyilvántartó, használó honvédelmi szervezet személyi állományából alakult bizottság állapítja meg a (2) bekezdésben
meghatározottak figyelembevétele mellett.
(6) Ha az eszköz kereskedelmi forgalomban nem kapható,
az állományilletékes parancsnok a használatba adás ellenértékének meghatározását a középirányító logisztikai szervezet vezetõjétõl kéri.

17. §
A használatba adó a 16. § alapján megállapított ellenértéket csökkentheti
a) a honvédelmi szervezetek feladatai teljesítésének elõsegítése, ellátása, támogatása, biztosítása vagy a honvédelmi szervezetek személyi állománya kulturális, sport, jó-

203

léti és szociális helyzetének javítása céljából a HM társaságok részére történõ használatba adás esetén, ha ezen körülmények igazolhatóan alátámaszthatóak,
b) a Vtv. 23. § (3) bekezdésére figyelemmel a HM
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár engedélye alapján, a HM társaságok részére, az alaprendeltetés
szerinti feladataik végrehajtása érdekében használatukba
kerülõ ingó vagyontárgyak esetén, és
c) a Vtv. 23. § (3) bekezdésére figyelemmel a HM PÁT
engedélye alapján, ha a használatba adás a HM és az MH
társadalmi megítélését különösen elõnyösen érinti.

18. §
(1) Ha a felek a szerzõdésben úgy állapodnak meg, hogy
a használatba vevõ ellenértékként a vagyon értékét növelõ,
a HM vagyonkezelõ képviselõje által elõzetesen engedélyezett beruházást, felújítást hajt végre vagy új eszközt hoz
létre, annak a használatba adási szerzõdésben elõírt módon
meghatározott és a használatba adó részére kiszámlázott
értékét a használatba vevõ – a használatba adási szerzõdésben meghatározottak szerint – a használatba adóval
szembeni kötelezettségébe beszámíthatja.
(2) Az elszámolás során a számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvényben meghatározott bruttó elszámolás elve nem
sérülhet.

19. §
A HM vagyonkezelésében lévõ ingóságok használatba
adásából befolyó bevételek felhasználására és elszámolására az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról
szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás szabályait kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések
20. §
(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az ingó vagyontárgyak harmadik
személy részére történõ használatba adásának és a katonazenekarok biztosításának rendjérõl szóló 27/2012.
(IV. 21.) HM utasítás 1–11. §-a.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK
A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
115/2016. (HK 1/2017.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény
2016. évi leltározási feladatainak végrehajtásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint 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 számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben, az államháztartás számvitelérõl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ában, valamint a HM fejezet egységes számviteli
politikájáról és számlarendjérõl szóló 12/2016. (HK 4.)
HM VGHÁT szakutasításban foglaltak figyelemmel – az
alábbi
együttes intézkedést
adjuk ki:

anyagfelelõsök elszámoltatása, az anyagok, eszközök
nyilvántartása, tárolása és a kezelés szabályosságának,
szakszerûségének vizsgálata, ellenõrzése.
4. A leltározás a teljesség szerint teljes leltár, valamint
a célja szerint általános és teljes körû vagyonfelmérõ év
végi leltár, a 2016. évi költségvetési beszámoló valódiságát, a mérlegben kimutatott eszközök és források értékét
alátámasztó dokumentáció.
5. A leltározás elõkészítését, végrehajtását és értékelését a HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjérõl szóló 12/2016. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás 1. számú függelékeként kiadott Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat (a továbbiakban: Leltározási Szabályzat) elõírásainak és az együttes intézkedésben meghatározottaknak megfelelõen kell végrehajtani.
6. A leltározási feladatok szervezésére, irányítására és
koordinálására leltározási fõbizottság (a továbbiakban:
fõbizottság) alakul, amelynek összetételét az 1. melléklet
határozza meg.
7. A leltározást a minisztérium vonatkozásában az
1. mellékletben kijelölt és összetételû leltározó bizottságok hajtják végre.

1. Az intézkedés hatálya
1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM), mint intézmény (továbbiakban: minisztérium), a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyõrség Dandár HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság), valamint
a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:
HM VGH) HM-I Objektum Gazdálkodás Támogató és
Pénzügyi Ellátó Referatúra (a továbbiakban: OGTPER)
leltározásban érintett személyi állományára terjed ki.

8. A leltározási feladatokat végrehajtására vonatkozó
határidõket a 2. mellékletben meghatározott „Leltározási
ütemterv” tartalmazza.
9. A leltározás ellenõrzésére ellenõrzõ bizottság alakul,
melynek összetételét az 1. melléklet határozza meg. Az ellenõrzõ bizottság feladatát a leltározási fõbizottság elnökének
irányításával, valamint az okmánybekérés és helyszíni ellenõrzés módszerével hajtja végre.

2. A leltározás célja és általános szabályai

10. A mennyiségben és értékben nyilvántartott tárgyi
eszközök és készletek leltározása mennyiségi felvétellel
valósul meg, a megszámolt, megmért mennyiségeknek
a számviteli nyilvántartással való összehasonlításával.
A leltárívek mennyiségi adatot tartalmaznak. A számlálófüzetben a bizottság csak az elrendelõ intézkedés számát,
a leltározási helyet, leltározási idõpontot és a leltározásban
résztvevõk nevét és beosztását rögzíti.

3. A leltározás célja az éves költségvetési beszámoló
mérleg ûrlapjában kimutatott eszközök és források valódiságának alátámasztása, a minisztérium használatában
álló állami vagyon védelme, továbbá a bizonylati és
az anyagi fegyelem megszilárdítása, az anyagkezelõk,

11. Az immateriális javak, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, pénzeszközök – ide nem értve a pénztárakat, a csekkeket, és a betétkönyveket –, a követelések,
sajátos elszámolások és a források vonatkozásában a leltár
egyeztetéssel kerül végrehajtásra.

2. Felkérem az HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokát, az MH Geoinformációs Szolgálat parancsnokát, valamint a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt. vezérigazgatóját a 14. pont szerinti leltározási
feladatok végrehajtására.
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12. Az immateriális javak esetében minden értékcsoport
leltározását végre kell hajtani.

a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkára
(a továbbiakban: HM VGHÁT) részére 2017. február 5-ig.

13. A követelések, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, pénzeszközök– a pénztárak, csekkek betétkönyvek kivételével –, sajátos elszámolások és források
leltározását a Leltározási Szabályzat szerint minden évben, a HM VGH által kiadásra kerülõ Zárás-nyitási feladatok tárgyú körlevélben foglaltaknak megfelelõen és
határidõre kell végrehajtani.

21. Az ellenõrzõ bizottság feladatai:
a) a leltározás elõkészítési idõszakának megkezdéséig
ütemtervet készít az ellenõrzés végrehajtásáról és azt jóváhagyás céljából a fõbizottság elnökének felterjeszti,
b) a leltározási idõszakban végrehajtja az ellenõrzéseket, ezeket dokumentálja, valamint minden ellenõrzésrõl
jegyzõkönyvet készít, amelyet a fõbizottság elnöke részére
2 munkanapon belül felterjeszt,
c) a leltározási okmányok – leltárívek, számlálófüzetek – meglétének ellenõrzése, azok elõírás szerinti kitöltésének, a tárolási feltételek meglétének, valamint a szakanyagok névhez kötésének vizsgálata és
d) a leltározás végén az elkészített jegyzõkönyvek
alapján bizottsági összefoglaló jelentés készítése és 2017.
január 27-ig a fõbizottság elnöke részére történõ megküldése.

14. A HM állományába tartozó személy részére személyre szólóan átadott, kölcsönzött, a HM vagyonba nem
tartozó, idegen eszközök leltározása az átadó, kölcsönzõ
honvédelmi szervezet feladata. Az átadó szervezetek feladata az idegen helyen tárolt – használatra kiadott vagy
kölcsönzött – eszközök tárolóhely nyilvántartásának
összeállítása, ütemterv elkészítése, melyet 2016. december 1-jéig megküldenek az Igazgatóság részére a 15. pont
szerinti feladatok végrehajtása érdekében, egyben tájékoztatják az Igazgatóság igazgatóját a leltározás tervezett
idõpontjáról.
15. Az Igazgatóság igazgatója az idegen eszközök leltározása érdekében
a) az idegen eszközöket az érintett anyagfelelõsök koordinálásával leltározásra elõkészíti,
b) biztosítja az idegen eszközök leltározási bizottsági
tagjai részére az objektumba és az idegen eszközök feltalálási helyére való bejutást.

3. A leltározás idõbeni ütemezése
16. A leltározás fordulónapja: 2016. december 31.
17. A leltározás elõkészítésének idõszaka: az együttes
intézkedés hatályba lépésének napja – 2016. december 31.
18. A leltározás végrehajtásának – leltárfelvétel – idõszaka: 2017. január 5.–2017. január 23.
19. A leltározás kiértékelésének idõszaka: 2017. január
24.–2017. február 1.

4. A leltározási bizottságok feladatai
20. A fõbizottság alapvetõ feladatai:
a) a leltározási idõszakban az ideiglenesen alárendeltségébe utalt bizottságok feladatainak koordinálása, szakmai
irányítása,
b) az érintett állomány felkészítése a leltározás módjáról, valamint a végrehajtás rendjérõl,
c) a leltározásról készült bizottsági jegyzõkönyvek
alapján összefoglaló jelentés készítése és felterjesztése

22. Az ellenõrzést az ellenõrzõ bizottság a Leltározási
Szabályzat 5. fejezete alapján hajtja végre.
23. Az alegységeken levõ szakanyagok leltározásának
megszervezését az 1. melléklet szerinti leltározási bizottságok végzik.
24. A leltározási bizottságok feladata
a) a leltározási okmányok, leltárívek, számláló füzetek
szabályszerû vezetése,
b) a bizottsági jegyzõkönyvek elkészítése és
c) a leltározásról készült bizottsági jegyzõkönyv felterjesztése 2017. január 27-ig a fõbizottság elnöke részére,
ezzel egyidejûleg a jegyzõkönyv és a hiány-többlet kimutatás elektronikus formában való megküldése.
25. A HM számára a Magyar Államkincstárnál vezetett
kincstári forintszámlán, valamint a házipénztárban található
készpénz és készpénz-helyettesítõ eszközök fordulónapi
leltározását – a kincstári számlakezelés és pénzforgalom
rendjérõl szóló 18/2012. (HK 12.) HM KÁT szakutasítás
szerint – az OGTPER az 1. melléklet szerinti összetételû,
külön bizottság megalakításával végzi.
26. A 25. pont szerinti bizottság feladata a kincstári
számla fordulónapi leltározása egyeztetéssel, a házipénztárban található készpénz és készpénz-helyettesítõ eszközök leltározása tételes rovancs keretében a tárgyév utolsó
munkanapjával. A követelések, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, pénzeszközök, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és források leltározásának a 13. pontban foglaltaknak megfelelõ végrehajtása. A bizottság által
elvégzett munka szakmai tartalmáért az OGTPER vezetõ
pénzügyi referense felelõs.
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27. A leltározás idõtartama alatt a fõbizottság elnöke hetente leltározási bizottsági ülést tart. Az ezeken való részvétel a 28. pont szerinti személyi állomány részére kötelezõ, jelenlétüket aláírásukkal igazolják.
28. A leltározási bizottsági ülésen részt vesznek:
a) a fõbizottság tagjai,
b) a leltározási bizottságok elnökei, valamint az
OGTPER 24. pont szerint érintett személyi állománya,
c) az ellenõrzõ bizottság tagjai.
29. A leltározási bizottsági ülésen a fõbizottság elnökének a résztvevõk beszámolnak
a) a leltározás végrehajtásának helyzetérõl, az ütemtervtõl történõ esetleges eltérésekrõl és annak okairól,
b) az azonnali intézkedést igénylõ eseményekrõl és
c) az esetleges egyéb problémákról.
30. A leltározási bizottsági ülésen a fõbizottság elnöke
a beszámolókat követõen értékeli a leltározás aktuális
helyzetét, és kijelöli az elkövetkezõ idõszak feladatait.
31. A leltározási bizottsági ülés helyszíne és idõpontja
a fõbizottság elnökének eltérõ rendelkezése hiányában:
HM-I Objektum „B” épület Fsz. tárgyaló, a leltározás
felkészülési és végrehajtási idõszakában minden hét
csütörtökén 9.00 óra.

5. A leltározás folyamata
32. Az Igazgatóság a szakági és az egység szintû analitikus nyilvántartás adatait a 2016. december 31-i fordulónapra elõkészíti, végrehajtja a feldolgozást és legkésõbb
2017. január 4-én 14.00-ig átadja az adatokat az OGTPER
részére.
33. Az OGTPER a leltáríveket egy példányban elkészíti,
és azt a bizottságok részére legkésõbb 2016. január 5-én
16.00-ig átadja.
34. A fõbizottság elnöke az OGTPER-en keresztül intézkedik, hogy a leltározási bizottságok elnökei a számlálófüzeteket kézhez vehessék.
35. A bizottságok a kitöltött leltáríveket a leltározás befejezését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 2016. január 20-án 9.00-ig kézbesítõ könyvön átadják az
OGTPER részére.
36. Az OGTPER a kitöltött leltárívek alapján elkészített
leltárív kimutatásokat, eltérés-kimutatásokat haladéktalanul, de legkésõbb 2016. január 24-én 16.00-ig három példányban eljuttatja a fõbizottság részére. A fõbizottság az
elsõ példányt az érintett bizottságok részére, a második
példányt az érintett szakág vezetõjének, a harmadik
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példányt az érintett anyagkezelõnek a leltározási bizottságokon keresztül haladéktalanul továbbítja.
37. A bizottságok a kitöltött leltárívek, számlálófüzetek,
eltérés-kimutatások és a leltározás során szerzett tapasztalatok alapján elkészítik a bizottsági jegyzõkönyveiket, és
azokat a fõbizottság részére felterjesztik 2016. január
27-ig. A bizottsági jegyzõkönyvek elsõ példányához csatolják az anyagkezelõk által aláírt leltárív kimutatásokat,
eltérés-kimutatásokat, valamint a számlálófüzeteket.
38. A bizottsági jegyzõkönyveket legalább három példányban kell elkészíteni, amelynek elsõ, OGTPER-t illetõ
példányához csatolni kell eredetben, vagy hitelesített másolatban a bizottságok és az anyagkezelõk által aláírt
számlálófüzeteket, valamint az anyagkezelõk által aláírt
kitöltött leltárív-kimutatást, eltérés-kimutatást. A jegyzõkönyvek második példánya a fõbizottságot, harmadik példánya az irattárat illeti. A jegyzõkönyvek elkészítését és
szakági vezetõk általi záradékolását követõen azok elsõ és
második példányát a fõbizottság elnökének kell felterjeszteni.
39. A fõbizottság a bizottsági jegyzõkönyvek alapján
összefoglaló jelentést készít és azt 2017. február 5-ig
a HM VGHÁT részére jóváhagyásra felterjeszti. A fõbizottsági jegyzõkönyv alapján a szakágak rendezik a leltárkülönbözeteket, és a feldolgozott eszközutalványokat
2016. február 9-ig eljuttatják az OGTPER-re.
40. Jóváhagyás után az összefoglaló jelentés elsõ példányát – mellékelve az anyagkezelõ által aláírt leltárív
kimutatásokat, eltérés-kimutatásokat – a fõbizottság az
OGTPER részére 2016. február 9-ig adja át.

6. A leltározással kapcsolatos
részletes feladatok
41. Az Igazgatóság 1. Objektum Üzemeltetõ Osztály
nyilvántartói
a) a december havi szakági feldolgozásokat 2016. december 1-tõl 16-ig tartó idõszakra vonatkozóan 2016. december
18-ig végrehajtják, és 2016. december 19-én 14.00-ig,
b) a 2016. december 17. és 31. közötti idõszakra vonatkozó szakági feldolgozásokat 2017. január 3-ig végrehajtják, és 2017. január 4-én 16.00-ig
átadják a feldolgozandó mozgásbizonylatokat az OGTPER
részére.
42. A szakági vezetõknek az év végi beszerzéseket
olyan módon kell megszervezniük, hogy a beszállítók
által kibocsátott számlák beérkezési határideje 2017. január 3. legyen.
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43. A szakági vezetõk a nyilvántartások zárását megelõzõen végrehajtják az analitikus és tárolóhelyi nyilvántartások naprakésszé tételét.
44. Az Igazgatóság1. Objektum Üzemeltetõ Osztály
szakágai
a) a leltár elõkészítésének idõszakában végrehajtják
a kezelésükben lévõ szakanyagok szükség szerinti kategorizálását és
b) végrehajtják a nyilvántartások zárását a 41–43. pontban foglaltaknak megfelelõen.
45. Az Igazgatóság 1. Objektum Üzemeltetõ Osztály
nyilvántartói, adatfeldolgozói a virtuális kódokon
– 10200 – lévõ eszközök és készletek kiterhelését a leltározás megkezdéséig hajtják végre.
46. Az anyagfelelõsök feladata a rendelkezésükre álló
belsõ nyilvántartások – átadás-átvételi jegyzõkönyvek,
részletes felszerelési könyvek, egyedi törzskönyvek, teljességi és készletjegyzékek – rendelkezésre bocsátása,
ezek alapján az anyagféleségek ellenõriztetése, a leltározás helyi feltételeinek megteremtése.
47. A leltározott eszközök tekintetében közvetlenül
érintett anyagfelelõs, raktáros a leltározó bizottság tagja
nem lehet, de a leltározáskor jelen kell lennie.
48. A tényleges leltárfelvételt végrehajtó bizottságok
tagjainak jogaira és kötelezettségeire a Leltározási Szabályzat 2.3.8. alpontjában foglaltak az irányadóak.
49. A leltározási bizottság elnöke és tagjai a leltározási
feladatok végrehajtásáért, a leltárfelvételi adatok helyességéért, a leltározás okmányainak szabályszerû kitöltéséért, valamint a leltározás okmányaival – számlálófüzet,
leltárív, leltárív-kimutatás – történõ elszámolásáért fegyelmi felelõsséggel tartoznak. A leltározás szabályszerûségéért a leltározási bizottság elnöke és a leltárellenõrzés végrehajtására kijelölt fõbizottsági, bizottsági tagok, a méret
és minõség megállapításáért, valamint a mennyiségi
számbavétel helyességéért a leltározók a felelõsök.
50. A leltározási bizottság elnöke és tagjai a leltározás
elõkészítési idõszakának befejezéséig a 3. mellékletben
kiadott mintaokmány alapján elkészítik felelõsségvállalási
nyilatkozatukat, és azt a bizottsági elnök útján átadják
a fõbizottság részére. A fõbizottság ezen nyilatkozatokat
továbbítja az OGTPER részére.
51. A leltározás folyamán használt nyomtatványok szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylatoknak
minõsülnek, így azokat rontott, javított, megrongálódott
állapotukban is eredetben, 10 évig meg kell õrizni.
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52. A mennyiségi felvétellel, a számviteli nyilvántartással való összehasonlítással – azaz a megszámlált, megmért
mennyiségnek a leltárívvel és a tárolóhelyi nyilvántartással való összehasonlításával – egyidejûleg megtörténik
a leltárív kitöltése.
53. Az okmányokat kék színû golyóstollal, javítás nélkül kell kitölteni. Az esetleges javításokat egyetlen vízszintes vonallal, a bizottsági tagok és az anyagok kezelésére kijelölt személy aláírása mellett kell végrehajtani. Ceruzával, a kék színtõl eltérõ színû tollal kitöltött, aláírt
bizonylatok nem dolgozhatóak fel.
54. A leltárívek kitöltésénél a tárgyi eszközöket a tárgyi
eszközöket tartalmazó leltárívre, a készleteket – elszámolásköteles és fogyó anyagokat – a készleteket tartalmazó
leltárívre kell felvezetni. A leltáríven nem szereplõ tételeket ugyanolyan adattartalommal kell felvezetni, mint amivel a vonatkozó leltárív rendelkezik. A tárgyi eszközöket
Honvédségi Egységes Termék Kóddal (a továbbiakban:
HETK) és egyedi azonosítóval ellátva kell felvezetni,
HETK bõvítés esetén a központi nyilvántartók segítségét
kérve. Az egyedi azonosítók felvitelénél – a hibalehetõségek elkerülése érdekében – elkülöníthetõnek kell lenniük
a betûknek a számoktól.
55. A számlálófüzeteket az OGTPER – nyilvántartásba
vételük után – a leltározás felkészülési szakaszában kiadja
a leltározási bizottságoknak. Az OGTPER bizottságonként 1 darab számlálófüzetet ad ki. A számlálófüzetek és
a leltárfelvételi ívek egymás elválaszthatatlan részét képezik. A leltár végrehajtását követõen a számlálófüzeteket
a leltár-jegyzõkönyvek mellékleteként ügyviteli úton kell
átadni az OGTPER részére.
56. A nyilvántartási számmal ellátott számlálófüzetekbe
a tevékenység megkezdése elõtt az elsõ lapon fel kell vezetni a 10. pontban elõírtakat, és azok minden kitöltött oldalát dátummal, valamint az albizottság jelenlévõ tagjainak és az anyagok kezelésével megbízott személyeknek
kézjegyével kell ellátni.
57. A számlálófüzetnek tartalmaznia kell a raktárhelyiség napi felnyitásának és lezárásának idejét, a pecsétnyomók számait és a végrehajtott ellenõrzések tényét,
eredményét.
58. Valamennyi tárolóhely – raktár, alegység – leltározásakor fel kell tüntetni annak helyét, a leltárfelvétel megkezdésének, és befejezésének idõpontját, valamint az ellenõrzött anyagfelelõs nevét, rendfokozatát.
59. A számlálófüzet betelte esetén annak utolsó lapján,
illetve a teljes számlálás befejezését követõen a soron következõ lapon a számlálófüzet lezárását végre kell hajtani.
A lezárásnak tartalmaznia kell a „Számlálófüzet lezárva”
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szövegrészt, a dátumot, valamint a leltározási bizottság,
albizottság tagjainak aláírását.

a raktár-ellenõrzési könyvben, valamint a leltározásról
készített jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

60. A leltáríveket az OGTPER 2017. január 4-ig egy
példányban elkészíti, ellátja nyilvántartási számmal és átadja a leltározási bizottságok részére. A leltározási bizottság elnöke és tagjai a leltáríveket aláírásukkal hitelesítik.

68. Ha a leltározást bármely okból hiányosan, szabálytalanul végezték el, vagy annak adatai az ellenõrzés megállapítása szerint vitathatók, az érintett leltározási egységben lévõ anyagokat, eszközöket ismételten leltározni kell.

61. A leltározási bizottságok naprakész nyilvántartást
vezetnek a leltárívek átadás-átvételérõl.

69. A leltározás befejezésekor ellenõrizni kell, hogy a
meghatározott anyagok teljes körû számbavétele megtörtént-e.

62. A kitöltést követõen a leltárívek minden oldalát és
példányát dátummal és a bizottság jelenlévõ tagjainak
és az anyagok kezelésével megbízott személyeknek kézjegyével el kell látni.
63. A leltáríveken az elõtalált mennyiségeket fel kell
tüntetni, készletek esetén az elõtalált mennyiség számszaki beírásával, tárgyi eszközök esetében a megfelelõ rovatba elõtalálás esetén „1”, hiány esetén „0” felvezetésével.
Többlet esetén, amennyiben a nyilvántartott eszköz, készlet az adott leltáríven nem szerepel, azt valamennyi leltáríven feltüntetett adattal együtt az utolsó tételt követõen, de
még a leltáríven szereplõ aláírások elõtt folyamatos sorszámozással fel kell sorolni. Az utolsó tételt követõen
a leltárívet a számláló füzethez hasonlóan le kell zárni.
Amennyiben ez hely híján nem lehetséges, akkor a többleteket a leltárív utolsó lapjának hátoldalán kell feltüntetni,
valamint a szükséges aláírásokat ezen az oldalon is meg
kell tenni. Ebben az esetben a leltárív lezárását a hátoldalon kell elvégezni.
64. A mennyiségi felvételkor legalább két bizottsági tag
jelenléte szükséges.
65. A leltárfelvételt annak megkezdése után a bizottságnak folyamatosan kell végeznie. A raktárakat a leltározás
végrehajtási idõszakában a napi munkaidõ befejezésekor
minden esetben a bizottsági elnökök saját pecsétnyomóival kell lepecsételni a kiértékelt leltárív kitöltéséig és leadásáig. Felnyitáskor ellenõrizni kell a pecsétek sértetlenségét. A raktárakat a pecsétnyomó azonosítását segítõ ideiglenes felirattal kell ellátni a leltárfelvétel befejezéséig.
A raktárak ellenõrzésének tényét a raktármûveleti naplókba, ellenõrzési könyvekbe kell bevezetni.
66. A bontatlan csomagolásban tárolt anyagok mennyiségét – amennyiben a leltározási bizottság minden kétséget kizáróan meggyõzõdött a csomagolás sértetlenségérõl – a csomagoláson feltüntetetteknek megfelelõen is
figyelembe vehetik.
67. A leltározáskor a bizottságoknak ellenõrizniük kell
a raktárrendet, az eszközmegóvás, karbantartás helyzetét,
a gépek üzemképességét, a tárolás körülményeit, a raktárak tûzbiztonságát és õrzését. A megállapításokat

70. A számlálás kezdetének idõpontjára, valamint a leltár fordulónapjára tekintettel a leltározási bizottságoknak
kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a leltárfelvétel megkezdését követõen végrehajtásra kerülõ egyes gazdasági eseményekre, így különösen az anyagkiadásra, leadásra, selejtezésre, kategorizálásra, illetve azok számbavételére
a számlálás során.
71. A leltározásról készült bizottsági jegyzõkönyvnek
tartalmaznia kell a Leltározási Szabályzat 4.3. alpontjában
foglaltakat.
72. A fõbizottsági összefoglaló jelentésnek tartalmaznia
kell a Leltározási Szabályzat 4.6. alpontjában foglaltakat.
73. A leltározás során megállapított mennyiség és
a könyvviteli nyilvántartások szerinti mennyiség közötti
különbözet a leltárkülönbözet, amely lehet leltárhiány
vagy leltári többlet. A leltárkülönbözet értéke a különbözet nyilvántartási áron számított értéke.
74. A megállapított leltárhiányok és leltári többletek
okait a leltározás kiértékelésének idõszakában ki kell vizsgálni. Utólagosan elõtalált eszközök elõfordulása esetén
kivizsgálást kell kezdeményezni a helytelen leltárfelvételért felelõs személyekkel – leltározó bizottságokkal, vagy
az anyagkezelõkkel – szemben, felelõsségre vonásuk érdekében intézkedni kell.
75. A leltárkülönbözetek rendezését a leltározást követõen azonnal végre kell hajtani. A fõbizottság jegyzõkönyve alapján az Igazgatóság 1. Objektum Üzemeltetõ Osztály végrehajtja a hiányok kivezetését, a többletek bevételezését. Ezzel egyidejûleg a fõbizottsági jegyzõkönyvben
kimutatott leltárhiányok alapján a HM Igazgatási és Jogi
Képviseleti Fõosztály megkezdi a káreljárások lefolytatását.
76. A leltárhiányok megállapításakor
a) nem minõsül leltárhiánynak a hiányok és többletek
közül az, amely számviteli hiba – így különösen elütés, téves adatfeldolgozás, félreolvasás, eltévesztett, nehezen
látható egyedi azonosító, egyéb hiba – következménye,
b) a leltárfelelõsség szempontjából a kezelésre szabályszerûen átadott és átvett, raktárban tárolt eszközökben is-
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meretlen okokból keletkezett leltárkülönbözetnek a normalizált hiány mértékét meghaladó része minõsül
leltárhiánynak és
c) a kompenzálható leltárkülönbözet, valamint a normalizált hiány mértéke nem minõsül ismeretlen okból keletkezett leltárhiánynak.
77. A normalizált hiány meghatározását, valamint a leltárkülönbözet kompenzálását a leltározási bizottságok a
Leltározási Szabályzat, valamint a hatályos szakági szabályozók alapján elszámolják és rögzítik a bizottsági jegyzõkönyvekbe. Normalizált hiány vagy kompenzálható leltáreltérés kimutatását a leltározást ténylegesen végrehajtó
bizottságok javasolhatnak a fõbizottság részére.

7. Záró rendelkezések
78. Ez az együttes intézkedés az aláírását követõ napon
lép hatályba*, és 2017. március 31-én hatályát veszti.
79. A leltározás szabályszerûsége és határidõre történõ
végrehajtása érdekében a raktári anyagmozgásokat
2017. január 4-tõl 2017. január 24-ig fel kell függeszteni,
az anyagmozgásokat kizárólag az Igazgatóság igazgatója
engedélyezheti.
80. A leltározás folyamán a leltározásban részt vevõ
személyi állomány szabadságának kiadása egyedi elbírálás alapján, a fõbizottság elnökével történt elõzetes egyeztetés után lehetséges.
81. Hatályát veszti
a) a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény
2014. évi leltározási feladatainak végrehajtásáról szóló
89/2014. (HK 12.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés
valamint
b) a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény
2015. évi leltározási feladatainak végrehajtásáról szóló
91/2015. (HK 12.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés.

Dr. Firicz László s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2016. december 7.
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1. melléklet
a 115/2016. (HK 1/2017.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedéshez
A leltározási bizottságok összetétele
és leltározási körzetei
1. A fõbizottság összetétele
Elnök: Dr. Mohácsi Norbert ezredes
Tagok: Rajcsányi István õrnagy
Hanisch Magdolna alezredes
Salamon Balázs alezredes
Molnár Szabolcs õrnagy
2. Az ellenõrzõ bizottság összetétele
Elnök: Pálné Kudron Csilla alezredes
Tag:
Bernáth Vilmos százados
3. számú leltározási bizottság a 22 anyagnemet érintõen
Elnök: Kalina Ágnes törzsõrmester
Tag:
Hornyák Edit közalkalmazott
Kiss Judit közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok szerint:
10177 (irodaszer), 10188, 10190, 10191, 10193, 10195,
10196, 10197, 10199, 10200, 10201, 10202, 10203,
10204, 10213, 10217, 10230, 10231, 10236, 10238,
10246, 10298, 10299, 10301, 10302, 10303, 10306,
10312, 10319, 10324, 10348, 10349, 10350, 10351,
10353, 10354.
4. számú leltározási bizottság a 30, 28, 29 anyagnemet
érintõen
Elnök: Herczeg Tibor fõtörzsõrmester
Tagok: Kucsera Tímea közalkalmazott
Gyetvai Attila közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok szerint:
10176, 10179, 10188, 10190, 10191, 10192, 10193,
10194, 10195, 10197, 10199, 10200, 10201, 10202,
10203, 10204, 10211, 10218, 10222, 10230, 10231,
10236, 10238, 10246, 10298, 10299, 10301, 10302,
10303, 10306, 10312, 10319, 10324, 10334, 10348,
10349, 10350, 10351, 10353, 10354.
5. számú leltározási bizottság a 31, 12, 19 anyagnemet
érintõen
Elnök: Tóth Gábor õrmester
Tagok: Kubovicsné Cz. Melinda közalkalmazott
Barna B. Katalin közalkalmazott
Kulina Józsefné közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok szerint:
10180, 10188, 10190, 10191, 10192, 10193, 10195,
10196, 10199, 10200, 10201, 10202, 10203, 10204,
10214, 10219, 10230, 10231, 10236, 10238, 10246,
10298, 10299, 10301, 10302, 10303, 10306, 10312,
10319, 10324, 10334, 10340, 10348, 10349, 10350,
10351, 10353, 10354.

210

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

6. számú leltározási bizottság a 32 anyagnemet érintõen
Elnök: Tukarcs László zászlós
Tagok: Gönczölné Ungvári Ildikó közalkalmazott
Gyevi Gábor közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok szerint:
10188, 10190, 10191, 10192,10193, 10195, 10196,
10197, 10199, 10200, 10201, 10202, 10203, 10204,
10215, 10230, 10231, 10236, 10238, 10246, 10298,
10299, 10301, 10302, 10303, 10306, 10312, 10319,
10324, 10334, 10335, 10341 10348, 10349, 10350, 10351,
10353, 10354.
7. számú leltározási bizottság a 38 anyagnemet érintõen
Elnök: Dolányiné Sz. Nikoletta közalkalmazott
Tagjai: Pappné Gazdag Anikó közalkalmazott
Bodnár Gábor közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok szerint:
10175, 10188, 10190, 10191, 10192, 10193, 10194,
10195, 10196, 10197, 10199, 10200, 10201, 10202,
10203, 10204, 10210, 10230, 10231, 10236, 10238,
10246, 10298, 10299, 10301, 10302, 10303, 10306,
10312, 10319, 10324, 10334, 10335, 10348, 10349,
10350, 10351, 10353, 10354.
8. számú leltározási bizottság a 21 anyagnemet érintõen
Elnök: Vásárhelyi Zsuzsanna zászlós
Tagok: Nagy Marianna közalkalmazott
Tajti Erika közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok szerint:
10178, 10188, 10190, 10191, 10192, 10193, 10195,
10196, 10197, 10199, 10201, 10202, 10203, 10204,
10216, 10230, 10236, 10238, 10246, 10298, 10299,
10301, 10302, 10303, 10306, 10312, 10319, 10324,
10334, 10348, 10349, 10350, 10351, 10353, 10354.
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9. számú leltározási bizottság a HM II elhelyezett szervek 38 anyagnemet érintõen
Elnök: Györiné Hegedüs Judit közalkalmazott
Tagok: Bartal Edit közalkalmazott
Lenzsér-Csorba Gabriella közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok szerint:
20012, 20013, 20014, 20015, 20016, 20224, 20225.

10. számú leltározási bizottság a HM II elhelyezett szervek 31 anyagnemet érintõen
Elnök: Molnár Gábor zászlós
Tagok: Molnár Péter közalkalmazott
Csabianszki Katalin közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok szerint:
20012, 20013, 20014, 20015, 20016, 20224, 20225.

11. számú leltározási bizottság a HM II elhelyezett szervek 12,19, 21, 22, 28, 29, 30, 32 anyagnemet érintõen
Elnök: Baloghné Kalocsay Mónika zászlós
Tagok: Hodossy György sz. õrmester
Szalai Bence közalkalmazott
A bizottság leltározási körzete tárolóhely-kódok szerint:
20012, 20013, 20014, 20015, 20016, 20224, 20225.

12. A minisztérium számára a Magyar Államkincstárnál
vezetett kincstári forintszámlán, valamint a házipénztárban található készpénz és készpénz-helyettesítõ eszközök
fordulónapi leltározását végzõ bizottság
Elnök: Rajcsányi István õrnagy
Tagok: Laczkó Sándor százados
Farsang Zsuzsanna fõhadnagy
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1

2

3
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5
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7

8

9

10

11

12

A

Fõbizottság

Az utalt, ellátott szervezetek módszertani felkészítése
a leltározás konkrét feladatainak elvégzésére

MH BHD HM OÜI 1.OÜO
MH BHD HM OÜI 1.OÜO

Feldolgozandó mozgásbizonylatok átadása
a pénzügyi és számviteli referatúra részére

Szakágak

Beszállítók által kiállított utolsó számlák beérkezése

Egység szintû analitikus nyilvántartás adatainak
feldolgozása a 2016. december 31-i helyzetnek
megfelelõen

Szakágak

A leltár végrehajtásának idõszaka

Anyagfelelõsök, raktárosok

A saját és az ellátó központokban vezetett
nyilvántartások egyeztetése

Raktárak, alegység-raktárak nyilvántartásainak
pontosítása, valamint selejtezésre váró anyagok
elkülönítése

Számláló füzetek nyilvántartásba vétele és kiadása
az albizottságok vezetõi részére

Fõbizottság

A raktárosok, anyagkezelõk felkészítése a leltározás
feladatainak végrehajtására

HM Védelemgazdasági Hivatal
HM-I Objektum Gazdálkodás
Támogató és Pénzügyi Ellátó
Referatúra
(a továbbiakban: OGTPER),
leltározási bizottságok

Fõbizottság

A leltár elõkészítésének idõszaka

Végrehajtó

C

A bizottsági elnökök és bizottsági tagok módszertani
felkészítése a leltározás konkrét feladatainak elvégzésére,
a bizottsági tagok jogainak, kötelességeinek és
felelõsségének ismertetése

A feladat megnevezése

B

végrehajtva

végrehajtva

végrehajtva

Határidõ

E

2017. január 4.

2017. január 4.
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MH BHD HM OÜI
1. OÜO

MH BHD HM OÜI
1. OÜO

MH BHD HM OÜI
1. Objektum Üzemeltetõ
Osztály (a továbbiakban: 2016. december 15.
MH BHD HM OÜI
1. OÜO)
MH BHD HM OÜI
2017. január 3.
1. OÜO

Alegység-parancsnokok

pénzügyi referens,
leltározási bizottság
elnöke

MH vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyõrség
Dandár HM Objektumok
Üzemeltetési Igazgatóság
(a továbbiakban:
MH BHD HM OÜI)
igazgató
MH BHD HM OÜI
igazgató

Felelõs

D

A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény leltározási ütemterve a 2016. évi év végi leltározás végrehajtására

2. melléklet a 115/2016. (HK 1/2017.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez
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Fsz.

2.5.

2.6.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.

4.1.

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

A

Leltározási bizottságok

OGTPER

Végrehajtó

C

Házipénztárt ellenõrzõ
bizottság elnöke

A házipénztár leltározási jegyzõkönyvének felterjesztése
a fõbizottság részére

Leltározási Bizottsági ülés jegyzõkönyvének elkészítése,
észrevételek, problémák rögzítése.

OGTPER

Az eszköz program 13. idõszaki zárásának végrehajtása
és megküldése a HM VGH részére

Fõbizottság

Folyamatosan

MH BHD HM OÜI 1.OÜO

A jóváhagyott összefoglaló jelentés alapján az eltérések
rögzítése, feldolgozása az eszköz programban és átadása
a OGTPER részére

Fõbizottság

Leltározási bizottságok

A leltározási bizottsági jegyzõkönyvek felterjesztése
a fõbizottság elnökének

A leltározási bizottságok által leadott leltározási
jegyzõkönyvek és bizonylatok alapján összefoglaló
jelentés elkészítése és felterjesztése államtitkári
jóváhagyás céljából

Szakágak

Az eltérés kimutatások alapján a leltárkülönbözetek
valódiságának, illetve okainak kivizsgálása és
megküldése a leltározási fõbizottság részére

A leltárértékelés, leltárkészítés idõszaka
A leltárívek feldolgozása, az eltérés kimutatások kiadása
a fõbizottság részére, az eltérés kimutatások továbbítása
OGTPER
bizottságok, illetve a szakági vezetõk részére

A tárgyi eszközök számbavétele, rögzítése, a leltárívek
kitöltése és eljuttatása a pénzügyi referatúrára

Leltárívek elkészítése, átadása a fõbizottság részére,
kiadása a leltározási bizottsági elnökök részére.

A feladat megnevezése

B

Fõbizottság elnöke

OGTPER vezetõ

MH BHD HM OÜI
1. OÜO

Fõbizottság elnöke

OGTPER vezetõ

Bizottsági elnökök

MH BHD, HM OÜI
igazgató

Fõbizottság, Pénzügyi
és számviteli referens

Hetente, a bizottsági
ülést követõ
2. munkanapon

2017. február 10.

2017. február 9.

2017. február 5.

2017. január 27.

2017. január 27.

2017. január 26.

2017. január 24.

2017. január 20.

2017. január 5.

MH BHD HM OÜI
1. OÜO
bizottsági elnökök

Határidõ

E

Felelõs

D
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3. melléklet a 115/2016. (HK 1/2017.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

Felelõsségi nyilatkozat

számú példány
Honvédségi szervezet/HM szerv
Nyt.szám:

Felelõsségi nyilatkozat
a HM intézményi vagyon 2016. évi leltározásának végrehajtásához

Név:

………………………………………….

Rendfokozat:

………………………………………….

Beosztás/Munkakör:

………………………………………….

Alulírott, büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam kitöltött, illetve aláírásommal hitelesített
leltározási okmányokban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 2016.

hó

nap

…………………………..
Aláírás

…………………………….
Honvédségi szervezet/HM szerv vezetõje
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld: HM intézményi vagyon leltározási fõbizottság
2. sz. pld: Irattár
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A Honvédelmi Minisztérium
közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
117/2016. (HK 1/2017.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a bujáki Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központ,
valamint az Erdõfénye Kastélyszálló
átadás-átvételével összefüggõ feladatok
végrehajtásáról szóló
85/2016. (HK 10.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés módosításáról

1. szám

2. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép hatályba.*
Dr. Firicz László s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2016. december 14.

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint 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
6. § (1) bekezdés 1. pontja, illetve 11. § (3) bekezdés
alapján a következõ

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
118/2016. (HK 1/2017.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Link 16 képesség légi vezetés-irányítási rendszerbe
integrálásáról és alkalmazásba vételérõl*

együttes intézkedést
adjuk ki:

1. A bujáki Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központ,
valamint az Erdõfénye Kastélyszálló átadás-átvételével
összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló 85/2016.
(HK 10.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés 56. pontja
a következõ d)–f) pontokkal egészül ki:
[Az MH BHD által használt és a HM EI Zrt. által üzemeltetett, az MH ARB részére átadásra kerülõ ingatlanok
üzemeltetési feladataival összefüggésben a HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár feladatszabása
alapján a HM VGH fõigazgatója intézkedik az ingatlanállomány üzemeltetési és karbantartási feladatait szabályozó, a HM és a HM EI Zrt. részérõl megkötött Szolgáltatási Szerzõdés (a továbbiakban: Szerzõdés) 2017. évi
módosítására a következõk szerint:]
„d) az a) és b) pontok vonatkozásában a Szerzõdésben
foglalt ingatlan-üzemeltetési és -fenntartási szolgáltatások
2017. január 1-jétõl a takarítási feladatok végrehajtására
nem terjednek ki,
e) az MH LK a HM EI Zrt.-tõl 2017. január 1. napjától
átveszi a 7. számú KORK vonatkozásában a takarítási feladatokat oly módon, hogy a d) pont szerinti takarítási feladatokat az MH ARB az 5. és 7. számú KORK állományába tartozó, kizárólag a Hjt. hatálya alá tartozó katonákkal
és a Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszonyban álló személyekkel látja el, és
f) az MH LK parancsnoka belsõ szabályzatában rögzíti
az e) pontban meghatározottakat.”

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
121/2016. (HK 1/2017.) 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*

A HM közigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
122/2016. (HK 1/2017.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Magyar Honvédség Központi Ügyelet mûködésének
szabályozásáról*
* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.

1. szám
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A Honvédelmi Minisztérium
özigazgatási államtitkárának
és a Honvéd Vezérkar fõnökének
124/2016. (HK 1/2017.) HM KÁT–HVKF
együttes intézkedése
a Zrínyi honvédelmi és hadfelszerelési terv részét
képezõ laktanyák, valamint az egyes infrastrukturális
létesítmények felújítására, rekonstrukciójára
vonatkozó részletes javaslat (2017–2019)
összeállításáról, és az azt megalapozó
Laktanya Fejlesztési Koncepció készítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés 27. pontja és 11. § (3) bekezdése alapján
a következõ
együttes intézkedést
adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki (a továbbiakban: honvédelmi szervezetek).
2. Felkérjük a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatóját, hogy az együttes intézkedés végrehajtását
szervezete vonatkozásában tegye lehetõvé.
3. A Zrínyi honvédelmi és hadfelszerelési terv részét képezõ laktanyák, valamint az egyes infrastrukturális létesítmények felújítására, rekonstrukciójára vonatkozó részletes javaslat (2017–2019) összeállítására, és az azt megalapozó Laktanya Fejlesztési Koncepció (a továbbiakban:
LFK) elkészítésére munkacsoportot hozunk létre.
4. A Munkacsoport vezetõje a HM Védelemgazdasági
Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) infrastrukturális fõigazgató helyettese. A Munkacsoport titkári feladatait
a HM VGH személyi állományából kijelölt személy
látja el.
5. A Munkacsoport tagjai:
a) HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály,
b) HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség,

215

c) HVK Híradó és Informatikai Csoportfõnökség,
d) HVK Logisztikai Csoportfõnökség,
e) HVK Haderõtervezési Csoportfõnökség,
f) HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Fõosztály,
g) HM Hatósági Fõosztály,
h) HM VGH,
i) MH Összhaderõnemi Parancsnokság és
j) MH Logisztikai Központ
képviseletében kijelölt, nyilatkozattételre feljogosított
személy.
6. A Munkacsoport munkájába a 4. pontban felsorolt tagokon kívül – a Munkacsoport vezetõjének döntése alapján – eseti jelleggel, bevonhatók más honvédelmi szervezetek képviselõi, valamint felkérhetõk szakmai együttmûködésre a központi államigazgatási szervek – különösen a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – és az ingatlanok felett
tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. is. A Munkacsoport üléseinek állandó meghívottja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat képviselõje.
7. A munkacsoport feladata:
a) az LKF elkészítése 2017. január 15-ig,
b) a HM VGH és az érintett katonai szervezetek által
az LFK-ban elfogadott rendezési elv alapján összeállított,
a felújításokat és rekonstrukciókat tartalmazó részletes
javaslat – figyelemmel a haderõ struktúrára, valamint az
egyes laktanyák rendeltetésére, az ingatlan szerkezetére,
más programokból, forrásokból finanszírozott fejlesztésekre és egyéb szakági követelményekre – értékelése,
c) a tervezett fejlesztések, felújítások során jelentkezõ
erõforrás igények felmérése és
d) a tervekben a feladattal összefüggõ szakági követelmények – így, különösen híradó-informatikai, hadmûveleti, bútor-berendezések – összeállításáról és bedolgozásáról
történõ gondoskodás.
8. A Munkacsoport ügyrendjét a Munkacsoport vezetõje határozza meg. A Munkacsoport üléseit a Munkacsoport vezetõjének kérésére a Munkacsoport titkára hívja
össze.
9. A Munkacsoport vezetõje havonta írásos beszámolót
készít a Munkacsoport munkájáról, amelyet felterjeszt
a HM közigazgatási államtitkár és a Honvéd Vezérkar
fõnök részére.
10. Az LFK jóváhagyásra történõ felterjesztéséért
a HM VGH a felelõs szervezet.
11. Az együttes intézkedés hatálybalépését követõ napon az 4. pontban felsorolt szervezetek vezetõi megküldik
a Munkacsoportba delegált tagok nevét, beosztását és elérhetõségét a Munkacsoport titkárának.
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12. Ez az együttes intézkedés az aláírása napján lép hatályba*, és a Zrínyi honvédelmi és hadfelszerelési terv részét képezõ, laktanyák, valamint az egyes infrastrukturális
létesítmények felújítására, rekonstrukciójára vonatkozó
részletes javaslat (2017–2019) miniszteri jóváhagyásának
napján hatályát veszti.
Dr. Firicz László s. k.,
HM közigazgatási államtitkár

A távollévõ HVKF helyett:
Varga János vezérõrnagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnökének koordinációs helyettese

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2016. december 22.

A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának
29/2016. (HK 1/2017.) HM VGHÁT
szakutasítása
a HM fejezet egységes számviteli politikájának
módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
a HM fejezet egységes számviteli politikájáról és számlarendjérõl szóló 12/2016. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasítás 1. mellékleteként kiadott HM fejezet egységes számviteli politikájának szabályzatát a következõk szerint
módosítom:
1. A HM fejezet egységes számviteli politikájának szabályzata (a továbbiakban: Számviteli politika) 10.7.1.3. alpontja a következõ 10.7.1.3.7. alponttal egészül ki:
„10.7.1.3.7. részesedésekrõl.”
2. A Számviteli politika 12.1. alpontja a következõ
12.1.6. alponttal egészül ki:
„12.1.6. Önköltség-számítási szabályzat”

1. szám

és szakágazatok osztályozási rendjérõl szóló 68/2013.
(XII. 29.) NGM rendelet tartalmazza.”
4. A Számviteli politika pont 12.6. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„12.6. A honvédelmi szervezetek termékértékesítése
vagy szolgáltatásnyújtása és a saját kivitelezésû beruházási tevékenység esetén az értékesítési ár kialakításához
szükséges önköltségi ár kiszámítását a 6. függelék szerint
kell végrehajtani.”
5. A Számviteli politika 4. függelék Bizonylati rend
Mintatárát az 1. melléklet szerinti VI/15. számú mintával
egészítem ki. A kiegészítést az érintettek külön elosztó
szerint kapják meg.
6. A Számviteli politikát a 2. melléklet szerinti 6. függelék Önköltség-számítási szabályzattal egészítem ki. A kiegészítést az érintettek külön elosztó szerint kapják meg.
7. A Számviteli politika
a) 10.7.1.3.6. alpontjában a „HM KGIR végpont.” szövegrész helyébe a „HM KGIR végpont,”,
b) 4. függelék Bizonylati rend Mintatára
ba) a VI/12a számú mintája bizonylat leírásában
a „HM gazdálkodási utasításban3” szövegrész helyébe
a „HM utasításban”,
bb) a VI/12b számú mintája bizonylat leírásában
a „HM gazdálkodási utasításban4” szövegrész helyébe
a „HM utasításban”,
bc) a VI/12a számú mintája bizonylat leírásában
a „HM gazdálkodási utasításban3” szövegrész helyébe
a „HM utasításban”
szöveg lép.
8. A Számviteli politika 12.2. alpontjának 12.2.1. alpontja, valamint 12.6. és 12.7. alpontja hatályát veszti.
9. Ez a szakutasítás 2017. január 3-án lép hatályba.

Sulyok János s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár

3. A Számviteli politika pont 12.3. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„12.3. A szakfeladatok alkalmazásának szabályait
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok

1. szám
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK
A Honvéd Vezérkar fõnökének
499/2016. (HK 1/2017.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ
2016. december havi és 2017. január havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
480/2016. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
503/2016. (HK 1/2017.) HVKF
parancsa
a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek
2016. évi karácsonyi és újévi munkaszüneti napok
körüli munkarendjérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
515/2016. (HK 1/2017.) HVKF
parancsa
a Magyar Honvédség kondicionáló-kiképzési
rendezvényei 2017. évi feladatainak végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
3/2017. (HK 1.) HVKF
parancsa
a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
szolgálatfõnöki beosztás, valamint
az objektumparancsnoki teendõk átadás-átvételével
kapcsolatos feladatokról*
* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
506/2016. (HK 1/2017.) HVKF
parancsa
a Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság szervezeti átalakításával kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
509/2016. (HK 1/2017.) HVKF
parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ
2016. december havi és 2017. január havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
480/2016. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
514/2016. (HK 1/2017.) HVKF
parancsa
a XXXIII. Nemzetközi Katonai Megfigyelõ
Tanfolyam elõkészítésérõl és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
M/4/2016. (HK 1/2017.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk
2017. évi váltásába felajánlott erõk vezetési rendjérõl,
felépítésérõl, készenléti besorolásáról, valamint
jelentési és riasztási értesítési rendjérõl**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
498/2016. (HK 1/2017.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség Központi Ügyelet
személyi állománya 2017. évi szolgálatteljesítési
idejének megállapításáról**

A Honvéd Vezérkar fõnökének
505/2016. (HK 1/2017.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség közúti forgalomba
nem helyezett, a közúton csak ideiglenes jelleggel
közlekedõ jármûvei vezetõinek képzésével,
vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokról szóló
225/2014. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról**

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
507/2016. (HK 1/2017.) HVKF
intézkedése
a Magyarországon települõ NATO Erõket Integráló
Elem státuszáról és támogatásával kapcsolatos
feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
508/2016. (HK 1/2017.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség gépjármûbaleset-vizsgáló
tevékenység rendjérõl*
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A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
19/2016. (HK 1/2017.) HVKFH
szakutasítása
NATO egységesítési egyezmény bevezetésérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm.
rendelet 10. § g) pontjára, a következõ
szakutasítást
adom ki:

A Honvéd Vezérkar fõnökének
511/2016. (HK 1/2017.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség katonai szervezetei magas fokú
fegyelmének fenntartása érdekében
végrehajtandó feladatokról szóló
195/2016. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
513/2016. (HK 1/2017.) HVKF
intézkedése
a Magyar Honvédség
2017. (2018–2019.) évi kiképzési feladatairól*

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
24/2016. (HK 1/2017.) HVKFH
intézkedése
az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer
kialakításával összefüggésben jelentkezõ feladatok
végrehajtásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalokra,
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire.
2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasításban meghatározott rendelkezések érvényesülését.
3. Jelen intézkedésemmel, eredetben angol nyelven, teljes terjedelemben bevezetem a NATO egységesítési
egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetésérõl szóló 21/2015. (HK 1/2016.) HVKFH szakutasításban
fenntartás nélkül elfogadott STANAG 3700 AO
(EDITION 8) – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR
AIR AND SPACE OPERATIONS – AJP-3.3,
EDITION B / Összhaderõnemi doktrina a légierõ és az ûrhadviselés mûveleteihez címû NATO egységesítési egyezményt a következõk szerint:
a) témafelelõs: az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP)
b) témakezelõ: az MH ÖHP Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési Fõnökség
c) a bevezetés idõpontja: 2017. február 1.
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre.
4. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, és visszavonásig hatályos.
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
20/2016. (HK 1/2017.) HVKFH
szakutasítása
NATO egységesítési egyezmény bevezetésérõl

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
21/2016. (HK 1/2017.) HVKFH
szakutasítása
NATO egységesítési egyezmény bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm.
rendelet 10. § g) pontjára, a következõ

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm.
rendelet 10. § g) pontjára, a következõ

szakutasítást

szakutasítást

adom ki:
adom ki:
1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelemi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalokra,
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.
2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasításban meghatározott rendelkezések érvényesülését.
3. Jelen intézkedésemmel, eredetben angol nyelven, teljes terjedelemben bevezetem a NATO egységesítési
egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetésérõl szóló 70/2016. (HK 3.) HVKFH szakutasításban fenntartás nélkül elfogadott STANAG 3703 (EDITION 9) –
AIR MARITIME CO-ORDINATION (AMC) –
AJP-3.3.3 (ATP-34) – Haditengerészeti repülõmûveletek
koordinálása címû NATO egységesítési egyezményt a
következõk szerint:
a) témafelelõs: az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP)
b) témakezelõ: az MH ÖHP Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési Fõnökség
c) a bevezetés idõpontja: 2017. február 1.
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön bevezetésre.
4. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba és visszavonásig hatályos.

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

1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelemi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalokra,
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.
2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasításban meghatározott rendelkezések érvényesülését.
3. Jelen intézkedésemmel, eredetben angol nyelven, teljes terjedelemben bevezetem a NATO egységesítési
egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetésérõl szóló 21/2015. (HK 1/2016.) HVKFH szakutasításban
fenntartás nélkül elfogadott STANAG 7189 AO
(EDITION 2) – JOINT AIRSPACE CONTROL
TACTICS, TECHNIQUES AND PROCEDURES –
ATP-3.3.5.1, EDITION A / Az összhaderõnemi légtér ellenõrzés taktikái, technikái és eljárásai címû NATO egységesítési egyezményt a következõk szerint:
a) témafelelõs: az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP)
b) témakezelõ: az MH ÖHP Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési Fõnökség
c) a bevezetés idõpontja: 2017. február 01.
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre.
4. A STANAG 7189 AO (EDITION 2) bevezetésével
egyidejûleg törlöm a STANAG 3993 AO (EDITION 4)
– AIR CONTROL TERMS AND DEFINITIONS –
AAP-49 / A légtérellenõrzésnél használt fogalmak és
meghatározások címû NATO egységesítési egyezményt.
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5. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba és visszavonásig hatályos.
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c) a bevezetés idõpontja: 2017. február 1.
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön bevezetésre.

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

4. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba és visszavonásig hatályos.
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
22/2016. (HK 1/2017.) HVKFH
szakutasítása
NATO egységesítési egyezmény bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm.
rendelet 10. § g) pontjára, a következõ
szakutasítást

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
23/2016. (HK 1/2017.) HVKFH
szakutasítása
NATO egységesítési egyezmény bevezetésérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § g) pontjára, a következõ

adom ki:
szakutasítást
1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelemi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalokra,
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.
2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasításban meghatározott rendelkezések érvényesülését.
3. Jelen intézkedésemmel, eredetben angol nyelven, teljes terjedelemben bevezetem a NATO egységesítési
egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetésérõl szóló 70/2016. (HK 3.) HVKFH szakutasításban fenntartás nélkül elfogadott STANAG 7210 ATMC
(EDITION 1) – GUIDANCE IN THE SELECTION OF
STANAGS FOR DEPLOYED AIR OPERATIONS
SERVICES – A kitelepüléssel végrehajtott légi mûveletek biztosításához szükséges szabályzó dokumentumok
címû NATO egységesítési egyezményt a következõk
szerint:
a) témafelelõs: az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP)
b) témakezelõ: az MH ÖHP Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési Fõnökség

adom ki:
1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelemi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
a miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalokra,
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire.
2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasításban meghatározott rendelkezések érvényesülését.
3. Jelen intézkedésemmel, eredetben angol nyelven, teljes terjedelemben bevezetem a NATO egységesítési
egyezmények nemzeti elfogadásáról és hatályba léptetésérõl szóló 21/2015. (HK 1/2016.) HVKFH szakutasításban
fenntartás nélkül elfogadott STANAG 7217 AO
(EDITION 1) – FORCE PROTECTION DOCTRINE
FOR AIR OPERATIONS – ATP-3.3.6, EDITION A,
VERSION 1 / Doktrina a légi mûveletekben részvevõ
erõk és eszközök mindenoldalú megóvására címû NATO
egységesítési egyezményt a következõk szerint:
a) témafelelõs: az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP)
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b) témakezelõ: az MH ÖHP Légierõ Hadmûveleti és Kiképzési Fõnökség
c) a bevezetés idõpontja: 2017. február 1.
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre.
4. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba és visszavonásig hatályos.
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
25/2016. (HK 1/2017.) HVKFH
szakutasítása
NATO egységesítési egyezmények
nemzeti elfogadásáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a Magyar Honvédség doktrinális, szabványosítási és terminológiai tevékenységérõl szóló 54/2015.
(X.21.) HM utasítás 3. § (3) bekezdés a) pontjára, a
következõ
szakutasítást
adom ki:
1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelmemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetre,
és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire terjed ki.
2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasításban meghatározott rendelkezések érvényesülését.
3. A STANAG 1171 (ED10) (RD1)
NATO MILITARY OCEANOGRAPHIC AND RAPID
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT SUPPORT PROCEDURES – ATP-32, EDITION E címû NATO haditengerészeti egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra
kerül az MH részvétele nélkül.
Témafelelõs: az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP).
4. A STANAG 1371 (ED12) (RD1)
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SECRET ALLIED MARITIME TACTICAL INSTRUCTIONS AND PROCEDURES – ATP-55, EDITION
D címû NATO haditengerészeti egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül az MH részvétele nélkül.
Témafelelõs: az MH HFKP.
5. A STANAG 1459 (ED3) (RD1)
JOINT DOCTRINE FOR MARITIME OPERATIONS
– AJP-3.1 EDITION A címû NATO haditengerészeti egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül az MH
részvétele nélkül.
Témafelelõs: az MH HFKP.
6. A STANAG 2611 (ED2)
ALLIED JOINT DOCTRINE FOR COUNTER-INSURGENCY (COIN) – AJP-3.4.4 EDITION A / Felkelés
elleni mûveletek címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk szerint:
a) témafelelõs: a Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnökség (a továbbiakban: HVK HDMCSF),
b) témakezelõ: a HVK HDMCSF,
c) a bevezetés idõpontja: 2017. július 14.
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél kerüljön
bevezetésre Honvéd Vezérkar Hadmûveleti Csoportfõnöki intézkedéssel, eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.
7. A STANAG 3759 (ED10) (RD1)
NATO SUPPLEMENT TI ICAO DOC 8168-OPS/611,
VOLUME II FOR THE PREPARATION OF INSTRUMENT APPROACH AND DEPARTURE PROCEDURES – AATCP-1 EDITION E / NATO kiegészítés az
ICAO DOC. 8168-OPS/611, II-es kötetéhez, a mûszeres
megközelítési és indulási eljárások tervezéséhez címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra
kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP),
b) témakezelõ: az MH ÖHP,
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
6 hónapon belül és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön bevezetésre, Honvéd Vezérkar fõnök helyettesi (a továbbiakban:
HVKFH) szakutasítással, eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.
8. A STANAG 4621 (ED2) (RD1)
NAVIGATION WARFARE DEFINITION – ANP-4621
EDITION A / Navigációs hadviselés fogalom meghatározás címû NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövõbeni bevezetéssel a következõk szerint:
a) témafelelõs: az MH ÖHP,
b) témakezelõ: az MH ÖHP és
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c) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a szárazföldi haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre, HVKFH szakutasítással, eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.
9. A STANAG 7172 (ED3) (RD1)
USE OF GEOMAGNETIC MODELS – AGeoP-24
EDITION A / Geomágneses modellek használata címû
NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: a MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban: MH GEOSZ),
b) témakezelõ: az MH GEOSZ,
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 légierõnél kerüljön bevezetésre, HVKFH szakutasítással, eredeti angol nyelven, teljes terjedelemben.
10. A STANAG 7199 (ED3) (RD1)
NATO SUPPLEMENT T ICAO DOC 8168 VOLUME
I – FLIGHT PROCEDURES – AFPP-1 EDITION B/
NATO kiegészítés az ICAO DOC. 8168 I-es kötetéhez, repülési eljárások címû NATO egységesítési egyezmény
nemzeti elfogadásra kerül a következõk szerint:
a) témafelelõs: az MH ÖHP,
b) témakezelõ: az MH ÖHP,
c) a bevezetés idõpontja: a NATO kihirdetést követõ
6 hónapon belül és
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO
egységesítési egyezmény a légierõnél kerüljön bevezetésre HVKFH szakutasítással, eredeti angol nyelven, teljes
terjedelemben.
11. A felsorolt haditengerészeti egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásra kerülnek az MH részvétele
nélkül:
11.1 STANAG 1034 (ED19) ALLIED NAVAL FIRE
SUPPORT – ATP-4 EDITION F
11.2 STANAG 1040 (ED27) NAVAL COOPERATION AND GUIDANCE FOR SHIPPING (NCAGS)
MANUAL – ATP-2 EDITION C VOL I
11.3 STANAG 1052 (ED36) ALLIED SUBMARINE
AND ANTI-SUBMARINE EXERCISE MANUAL –
AXP-1(E)
11.4 STANAG 1068 (ED26) THE ALLIED MARITIME ABOVE WATER WARFARE EXERCISE MANUAL – AXP-2 EDITION D
11.5 STANAG 1075 (ED21) ALLIED MANUAL OF
SUBMARINE OPERATIONS – ATP-18 EDITION H
11.6 STANAG 1104 (ED13) ALLIED WORLDWIDE
NAVIGATIONAL INFORMATION SYSTEM (AWNIS)
– AHP-1 EDITION E
11.7 STANAG 1149 (ED25) DOCTRINE FOR AMPHIBIOUS OPERATIONS – ATP-08 VOL I EDITION D
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11.8 STANAG 1152 (ED27) ALLIED ANTISUBMARINE WARFARE MANUAL – ATP-28 EDITION C
11.9 STANAG 1161 (ED3) INTRODUCTION AND
DEFINITION OF TERMS FOR NATO SEA MINES –
AMP-13 VOL I EDITION A
11.10 STANAG 1164 (ED4) CATALOGUE OF MINE
WARFARE COMPUTER PROGRAMS – AMP-12(A)
11.11 STANAG 1167 (ED20) NATO ABOVE WATER WARFARE MANUAL – ATP-31 EDITION D
11.12 STANAG 1173 (ED25) ALLIED MARITIME
TACTICAL INSTRUCTIONS AND PROCEDURES –
ATP-01 VOL I EDITION G
11.13 STANAG 1174 (ED23) ALLIED MARITIME
TACTICAL SIGNAL AND MANEUVERING BOOK –
ATP-01 EDITION G VOL II
11.14 STANAG 1177 (ED6) DORMANT „Q“ MESSAGE PUBLICATIONS – AHP-7 VOL I, II, III, IV, V &
VI EDITION C
11.15 STANAG 1194 (ED13) HELICOPTER OPERATIONS FROM SHIPS OTHER THAN AIRCRAFT
CARRIERS (HOSTAC) – MPP-02 VOLUME I EDITION H
11.16 STANAG 1242 (ED19) NAVAL MINE WARFARE PRINCIPLES – ATP-6 VOL I EDITION D &
MTP-6 VOL I EDITION D
11.17 STANAG 1243 (ED20) NAVAL MINE COUNTERMEASURES OPERATIONS PLANNING AND
EVALUATION – ATP-6 VOL II EDITION D & MTP-06
VOL II EDITION D
11.18 STANAG 1276 (ED2) SHIPBORNE HELICOPTER HARPOON/GRID RAPID SECURING SYSTEM –
ANEP-83 EDITION A
11.19 STANAG 1310 (ED8) DESIGN CRITERIA FOR
REPLENISHMENT ASPECTS OF NEW CONSTRUCTION NAVAL VESSELS – ANEP-89 EDITION B
11.20 STANAG 1312 (ED4) CHARACTERISTICS OF
NATO SEA MINES – AMP-13 VOL II EDITION A
11.21 STANAG 1314 (ED2) CHARACTERISTICS OF
NATO EXERCISE AND TRAINING SEA MINES –
AMP-13 VOL III EDITION A
11.22 STANAG 1364 (ED3) STANDARD MAGNETIC AND ACOUSTIC CRITERIA FOR REUSABLE
MCM UNDERWATER VEHICLES
11.23 STANAG 1372 (ED11) ALLIED GUIDE TO DIVING OPERATIONS – ADivP-1 EDITION C
11.24 STANAG 1380 (ED5) NATO NAVAL RADIO
AND RADAR RADIATION HAZARDS MANUAL –
AECP-02 EDITION D
11.25 STANAG 1390 (ED8) THE SUBMARINE
SEARCH AND RESCUE MANUAL – ATP-57 EDITION C
11.26 STANAG 1410 (ED4) STANDARD UNMANNED TEST PROCEDURES AND ACCEPTANCE CRITERIA FOR UNDERWATER BREATHING APPARATUS – ADivP-05 EDITION A

1. szám

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

11.27 STANAG 1411 (ED3) STANDARD TO QUANTIFY THE CHARACTERISTICS OF GRANULAR
CARBON DIOXIDE (CO2) ABSORBENT MATERIAL
FOR DIVING AND HYPERBARIC APPLICATIONS –
ADivP-03 EDITION A
11.28 STANAG 1418 (ED3) STANDARDS FOR
MINE WARFARE ACOUSTIC MEASUREMENT –
AMP-15 EDITION A
11.29 STANAG 1431 (ED3) CONFIDENTIAL SUPPLEMENT TO STANDARDS FOR NAVAL MINE WARFARE ACOUSTIC MEASUREMENTS – AMP-15
CONF SUPP EDITION A
11.30 STANAG 1448 (ED3) MULTINATIONAL MARITIME SUPPORT OF HUMANITARIAN OPERATIONS – ATP 3.4.1.2 EDITION B
11.31 STANAG 1455 (ED6) ALLIED MARITIME INTERDICTION OPERATIONS – ATP-71 EDITION A
11.32 STANAG 1462 (ED3) SUBMARINE TRANSFER PROCEDURES – MPP-02.3.2 EDITION A
11.33 STANAG 1464 (ED2) MARITIME CONSIDERATIONS ON THE CONDUCT OF SPECIAL PATROL
INSERTION AND EXTRACTION OPERATIONS (SPIE
OPS) – MPP-02.3.10 EDITION A
11.34 STANAG 1468 (ED2) ALLIED MARITIME
FORCE PROTECTION – ATP-74 EDITION A
11.35 STANAG 1472 (ED1) NVD COMPATIBLE
FLIGHT DECK STATUS DISPLAYS ON SINGLE
SPOT SHIPS
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11.36 STANAG 1475 (ED1) MATERIAL INTEROPERABILITY REQUIREMENTS FOR SUBMARINE ESCAPE AND RESCUE – ANEP/MNEP – 85
11.37 STANAG 1476 (ED1) TECHNICAL AND
MEDICAL STANDARDS AND REQUIREMENTS
FOR SUBMARINE SURVIVAL AND ESCAPE –
ANEP/MNEP-86 EDITION A
11.38 STANAG 1477 (ED1) SUBMARINE OPERATING AND DANGER AREAS – AHP-06 VOL I EDITION B
11.39 STANAG 1479 (ED1) SUBMARINE OPERATING AND DANGER AREAS – AHP-06 EDITION B
VOL III
11.40 STANAG 1480 (ED1) MARITIME ANALYSIS
HANDBOOK (MAH)
11.41 STANAG 1488 (ED1) HARBOUR PROTECTION – ATP-94 EDITION A
11.42 STANAG 7170 (ED3) ADDITIONAL MILITARY LAYERS (AML) – DIGITAL GEOSPATIAL DATA
PRODUCTS – AGeoP-19 EDITION A
Témafelelõs: az MH HFKP.
12. Ez a szakutasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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Helyesbítés: a Honvédelmi Közlöny 12. számában az
„egyes kiadványok hatályon kívül helyezésérõl szóló
459/2016. (HK 12.) HVKF intézkedés”-nek tévesen csak
a címe jelent meg, ezért most a 459/2016. (HK 12.) HVKF
intézkedés teljes szövegét megjelentetjük:
A Honvéd Vezérkar fõnökének
459/2016. (HK 12.) HVKF
intézkedése
egyes kiadványok hatályon kívül helyezésérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján,
valamint 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
11. § (3) bekezdése alapján – figyelemmel a szolgálati
könyvek és a fõnökségi kiadványok kiadásának rendjérõl
szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasításra – a következõ
intézkedést
adom ki:

1. Hatályát veszti
1. a 040/1989. (HK 08.) MN VKF intézkedésével hatályba léptetett Ált/93 cikkszámú, Tábori törzsszolgálat
I. rész Hadsereg- és hadtesttörzsek (Segédlet),
2. az MN csapatlégvédelmi Fõnök jóváhagyásával hatályba léptetett Lé/19 cikkszámú, Segédlet a csapatlégvédelmi tüzéralegységek részére (üteg, szakasz, löveg
harctevékenysége),
3. a 01/1987. (HK 05/1987.) MN LÉRAK és TÜF intézkedésével hatályba léptetett Lé/120 cikkszámú, Szakutasítás a légvédelmi lövészek számára IGLA-1E kézi légvédelmik rakétakomplexum kezelési szabályai és harci
alkalmazása,
4. az MNVK 2. csf. intézkedésével hatályba léptetett
Re/37 cikkszámú, Légideszant kiképzés,
5. a 22/1997. (HK 18.) MH RMSZF intézkedésével hatályba léptetett Re/135 cikkszámú, L-39 típusú repülõgép.
A mentõeszközök üzemeltetési és kiszolgálási szakutasítása. 17/2. könyv,
6. a 19/1984. (HK 8.) MN Ref. intézkedésével hatályba
léptetett Re/1091 cikkszámú, Az ejtõernyõk szerkezete
V. rész,
7. a 144/1984. (HK 33.) MN Ref. intézkedésével hatályba léptetett Re/1179 cikkszámú, Az ejtõernyõk szerkezeti
leírása és üzemeltetési szakutasítása VI. könyv,
8. a 6/1987. (HK 8.) MN Ref. intézkedésével hatályba
léptetett Re/1297 cikkszámú, Emlékeztetõ a repülésvezetõ
részére a 242-es gyártmány repülés közbeni különleges
eseteiben nyújtandó segítségadásra,
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9. a 08/1982. MN Ref. intézkedésével hatályba léptetett
Re/1327 cikkszámú, Szakutasítás a repülõcsapatok hajózó
és a törzsbe beosztott tiszti állománya földi kiképzésének
végrehajtására. HVHT-75. II. rész. Földi kiképzés,
10. a 08/1981. (HK 5/1982.) MN Ref. intézkedésével
hatályba léptetett Re/1334 cikkszámú, Javaslatok a repülõbombák és gyújtótartályok harci alkalmazására,
11. a 012/1983. (HK 03.) MN Ref. intézkedésével hatályba léptetett Re/1350 cikkszámú, Az ellenséges légvédelem leküzdése földi (tengeri) objektumok ellen végrehajtott harci manõverrel,
12. a 026/1985. (HK 05.) MN Ref. intézkedésével hatályba léptetett Re/1385 cikkszámú, Felderítõ repülõk
harckiképzési szakutasítása,
13. a 0038/1988 MN Ref. intézkedésével hatályba léptetett Re/1445 cikkszámú, Szakutasítás a földi célok elleni
repülõfedélzeti megsemmisítõ eszközök harci alkalmazására. II. rész. Irányított repülõfedélzeti megsemmisítõ eszközök,
14. a 022/1990. (HK 05.) MH Ref. intézkedésével hatályba léptetett Re/1460 cikkszámú, Szakutasítás a földi
célok elleni repülõfedélzeti megsemmisítõ eszközök harci
alkalmazásáról. I. rész. Nem irányított megsemmisítõ eszközök,
15. a 023/1990. (HK 05.) MH Ref. intézkedésével hatályba léptetett Re/1461 cikkszámú, Szakutasítás a megsemmisítõ eszközök földi célok ellen való alkalmazására.
III. rész,
16. a 13/1992. (HK 8/1992.) MH Repülõszemlélõ intézkedésével hatályba léptetett Re/1713 cikkszámú, Szakutasítás a repülések végrehajtására (URV-92),
17. a 14/1976. MN MÛF intézkedésével hatályba léptetett Mû/237 cikkszámú, A D-557-1 típusú önjáró útprofilozó kezelési és javítási utasítása,
18. a 29/1983. (HK 3/1984.) MN MÛF intézkedésével
hatályba léptetett Mû/264 cikkszámú, Az SLB-82, az
SLB-82/1 és az SLB-82/AM típusú sûrített levegõs légzõkészülékek mûszaki leírása, kezelési, karbantartási és javítási szakutasítása,
19. az MNVK 6. csf. ált. h. intézkedésével hatályba léptetett Hír/104 cikkszámú, R-350 felderítõ adó-vevõ készülék
kezelési utasítása,
20. az MN híradófõnök intézkedésével hatályba léptetett Hír/111 cikkszámú, R-377 zavaróadapter kezelési
utasítása,
21. a 66/1980. MN HIF intézkedésével hatályba léptetett Hír/264 cikkszámú, Az ARP-6 mûszaki kiszolgálási
szakutasítása,
22. a 13/1983. (HK 8.) MN HIF intézkedésével hatályba
léptetett Hír/293 cikkszámú, Az ARP-6D típusú ultrarövid
hullámú automatikus rádióiránymérõ I. kötet. Mûszaki leírás és kezelési szakutasítás,
23. a 14/1983. (HK 8.) MN HIF intézkedésével hatályba
léptetett Hír/294 cikkszámú, Az ARP-6D típusú ultrarövid
hullámú automatikus rádióiránymérõ 2. kötet. Rajzalbum,
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24. a 134/1984. (HK 33.) MN HIF intézkedésével hatályba léptetett Hír/331 cikkszámú, E-351A áramforrás
gépkocsi mûszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása
OST.140.003 I. kötet,
25. a 134/1984. (HK 33.) MN HIF intézkedésével hatályba léptetett Hír/332 cikkszámú, E-351A áramforrás
gépkocsi mûszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása
II. kötet,
26. a 135/1984. (HK 33.) MN HIF intézkedésével hatályba léptetett Hír/333 cikkszámú, E-351A áramforrás
gépkocsi konzerválási és tárolási szakutasítása,
27. a 136/1984. (HK 33.) MN HIF intézkedésével hatályba léptetett Hír/334 cikkszámú, 160 egység mûszaki
leírás és üzemeltetési szakutasítás 0F2.044.006 T0
0F2.044.0061,
28. a 168/1984. (HK 8/1985.) MN HIF intézkedésével
hatályba léptetett Hír/340 cikkszámú, P-323 IS zajmérõ
mûszaki leírás, üzemeltetési és ellenõrzési szakutasítás
(2.135.009T0) (2.135.009I2),
29. a 169/1984. (HK 8/1985.) MN HIF intézkedésével
hatályba léptetett Hír/341 cikkszámú, P-323 IS zajmérõ
rajzgyûjtemény,
30. a 109/1985. (HK 23.) MN HIF intézkedésével hatályba léptetett Hír/356 cikkszámú, Zajtényezõ-mérõ
(IKS) mûszaki leírása (0F2.741.004T0) és üzemeltetési
szakutasítása (0F2.741.004I),
31. a 111/1985. (HK 23.) MN HIF intézkedésével hatályba léptetett Hír/357 cikkszámú, 0V65 és 0V95 típusú
fûtõberendezés üzemeltetési szakutasítása,
32. a 110/1985. (HK 23.) MN HIF intézkedésével hatályba léptetett Hír/358 cikkszámú, 015 és 030 típusú fûtõberendezések üzemeltetési szakutasítása,
33. a 112/1985. (HK 23.) MN HIF intézkedésével hatályba léptetett Hír/359 cikkszámú, IPM teljesítménymérõ
mûszer mûszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása
0F2.720.006T0,
34. a 113/1985. (HK 23.) MN HIF intézkedésével hatályba léptetett Hír/360 cikkszámú, CS2-SZ17 típusú hullám-mérõ mûszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása
0P2.726.007T0 0P2.726.0007I,
35. az 56/1987. (HK 18.) MN HIF intézkedésével hatályba léptetett Hír/387 cikkszámú, A PHK-10 rádióállomás
mûszaki leírása,
36. a 73/1991. (HK 18.) MH ESZF SZF intézkedésével
hatályba léptetett Hír/398 cikkszámú, AT-3002M berendezés technikai kiszolgálási utasítása,
37. a 17/1993. (HK 23.) MH Vv. Szlõ. intézkedésével
hatályba léptetett Vv/1 cikkszámú, Szakutasítás a vegyivédelmi csapatok tevékenységére I. rész,
38. a 16/1993. (HK 23.) MH Vv. Szlõ. intézkedésével
hatályba léptetett Vv/5 cikkszámú, Szakutasítás a vegyivédelmi csapatok tevékenységére III. rész,
39. az MN Vegyvédelmi fõnök jóváhagyásával hatályba léptetett Vv/11 cikkszámú, Vegyivédelmi technikai
utasítás III. rész,
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40. a 96/1984. (HK 8/1985.) MN FTF CSf. intézkedésével hatályba léptetett Vv/119 cikkszámú, Vegyivédelmi
technikai szakutasítás IX. rész,
41. a 15/1982. MN ÜZA SZF intézkedésével hatályba
léptetett Üza/25 cikkszámú, Szakutasítás a repülõgépek és
helikopterek feltöltési adataira és üzemanyag-fogyasztási
normáira,
42. a 33/1975. MN ÜZA SZF intézkedésével hatályba
léptetett Üza/53 cikkszámú, Az MPG-20 hajtóanyagszivattyú üzemeltetési utasítása,
43. a 17/1981. MN ÜZA SZF intézkedésével hatályba
léptetett Üza/62 cikkszámú, A tábori fõvonali csõvezeték
üzemeltetési szakutasítása,
44. a 17/1983. (HK 18.) MN ÜZA SZF intézkedésével
hatályba léptetett Üza/63 cikkszámú, Szakutasítás az
üzemanyagraktár vezetõ részére,
45. a 9/1984. (HK 13.) MN ÜZA SZF intézkedésével
hatályba léptetett Üza/65 cikkszámú, Szakutasítás az
üzemanyag technikai eszközök korrózióvédelmére,
46. a 9/1985. (HK 13.) MN ÜZA SZF intézkedésével
hatályba léptetett Üza/68 cikkszámú, Szakutasítás a
MNUG-80 hajtóanyag-szivattyú kezelésére,
47. a 041/1986. (HK 05/1987.) MN FVSZF intézkedésével hatályba léptetett Léfe/333 cikkszámú, 9K310-1 hordozható légvédelmi rakétakomplexum mûszaki leírás és
üzemeltetési szakutasítás,
48. a 040/1987. (HK 011.) MN FVSZF intézkedésével
hatályba léptetett Léfe/338 cikkszámú, 9SZ86 zónaértékelõ
berendezés. Szakutasítás a rádióelektronikai elemek cseréjére BK1.000.014-04 DI2,
49. a 066/1987. (HK 02/1988.) MN FVSZF intézkedésével hatályba léptetett Léfe/339 cikkszámú, 9K35
(9K35M) komplexum mûszaki leírás és üzemeltetési szakutasítás 2. rész 9A35 (9A35M) harcjármû üzemeltetési
szakutasítása 9K35 T0I,
50. a 017/1988. (HK 08.) MN FVSZF intézkedésével
hatályba léptetett Léfe/340 cikkszámú, 9K35 (9K35M)
komplexum mûszaki leírás és üzemeltetési szakutasítás. 1.
rész 9A35 (9A35M) harcjármû mûszaki leírása 9K35 T0,
51. a 018/1988. (HK 08.) MN FVSZF intézkedésével
hatályba léptetett Léfe/341 cikkszámú, 9SZ86 rakéta ellenõrzési utasítás. BK1.000.014-04 DI1 megrendelés,
utalványozás,
52. a 052/1988. (HK 02/1989.) MN FVSZF intézkedésével hatályba léptetett Léfe/343 cikkszámú, 9K35 gyártmány mûszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása.
8. rész. A 9SZ16 gyártmány mûszaki leírása. 9K35 T07,
53. a 7/1987. (HK 8.) MN FVSZF intézkedésével hatályba léptetett Léfe/457 cikkszámú, A 9K35 (9K35M)
gyártmány mûszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása
10. rész. A 9A35 gyártmány csapatjavítása 9K35 T09,
54. a 29/1987. (HK 13.) MN FVSZF intézkedésével hatályba léptetett Léfe/459 cikkszámú, 9F635-1 gyártmány
üzemeltetési szakutasítása AESCS1.000.056 IÉ,
55. az 52/1987. (HK 23.) MN FVSZF intézkedésével
hatályba léptetett Léfe/464 cikkszámú, 9K35 (9K35M)
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komplexum mûszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása.
3. rész. 9A35 (9A35M) jármû technikai kiszolgálási
szakutasítása 9K35 T0,
56. a 07/1979. MN RTF intézkedésével hatályba léptetett Rt/111 cikkszámú, Harcászati szakutasítás a harci
munka végrehajtására az 5N87E (KABINA-66) rádiólokátor
komplexumon,
57. a 21/1990. (HK 8.) MN FVSZF intézkedésével hatályba léptetett Rtfe/91 cikkszámú, SZPN-30 zavaró állomás
mûszaki leírás V. kötetéhez,
58. az MN VKF hdm. h. csf. intézkedésével hatályba
léptetett Rel/55 cikkszámú, Utasítás a rádióelektronikai ellentevékenység megszervezésére és végrehajtására (Szárazföldi csapatok) (Tervezet),
59. a 03/1989. (HK 02.) MN RELF intézkedésével hatályba léptetett Rel/63 cikkszámú, „LEFOGÓ-1B” rádiótechnikai zavaróállomás mûszaki leírása és üzemeltetési
szakutasítása,
60. a 010/1989. (HK 08.) MN RELF intézkedésével hatályba léptetett Rel/64 cikkszámú, „LEFOGÓ-1C” tûzvezetõ lokátorzavaró állomás mûszaki leírása és kezelési
szakutasítása,
61. a 98/1988. (HK 8/1989.) MN FVSZF intézkedésével
hatályba léptetett Relfe/145 cikkszámú, 1RL237 zavaróállomás alkatrészjegyzék és kábeltáblázat,
62. a 09/1989. (HK 05.) MN FVSZF intézkedésével hatályba léptetett Relfe/180 cikkszámú, SZPN-30 zavaróállomás. Mûszaki leírás I. kötet,
63. a 25/1992. (HK 23.) MH ESZF intézkedésével hatályba léptetett Relfe/190 cikkszámú, R-330P rádiózavaró
állomás mûszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása.
I. kötet,
64. a 6/1993. (HK 13.) MH ESZF intézkedésével hatályba léptetett Relfe/191 cikkszámú, Az R-330P rádiózavaró állomás mûszaki leírása és kezelési szakutasítása
2. kötet,
65. a 7/1993. (HK 13.) MH ESZF intézkedésével hatályba léptetett Relfe/192 cikkszámú, Az R-330P rádiózavaró állomás mûszaki leírása és kezelési szakutasítása
3. kötet ZsJa 1.200.178 TO,
66. a 15/1992. (HK 18.) MH ESZF intézkedésével hatályba léptetett Relfe/254 cikkszámú, A P-180-M típusú
diktafon mûszaki leírása és kezelési szakutasítása,
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67. a 26/1994. (HK 23.) MH ESZF intézkedésével hatályba léptetett Relfe/276 cikkszámú, Az R-880M rádióvevõberendezés mûszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása,
68. a 033/1975. MN FVSZF intézkedésével hatályba
léptetett Kléfe/156 cikkszámú, 1Sz91M1 önjáró felderítõ
és rávezetõ állomás üzemeltetési utasítása. I. rész. Harci
munka,
69. az MN tüzérparancsnoka jóváhagyásával hatályba
léptetett Sb/8 cikkszámú, Táblázatok a geodéziai adatok
kiszámításához,
70. az MN tüzérfõnök jóváhagyásával hatályba léptetett
Sb/22 cikkszámú, Táblázatgyûjtemény a lõelemek kiszámításához. III. rész,
71. az MN tüzérparancsnoka jóváhagyásával hatályba
léptetett Sb/29 cikkszámú, A geodéziai adatok kiszámítása
nagytávolságra való lövésnél,
72. az MN tüzérfõnök jóváhagyásával hatályba léptetett
Sb/34 cikkszámú, Utasítás a ballisztikai szél meghatározására éjszakai szondázó tölténnyel, és
73. az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések
hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. évi LXXXII. törvény 1. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztett 58/1980.
HM utasítás mellékleteként kiadott Ált/48 cikkszámú,
A Magyar Néphadsereg polgári fegyveres õrség mûködési
és szolgálati szabályzata
címû szolgálati könyv.
2. A hatályon kívül helyezett nyílt szolgálati könyveket
a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek az a Magyar
Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata kiadásáról szóló 11/1996. (HK 7.) HM utasítás szerint saját
hatáskörben semmisítik meg.
3. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép
hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
A távollévõ HVKF helyett:
Dr. Orosz Zoltán altábornagy s. k.,
Honvéd Vezérkar fõnök helyettes
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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 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. 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 jogtörténet, 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 egyenlítjük ki.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei 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 eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság 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 legyen 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 megrendelhetõ 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

229

230

HONVÉDELMI KÖZLÖNY

1. szám

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el az
alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................... .
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) adószáma: ...............................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû kötetét
Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során 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 jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint 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 részletekbe 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 magyarországi 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 megrendelhetõ 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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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 szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fogalom 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, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza 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 megrendelhetõ 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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