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Jogszabályok

54/2017. (III. 20.)
Korm. rendelet

A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról 421

Határozatok

1044/2017. (II. 3.)
Korm. határozat

A Magyar Honvédség hadrendjében lévõ JAS-39- Gripen re-
pülõgépek repülési idejének növeléséhez szükséges
kiegészítõ logisztikai szolgáltatások megrendelésének jóvá-
hagyása érdekében a Magyarország Honvédelmi Minisztéri-
um Beszerzési Hivatala és a Svéd Királyság Hadfelszerelési
Hivatala [Försvarers Materielverk (FMV)] elnevezésû szer-
vezete között fennálló Bérleti Megállapodás módosítására vo-
natkozó feladatokról 421

92/2017. (III. 14.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 422

93/2017. (III. 14.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 422

94/2017. (III. 14.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 422

95/2017. (III. 14.)
KE határozat

Dandártábornoki kinevezésrõl 422

Miniszteri utasítások

8/2017. (III. 3.)
HM utasítás

A hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladat-
megosztásról és az I. világháborúban életüket vesztett magyar
katonák hadisírjainak és hõsi emlékhelyeinek állapotfelméré-
sével, felújításával összefüggõ pályázati tevékenységrõl
szóló 66/2016. (XII. 22.) HM utasítás módosításáról 423

9/2017. (III. 10.)
HM utasítás

A honvédségi közfoglalkoztatási program végrehajtásáról
szóló 29/2012. (V. 8.) HM utasítás módosításáról és a minisz-
teri biztos kinevezésérõl szóló 27/2013. (IV. 24) HM utasítás
hatályon kívül helyezésérõl 423
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10/2017. (III. 24.)
HM utasítás

A honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám kö-
zépiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlõségi ösz-
töndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó ár-
vák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének
rendjérõl 424

11/2017. (IV. 6.)
HM utasítás

A „Szakutasítás a katonai vasúti szállítások tervezésére, meg-
szervezésére és végrehajtására” címû szolgálati könyv kiadá-
sáról szóló 55/1988. (HK1/1989.) HM utasítás hatályon kívül
helyezésérõl 427

Államtitkári intézkedések

23/2017. (HK 4.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Magyar honvédség gyakorlóterei és kiképzési létesítmé-
nyei fejlesztésével összefüggõ feladatokat összehangoló és az
azokhoz kapcsolódó döntéseket elõkészítõ munkacsoport fel-
állításáról 428

25/2017. (HK 4.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A mûveleti beszerzések lefolytatásának rendjérõl szóló
53/2011. (HK 15.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés és a
külképviseletek beszerzési eljárásai lefolytatásának rendjérõl
szóló 51/2012. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézke-
dés módosításáról 428

26/2017. (HK 4.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi képzésben részt ve-
võ személyi állomány nemzeti támogatásával összefüggõ
2016. évi ellátási normákról szóló 35/2016. (HK 5.) HM
KÁT–HVKF együttes intézkedés hatályon kívül helyezésérõl 428

28/2017. (HK 4.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A Magyarországon települõ NATO Erõket Integráló Elem és
a Magyar Honvédség közötti kapcsolattartásról, valamint az
információcserével kapcsolatos feladatokról 428

30/2017. (HK 4.)
HM KÁT–HVKF
együttes intézkedés

A KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvéd-
ség katasztrófavédelemmel összefüggõ beavatkozási képes-
ségének fejlesztése címû Európai Uniós projekt keretében be-
szerzett és felújított eszközök és készletek felhasználásra ki-
jelölt honvédelmi szervezetek részére történõ átadásának fel-
adatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól 429

7/2017. (HK 4.)
HM VGHÁT szakutasítás

A 2016. évi zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás el-
készítésérõl 438

8/2017. (HK 4.)
HM VGHÁT szakutasítás

Magyar katonai szabványok visszavonásáról 444

Honvéd Vezérkar fõnöki rendelkezések

86/2017. (HK 4.)
HVKF szakutasítás

A Katonai vasúti szállítások tervezése, megszervezése és vég-
rehajtása címû szolgálati könyv kiadásáról 445

87/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. március havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 74/2017. (HK 3.)
HVKF parancs módosításáról 445

91/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A határõrizetû célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére
és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre
vonatkozó feladatok egészségügyi biztosításának megterve-
zésérõl, megszervezésérõl és végrehajtásáról 445

92/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A 2017. március 15-ei Nemzeti Ünnep megünneplésével
összefüggõ feladatokról 445

101/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. március havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 74/2017. (HK 3.)
HVKF parancs módosításáról 445
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102/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban 2017. április hó-
napban készenléti szolgálatot ellátó személyek szolgálatve-
zénylésérõl 445

103/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A NATO tagállamok és PfP tagországok számára meghirde-
tett ATP 45 értékelõ tanfolyam szervezésérõl és végrehajtásá-
ról 445

104/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. március havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 74/2017. (HK 3.)
HVKF parancs módosításáról 446

106/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2016. december havi és 2017.
január havi készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
480/2016. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról, továbbá a
Stratégiai Mûvelet Központ 2017. február havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 30/2017. (HK 2.)
HVKF parancs módosításáról 446

107/2017. (HK 4.)
HVKF szakutasítás

„A Magyar Honvédség egységes alapkiképzési programja”
címû szolgálati könyv kiadásáról 446

109/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a Straté-
giai Mûvelet Vezetõ Csoport – Katasztrófavédelmi Operatív
Törzsben szolgálatot ellátó személyek kijelölésérõl 446

110/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. április havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl 446

111/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. március havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 74/2017. (HK 3.)
HVKF parancs módosításáról 446

113/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A 2017. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátá-
sáról 447

125/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központ 2017. március havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 74/2017. (HK 3.)
HVKF parancs módosításáról 447

126/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûvelet Központban szolgálatot teljesítõ szemé-
lyek kijelölésérõl 447

128/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A fizikai állapotfelmérések ellenõrzésérõl és végrehajtásáról
447

129/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A XV. Rendõri és Katonai Mesterlövõ Világkupa Katonai
Versenynapjának elõkészítésérõl és végrehajtásáról 447

130/2017. (HK 4.)
HVKF parancs

A Stratégiai Mûveleti Központ 2017. április havi készenléti
szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló 110/2017. (HK 4.)
HVKF parancs módosításáról 447

90/2017. (HK 4.)
HVKF intézkedés

A katonai toborzás végrehajtásáról szóló 333/2001.
(HK 3/2002.) HVKF intézkedés módosításáról 447

93/2017. (HK 4.)
HVKF intézkedés

A kanyaró megbetegedések elleni védekezés feladatairól 450

96/2017. (HK 4.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség tûzszerész szabályzata I. rész kiadásáról
szóló 262/2014. (HK 10.) HVKF intézkedés módosításáról 452

108/2017. (HK 4.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válság-
helyzetben való közremûködése esetén, valamint egyes kü-
lönleges jogrendi helyzetek kezdeményezését vagy kihirdeté-
sét követõ esetekben a Stratégiai Mûvelet Központ részleges
aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának rendjé-
rõl szóló 23/2017. (HK 2.) HVKF intézkedés egyes pontjai-
nak ideiglenes felfüggesztésérõl 453

112/2017. (HK 4.)
HVKF intézkedés

Egyes kiadványok hatályon kívül helyezésérõl 453
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122/2017. (HK 4.)
HVKF intézkedés

A Magyar Honvédség katonai szervezetei magas fokú fegyel-
mének fenntartása érdekében végrehajtandó feladatokról
szóló 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról 453

9/2017. (HK 4.)
HVKFH szakutasítás

NATO egységesítési egyezmény bevezetésérõl 454

Fõnöki rendelkezések

6/2017. (HK 4.)
HVK LOGCSF szakutasítás

A 9M131 METISZ típusú irányítható páncéltörõ rakéták
üzemképességi idejérõl 455

7/2017. (HK 4.)
HVK LOGCSF szakutasítás

A STANAG 2406 és a STANAG 2961 bevezetésérõl 455

8/2017. (HK 4.)
HVK LOGCSF szakutasítás

Az önkéntes tartalékos állomány felkészítési feladatairól és
tényleges szolgálatteljesítésének logisztikai támogatásáról 455

312/2017. (HK 4.)
HVK SZCSF szakutasítás

Az Ügyfélszolgálati Rendszer II. ütemének bevezetésével
kapcsolatos személyügyi, humán és katonai igazgatási felada-
tok végrehajtásáról 460

Szervezeti hírek

MH KIKNYP Honvédségi igazolványok érvénytelenítésérõl 461
MH KIKNYP Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancs-

nokság Katonai Okmánykezelõ Iroda 2017. évi igazgatási
szünetének megállapításáról 461

MH GEOSZ Szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok árairól 462
MH KIKNYP Bélyegzõ érvénytelenítésérõl 462
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
54/2017. (III. 20.) Korm.

rendelete
a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján,

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

1. §

A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. mel-
léklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
az 54/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

1. A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól
szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet
68. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„68. Közbeszerzési koordinációs feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
a) egyetemi szintû jogász vagy közgazdász szakkép-

zettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus szak-
képzettség; okleveles közigazgatási menedzser és okle-
veles közigazgatási szakértõ szakképzettség, fõiskolai
szintû igazgatásszervezõ vagy közigazgatás-szervezõ
vagy pénzügyi szakképzettség; mûszaki felsõoktatás-
ban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai
szintû, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggõ egyéb
végzettség;

b) az a) pontban fel nem sorolt egyetemi vagy fõiskolai
szintû végzettség és az OKJ szerinti közbeszerzési refe-
rens vagy azzal egyenértékû közbeszerzési szakképe-
sítés.”
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HATÁROZATOK

A Kormány
1044/2017. (II. 3.) Korm.

határozata
a Magyar Honvédség hadrendjében lévõ

JAS-39 Gripen repülõgépek
repülési idejének növeléséhez szükséges

kiegészítõ logisztikai szolgáltatások megrendelésének
jóváhagyása érdekében a Magyarország Honvédelmi
Minisztérium Beszerzési Hivatala és a Svéd Királyság

Hadfelszerelési Hivatala [Försvarers Materielverk
(FMV)] elnevezésû szervezete között fennálló
Bérleti Megállapodás módosítására vonatkozó

feladatokról

A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a Magyarország Honvédelmi

Minisztérium Beszerzési Hivatala és a Svéd Királyság
Hadfelszerelési Hivatala [Försvarers Materielverk
(FMV)] elnevezésû szervezet között a JAS-39 Gripen tí-
pusú repülõgépek bérletével kapcsolatos részletes feltéte-
leket tartalmazó Bérleti Megállapodásban (a továbbiak-

ban: bérleti szerzõdés) rögzített, megrendelt logisztikai
szolgáltatásokra vonatkozó feltételek módosításra kerülje-
nek,

b) felhívja a honvédelemért felelõs minisztert, hogy
kezdje meg a bérleti szerzõdés módosítására irányuló tár-
gyalásokat, és

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva en-
gedélyezi, hogy az állam nevében a honvédelemért felelõs
miniszter a központi költségvetés XIII. Honvédelmi Mi-
nisztérium fejezetnek az érintett beszerzéssel kapcsolatos
kiadásait tartalmazó költségvetési kiadási elõirányzata ter-
hére a bérleti szerzõdés módosítását aláírja azzal, hogy
2018–2026 között a módosítással járó többletkifizetés
a 2016. október 28-i MNB devizaárfolyamon és
a 2001. elsõ negyedévi gazdasági árszinten számítva nem
haladhatja meg a 3,4 milliárd forintot.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök



A köztársasági elnök
92/2017. (III. 14.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi mi-
niszter elõterjesztésére – Simon Attila János ezredest 2017.
március 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2017. március 3.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. március 8.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01208-2/2017.

A köztársasági elnök
93/2017. (III. 14.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi mi-
niszter elõterjesztésére – Myszöglád Róbert Károly ezre-
dest 2017. március 15-ei hatállyal dandártábornokká kine-
vezem.

Budapest, 2017. március 3.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. március 8.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01209-2/2017.

A köztársasági elnök
94/2017. (III. 14.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi mi-
niszter elõterjesztésére – dr. Tamás Róbert ezredest 2017.
március 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2017. március 3.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. március 8.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01210-2/2017.

A köztársasági elnök
95/2017. (III. 14.) KE

határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi mi-
niszter elõterjesztésére – Kajári Ferenc ezredest 2017.
március 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2017. március 3.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. március 8.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01233-2/2017.
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UTASÍTÁSOK

A honvédelmi miniszter
8/2017. (III. 3.) HM

utasítása
a hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli

feladatmegosztásról és az I. világháborúban életüket
vesztett magyar katonák hadisírjainak

és hõsi emlékhelyeinek állapotfelmérésével,
felújításával összefüggõ pályázati tevékenységrõl szóló

66/2016. (XII. 22.) HM utasítás
módosításáról

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

utasítást

adom ki:

1. §

(1) A hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli
feladatmegosztásról és az I. világháborúban életüket vesz-
tett magyar katonák hadisírjainak és hõsi emlékhelyeinek
állapotfelmérésével, felújításával összefüggõ pályázati te-
vékenységrõl szóló 66/2016. (XII. 22.) HM utasítás (a to-
vábbiakban: utasítás) 9. §-a a következõ (2a) bekezdéssel
egészül ki:

„(2a) A bíráló bizottság ülésein az utasításban meghatá-
rozottakkal összefüggõ feladatokat ellátó HM miniszteri
biztos tanácskozási joggal vesz részt.”

(2)Az utasítás 9. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3a) A bíráló bizottság döntéseit tartalmazó jegyzõ-
könyv kivonatát tájékoztatásul meg kell küldeni a HM
közigazgatási államtitkára részére.”

2. §

Az utasítás 9. § (1) bekezdésében a „HM közigazgatási
államtitkára” szövegrész helyébe a „HM parlamenti állam-
titkára” szöveg lép.

3. §

Hatályát veszti az utasítás 3. § c) pontja.

4. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
9/2017. (III. 10.) HM

utasítása
a honvédségi közfoglalkoztatási program

végrehajtásáról szóló
29/2012. (V. 8.) HM utasítás módosításáról
és a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló

27/2013. (IV. 24.) HM utasítás hatályon kívül
helyezésérõl

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

utasítást

adom ki:

1. A honvédségi közfoglalkoztatási program
végrehajtásáról szóló 29/2012. (V. 8.) HM utasítás

módosítása

1. §

Hatályát veszti a honvédségi közfoglalkoztatási prog-
ram végrehajtásáról szóló 29/2012. (V. 8.) HM utasítás
4. § (2) bekezdése.

2. A miniszteri biztos kinevezésérõl szóló
27/2013. (IV. 24.) HM utasítás

hatályon kívül helyezése

2. §

Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló
27/2013. (IV. 24.) HM utasítás.
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3. Záró rendelkezés

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
10/2017. (III. 24.) HM

utasítása
a honvédelmi miniszter által alapított

Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj,
a Lippai Balázs esélyegyenlõségi ösztöndíj

és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó
árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának

és odaítélésének rendjérõl

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

utasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a to-
vábbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra,
a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési in-
tézményre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezet) terjed ki.

2. §

A honvédelmi tárca a honvédelmi nevelés érdekében
évente Béri Balogh Ádám középiskolai, az esélyegyenlõ-
ség támogatása érdekében Lippai Balázs esélyegyenlõ-
ségi, továbbá az elhunyt honvédek és nyugállományú

katonák árváinak (a továbbiakban: az MH gondoskodási
körébe tartozó árvák) támogatását célzó ösztöndíjakat ítél
oda.

2. Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj

3. §

(1) A Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra kizá-
rólag magyarországi középiskolák nappali tagozatos, ma-
gyar állampolgársággal rendelkezõ azon tanulói pályáz-
hatnak, akik az ösztöndíjpályázat kiírásának félévében
részt vesznek a „Katonai alapismeretek” tantárgy tanulá-
sában.

(2) Az ösztöndíj elnyerésére minden naptári év szep-
tember 15-ig pályázat kerül közzétételre a 18. § szerint.

(3) Az ösztöndíjat évente a 4,50 tanulmányi átlagot el-
érõ, példás magaviseletû, testnevelésbõl legalább „jó” ér-
demjegyet elért tanulók nyerhetik el, egy tanév (10 hónap)
idõtartamára.

4. §

A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent, ha
a) a szülõ
aa) honvédelmi szervezet állományában hivatásos vagy

szerzõdéses katonaként teljesít szolgálatot, továbbá kor-
mánytisztviselõi, kormányzati ügykezelõi, közalkalma-
zotti vagy munkavállalói jogviszonyban kerül foglalkozta-
tásra, vagy

ab) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. tör-
vény 2. § 30. pontja szerinti nyugállományú katona, vagy

b) a pályázó az oktatási intézmény vezetõje által hitele-
sített, illetve igazolt, honvédelemhez kötõdõ diákköri te-
vékenységben vesz részt.

5. §

(1) Az ösztöndíj havi mértéke a központi költségvetés-
rõl szóló törvényben a közszolgálati tisztviselõkre vonat-
kozó illetményalap 33%-ának személyi jövedelem-
adó-elõleggel növelt összege.

(2) Az ösztöndíj a második tanulmányi félévre csak
azoknak a nyertes pályázóknak folyósítható, akik legké-
sõbb február 15-ig megküldik a HM Társadalmi Kapcsola-
tokat Koordináló Fõosztály (a továbbiakban: HM TKKF)
részére az oktatási intézmény által kiállított hivatalos iga-
zolást a 3. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott feltéte-
lek fennállásáról.

6. §

Egy tanévben legfeljebb 50 fõ részesíthetõ az ösztön-
díjban.
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3. Lippai Balázs esélyegyenlõséget elõsegítõ ösztöndíj

7. §

(1) A Lippai Balázs esélyegyenlõséget elõsegítõ ösztön-
díjat azok a hátrányos helyzetû vagy magukat roma szár-
mazásúnak valló, nappali tagozaton közép-, illetve felsõ-
fokú tanulmányokat folytató hallgatók nyerhetik el, akik
magyar állampolgárok, megfelelnek a kiírt pályázati felté-
teleknek, a katonai alapismeretek szabadon választott
érettségi tantárgyat tanulják, illetve felvették a honvédel-
mi ismeretek tantárgyat.

(2) Az ösztöndíj elnyerésére minden naptári év szep-
tember 15-ig pályázat kerül közzétételre a 18. § szerint.

(3) Az évente meghirdetésre kerülõ ösztöndíjra egy tan-
év (10 hónap) idõtartamra a 3,00 feletti tanulmányi ered-
ményt elérõ, legalább jó magaviseletû tanulók, illetve fe-
gyelmi felelõsségre vonásban nem részesült hallgatók pá-
lyázhatnak.

(4) Az ösztöndíj a második tanulmányi félévre csak
azoknak a nyertes pályázóknak folyósítható, akik legké-
sõbb február 15-ig a HM TKKF részére megküldik az ok-
tatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást az (1) és
(3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállásáról.

8. §

(1) Az ösztöndíj havi mértéke a központi költségvetés-
rõl szóló törvényben a közszolgálati tisztviselõkre vonat-
kozó illetményalap 25%-ának személyi jövedelemadó elõ-
leggel növelt összege.

(2) Egy tanévben legfeljebb 10 fõ részesíthetõ az ösz-
töndíjban.

4. Az MH gondoskodási körébe tartozó árvák
támogatására létrehozott ösztöndíj

9. §

Az MH gondoskodási körébe tartozó árvák támogatásá-
ra létrehozott ösztöndíjban az a személy részesülhet, aki
az MH gondoskodási körébe tartozik, a társadalombiztosí-
tási rendszer keretében megállapított árvaellátásra jogo-
sult, nappali iskolarendszerû szakképzésben vesz részt,
vagy nappali tagozaton általános, közép-, illetve felsõfokú
tanulmányokat folytat, a 10. § szerinti feltételek teljesülése
esetén.

10. §

Az ösztöndíjat évente a legalább 3,00 tanulmányi átla-
got elérõ, legalább jó magaviseletû, fegyelmi felelõsségre

vonásban nem részesült, az MH gondoskodási körébe tar-
tozó árva nyerheti el.

11. §

Az ösztöndíj iránti pályázat az árvaellátásra való jogo-
sultság megállapításától kezdve bármikor benyújtható
a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség (a to-
vábbiakban: HVK SZCSF) részére.

12. §

A beérkezett pályázatokat a 9–10. § szerinti feltételek
fennállása esetén elfogadottnak kell tekinteni.

13. §

Az ösztöndíj havi mértéke a központi költségvetésrõl
szóló törvényben meghatározott honvédelmi illetményalap
35%-ának személyijövedelemadó-elõleggel növelt össze-
ge, melynek folyósítása a tanév idõszakában – a tanulmányi
szüneteket is beleértve – havonta utólag történik.

14. §

(1) Az ösztöndíj a soron következõ tanévben csak azok-
nak az árváknak folyósítható, akik legkésõbb az adott fél-
év megkezdését követõ 15 napon belül a HVK SZCSF ré-
szére megküldik az oktatási intézmény által kiállított hiva-
talos igazolást a 9–10. §-ban meghatározott feltételek
fennállásáról.

(2) A HVK SZCSF minden év augusztus 15-ig tájékoztatja
a jogosultakat az igazolásbenyújtási kötelezettségükrõl.

15. §

Az ösztöndíj folyósításának a kezdõ napja a pályázat el-
bírálását követõ hónap elsõ napja.

16. §

Az ösztöndíjjal kapcsolatos ügyintézési feladatokat
a HVK SZCSF látja el.

5. Közös szabályok

17. §

Az ösztöndíjra kizárólag magyarországi nappali tago-
zatos iskolarendszerû képzésben tanulmányokat folytató
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magyar állampolgársággal rendelkezõ tanuló, illetve hall-
gató pályázhat.

18. §

(1) Az ösztöndíjakra vonatkozó pályázatot a HM TKKF
írja ki a miniszter erre vonatkozó elõzetes döntése alapján.
A pályázatok közzététele a HM honlapján történik.
Az MH gondoskodási körébe tartozó árvák ösztöndíjának
pályázási rendjére a 11–12. §-ban meghatározottak
az irányadók.

(2) Az ösztöndíjra a pályázó a megelõzõ félévben elért
tanulmányi eredménye és az egyéb feltételek fennállása
alapján nyújthat be pályázatot.

(3) A pályázatot a pályázati kiírásban meghatározott ha-
táridõig és módon kell a megadott szervezet részére meg-
küldeni.

(4) A pályázati kiírás tartalmazza a jelentkezés feltétele-
it, a pályázat benyújtásának határidejét és módját, a meg-
küldendõ dokumentumokat és igazolásokat, az adható
ösztöndíj mértékét, az ösztöndíjjal támogatott idõszakot,
valamint az egyéb feltételeket.

(5) A pályázat tartalmazza a pályázó személyi adatait
(név, születési hely és idõ, lakcím, TAJ szám, adóazonosí-
tó jel), az igazolást a tanulói jogviszonyról, az adatkezelési
hozzájárulást.

(6) A pályázati kiírásban szereplõ igazolásokat a pályá-
zó szerzi be az oktatási intézménytõl.

(7) A pályázatokat az erre a célra létrehozott bizottsá-
gok bírálják el, és döntenek az ösztöndíjak odaítélésérõl.

19. §

(1) Az ösztöndíjak odaítélését a miniszter által jóváha-
gyott bizottság végzi. Az ösztöndíjjal kapcsolatos ügyinté-
zési feladatokat a HM TKKF végzi.

(2) A bizottság elnöke a HM TKKF fõosztályvezetõje.
(3) A bizottság tagjai:
a) a Honvéd Vezérkar képviseletében 1 fõ,
b) a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Fõosztály sze-

mélyi állományából 1 fõ és
c) a HM Védelemgazdasági Hivatal személyi állomá-

nyából 1 fõ.

20. §

(1) A bizottság ügyrendjét saját maga állapítja meg.
(2) A bizottság munkájában, a bizottság elnökének fel-

kérése alapján, külsõ szakértõ is részt vehet.

21. §

(1) A pályázat eredménytelen, amennyiben egyetlen ér-
vényes pályázat sem érkezik. Eredménytelen pályázat ese-
tében a miniszter újabb pályázat kiírásáról dönthet.

(2) Amennyiben a miniszter újabb pályázat kiírásáról
dönt, 30 napon belül újabb pályázatot kell kiírni.

22. §

Az ösztöndíjak tervezését, elszámolását és kifizetését,
valamint a pályázatot elnyert személyek – ösztöndíjának
kifizetéséhez szükséges – adatainak a HM Költségvetés
Gazdálkodási Információs Rendszerben történõ rögzítését
a HM Védelemgazdasági Hivatal HM I. Objektum Gaz-
dálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra végzi.

23. §

Az ösztöndíjak havi részletekben, utólag kerülnek uta-
lásra a tanulók, illetve hallgatók saját nevére, ennek
hiányában a törvényes képviselõjük nevére szóló bank-
számlára. Az ösztöndíjak folyósítása a tanév ösztöndíjjal
támogatott idõszakában havonta, a pénzbeli juttatások fo-
lyósításának szabályairól szóló 82/2013. (XII. 21.) HM
utasítás alapján történik. Tört hónap esetén az ösztöndíjat
a teljes havi mérték összegében kell kifizetni.

24. §

Amennyiben a pályázó több honvédségi ösztöndíjat is
elnyer, részére a kedvezõbb összegû ösztöndíj kerül folyó-
sításra.

6. Záró rendelkezések

25. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép hatályba.

26. §

Az utasítás hatálybalépése nem érinti a Béri Balogh
Ádám középiskolai ösztöndíj odaítélésének rendjérõl
szóló 61/2011. (VI. 2.) HM utasítás, valamint a Lippai Ba-
lázs esélyegyenlõséget elõsegítõ ösztöndíj pályáztatásá-
nak és odaítélésének rendjérõl szóló 68/2012. (X. 1.) HM
utasítás alapján a 2016/2017-es tanévre elnyert, valamint
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folyamatban lévõ tanév során kiírandó ösztöndíjak folyó-
sítását.

27. §

Hatályát veszti a Béri Balogh Ádám középiskolai ösz-
töndíj odaítélésének rendjérõl szóló 61/2011. (VI. 2.) HM
utasítás, valamint a Lippai Balázs esélyegyenlõséget elõ-
segítõ ösztöndíj pályáztatásának és odaítélésének rendjé-
rõl szóló 68/2012. (X. 1.) HM utasítás.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
11/2017. (IV. 6.) HM

utasítása
a „Szakutasítás a katonai vasúti szállítások

tervezésére, megszervezésére és végrehajtására” címû
szolgálati könyv kiadásáról szóló

55/1988. (HK1/1989.) HM utasítás hatályon kívül
helyezésérõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés c) pontja és a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezet-
hetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.

(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a kö-
vetkezõ

utasítást

adom ki:

1. §

Hatályát veszti a „Szakutasítás a katonai vasúti szállítá-
sok tervezésére, megszervezésére és végrehajtására” címû
szolgálati könyv kiadásáról szóló 55/1988. (HK1/1989.)
HM utasítás.

2. §

A hatályon kívül helyezett nyílt szolgálati könyvet
a Magyar Honvédség katonai szervezetei a Magyar Hon-
védség Egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról,
valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Hon-
védség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata kiadásáról
szóló 11/1996. (HK 7.) HM utasítás szerint saját hatáskör-
ben semmisítik meg.

3. §

Ez az utasítás 2017. április 28-án lép hatályba.

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

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
23/2017. (HK 4.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Magyar honvédség gyakorlóterei és kiképzési

létesítményei fejlesztésével összefüggõ feladatokat
összehangoló és az azokhoz kapcsolódó döntéseket

elõkészítõ munkacsoport felállításáról*

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
25/2017. (HK 4.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a mûveleti beszerzések lefolytatásának rendjérõl szóló

53/2011. (HK 15.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés és a külképviseletek beszerzési eljárásai

lefolytatásának rendjérõl szóló
51/2012. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes

intézkedés módosításáról*

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
26/2017. (HK 4.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi képzésben

részt vevõ személyi állomány nemzeti támogatásával
összefüggõ 2016. évi ellátási normákról szóló
35/2016. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes

intézkedés hatályon kívül helyezésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, továb-
bá a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a

különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés 26. pontja és 11. § (2) bekezdés b) pontja
alapján – figyelemmel az illetményekkel és illetményen
kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályok-
ról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás 37. § (1) bekezdé-
sében foglaltakra – a következõ

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Hatályát veszti a külföldi szolgálatot teljesítõ és kül-
földi képzésben részt vevõ személyi állomány nemzeti tá-
mogatásával összefüggõ 2016. évi ellátási normákról
szóló 35/2016. (HK 5.) HM KÁT–HVKF együttes
intézkedés.

2. Ez az intézkedés az aláírását követõ napon lép hatály-
ba*, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Firicz László s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2017. március 9.

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fõnökének
28/2017. (HK 4.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a Magyarországon települõ NATO Erõket Integráló

Elem és a Magyar Honvédség közötti
kapcsolattartásról, valamint az információcserével

kapcsolatos feladatokról*

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási
államtitkárának

és a Honvéd Vezérkar fonökének
30/2017. (HK 4.) HM KÁT–HVKF

együttes intézkedése
a KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar

Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggõ
beavatkozási képességének fejlesztése címû Európai

Uniós projekt keretében beszerzett és felújított
eszközök és készletek felhasználásra kijelölt

honvédelmi szervezetek részére történõ átadásának
feladatairól, továbbá azok használatának egyes

szabályairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, vala-
mint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, vala-
mint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés 4. pontja és 11. § (1) bekezdés 4. és 16. pontja
alapján – figyelemmel az Európai Unió 2014–2020-as
programozási idõszak forrásainak tárca szintû tervezésé-
vel és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtá-
sáról szóló 24/2014. (III. 31.) HM utasításban foglaltakra –
az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az együttes intézkedés hatálya a Honvédelmi Mi-
nisztériumra (a továbbiakban: HM), valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. A KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar
Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggõ beavatko-
zási képességének fejlesztése címû Európai Uniós projekt
(a továbbiakban: projekt) keretében beszerzett és felújított
eszközök (a továbbiakban: beszerzett eszközök) és készle-
tek (a továbbiakban együtt: beszerzett eszközök és készle-
tek), azok használatára valamint felhasználására kijelölt
HM szervek és katonai szervezetek (a továbbiakban
együtt: érintett honvédelmi szervezetek) részére történõ
használatba adásának elsõdleges célja a Honvédelmi Ka-
tasztrófavédelmi Rendszer (a továbbiakban: HKR) reagá-
ló képességének, képesség spektrumának és kapacitásának
növelése.

3. A beszerzett eszközök és készletek a 2. pontban meg-
határozottak alapján elsõsorban katasztrófavédelmi tevé-
kenység keretében használhatók, melybe beleértendõ a ka-
tasztrófavédelmi feladatokra történõ felkészülés, gyakor-
lás, kiképzés, a katasztrófavédelmi elemet is tartalmazó

gyakorlaton való részvétel, továbbá a védekezésben és a
helyreállításban való közremûködési tevékenység. A be-
szerzett eszközök és készletek HKR-en kívüli, más honvé-
delmi célú használata az Európai Unió által elõírt, 2022.
december 31-ig tartó kötelezõ fenntartási idõszak lejártáig
kizárólag az adott eszköz beszerzéséhez a HM által, az el
nem számolható költségek fedezetére biztosított saját for-
rás arányában lehetséges.

4. A saját forrásból származó hozzájárulással nem ren-
delkezõ beszerzett eszközök és készletek kizárólag ka-
tasztrófavédelmi célra használhatók.

5. A saját forrásból származó hozzájárulással rendelke-
zõ eszközök katasztrófavédelmi célú használaton kívüli
egyéb alkalmazása kizárólag szolgálati célú igénybevétel
lehet, melynek évenkénti maximum mértékét az MH-ban
rendszeresített, azonos célra használt eszközfajtára tapasz-
talati úton megállapított évenkénti átlagos futás- vagy üze-
móra felhasználás kiszabatának az adott beszerzett
eszközre biztosított saját forrás százalékos arányával meg-
egyezõ százalékos értéke adja. A beszerzett eszközök és
készletek vonatkozásában a saját forrás bevonás százalékos
mértékét, valamint a saját forrás bevonással rendelkezõ
eszközök évenkénti nem katasztrófavédelmi célú haszná-
latának maximális mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

6. A szakági vezetõk jelen intézkedésben nem szabályo-
zott, különösen a beszerzett eszközök és készletek üzemel-
tetéséhez, üzembentartásához, használatához és felhasz-
nálásához, az érintett honvédelmi szervezetek részére tör-
ténõ átadásához, továbbá az eszközök és készletek nyil-
vántartásához kapcsolódó részletszabályokat szükség ese-
tén szakági intézkedésekben szabályozzák.

7. A beszerzett eszközök és készletek fenntartási idõ-
szakban történõ üzemeltetésének és üzembentartásának az
MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB)
által végzendõ feladatait biztosító költségvetési elõirány-
zatokat az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban: MH
LK) a 201-es és 405-ös címrendkódokon a meghatározott
felhasználhatósági arányok alapján tervezi.

8. A projekt keretében beszerzett eszközök és készletek
az MH ARB-nél kerülnek nyilvántartásba, és a 2. mellék-
let szerinti elosztásban kerülnek használatra átadásra az
érintett honvédelmi szervezetek részére.

9. Az MH ARB kapcsolódó feladatai:
a) tájékoztatja az érintett honvédelmi szervezetet az át-

adás várható idejérõl,
b) az érintett honvédelmi szervezetek bevonásával elõ-

készíti az üzembe helyezési és használatbavételi, ingó va-
gyon esetén amennyiben szükséges – a haditechnikai esz-
közök és hadfelszerelési anyagok rendszerbe állításáról
szóló HM utasítás szerint – a rendszeresítési eljárást,
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c) az üzemeltetéséhez, vagy fenntartásához szükséges
költségvetési elõirányzatok biztosítása érdekében, a tárgy-
évet megelõzõ év június 30-ig tájékoztatja az MH LK-t a
tervezendõ források szükséges mértékérõl,

d) végrehajtja a projekt keretében beszerzésre kerülõ
eszközök és készletek bevételezését címrendkód szerint
elkülönített analitikus nyilvántartásba,

e) végrehajtja az analitikus nyilvántartásban a beszer-
zett eszközök központi raktárból az érintett honvédelmi
szervezet részére létrehozott raktári kódra történõ átmoz-
gatását, mellyel egyidejûleg megtörténik az eszközök
használatra történõ kiadása,

f) ellenõrzi a beszerzett eszközök és készletek meglétét
és állapotát évente 2 alkalommal leltározás végrehajtásá-
val,

g) központi költségvetésébõl biztosítja a használatba
adást követõ esetleges csapatpróba közüzemi költségeinek
fedezetét, és

h) végrehajtja a beszerzett eszközök és készletek fenn-
tartási idõszakon belüli üzemeltetésének és üzembentartá-
sának általa végzendõ feladatait.

10. Az érintett honvédelmi szervezet kapcsolódó fel-
adatai:

a) az MH ARB-tõl eszköz utalványon átveszi a beszer-
zésre került, részére használatra átadandó eszközöket,

b) gondoskodik a részére használatra átadott eszközök
állagmegóvásáról, hadrafoghatóságáról, célnak megfelelõ
szabályos használatáról a projekt befejezését követõ
5 évig,

c) a részére megküldött leltárív alapján minden év de-
cember 31-i fordulónappal idegen leltárt hajt végre,

d) intézményi költségvetésébõl biztosítja a használatba
adást követõ esetleges csapatpróbához kapcsolódó egyéb
kiadások fedezetét, és

e) végrehajtja az eszközök üzemeltetéséhez és üzem-
bentartásához szükséges, általa végzendõ feladatokat.

11. A beszerzett eszközök érintett honvédelmi szerve-
zetek által végzendõ üzemeltetési és üzembentartási fel-
adatai költségviselésének kezdete a részükre történõ sike-
res mûszaki átadás-átvétel idõpontja.

12. A beszerzett eszközök és készletek bármilyen célú
használatáról, felhasználásáról, valamint annak mértéké-
rõl – az 1. mellékletben az adott eszközre meghatározott
mértékegységben, az ott nem szereplõ eszközök és készle-
tek vonatkozásában az azokra vonatkozó MH-ban haszná-
latos mértékegységben – az érintett honvédelmi szervezet
külön nyilvántartást vezet.

13. Az érintett honvédelmi szervezeteknél a kapcsolódó
EU projektet hirdetõ táblák kerülnek kihelyezésre a pro-
jekt kommunikációs terve alapján, melyek meghatározott
helyen történõ kihelyezésének fenntartása a fenntartási
idõszak végéig kötelezõ. A táblákat az érintett honvédelmi

szervezetek részére a projektmenedzsment biztosítja.
Az érintett honvédelmi szervezetekhez kihelyezendõ EU
projektet hirdetõ táblák típusait, valamint azok kihelyezé-
sének tervezett idejét a 3. melléklet tartalmazza. A projekt
kommunikációval kapcsolatos részletszabályait a projekt
kommunikációs terve tartalmazza.

14. A projekthez kapcsolódóan az új HKR munkacso-
portok megalakítására kötelezett érintett honvédelmi szer-
vezetek létrehozzák a munkacsoportokat, továbbá kijelö-
lik azok állományát legkésõbb az adott munkacsoport mû-
ködéséhez szükséges eszközök részükre történõ átadásáig.
Az érintett honvédelmi szervezetek részére történõ esz-
közátadások tervezett idõpontjait az érintett honvédelmi
szervezetekkel történõ elõzetes egyeztetés alapján úgy kell
kijelölni, hogy a részükre átadandó összes beszerzett esz-
közt egy eljárásban vehessék át. Az érintett honvédelmi
szervezeteknél az ünnepélyes eszközátadásokat sajtónyil-
vános rendezvény keretei között kell végrehajtani, melyek
megszervezéséért és finanszírozásáért, az érintett honvé-
delmi szervezet együttmûködése mellett, a projektme-
nedzsment felelõs.

15. A HKR-re vonatkozó belsõ szabályozókon kerülje-
nek átvezetésre a projekt által generált, HKR-t érintõ vál-
tozások oly módon, hogy az érintett honvédelmi szerveze-
tek részére történõ eszközátadások után a kapacitásbõvü-
léssel érintett és újonnan létrejövõ munkacsoportok
HKR-en belüli mûködésüket azonnal megkezdhessék.

16. A projekt keretében a HKR irányítási-vezetési rend-
szerének infokommunikációs modernizációja céljából
beszerzett eszközök a 4. melléklet szerint kerülnek biztosí-
tásra a HKR vezetési elemeket mûködtetõ érintett honvé-
delmi szervezetek részére. A projekt keretein belül
beszerzett infokommunikációs eszközök üzemeltetését az
érintett honvédelmi szervezet saját informatikai
üzemeltetõ szervezete végzi, annak hiányában a helyi
utaltsági rendnek megfelelõ informatikai üzemeltetõ
szervezet.

17. A beszerzett eszközöket a használatra átadás elõtt el
kell látni a projekt logót ábrázoló matricával, azokat a
fenntartási idõszak végéig az eszközökrõl eltávolítani ti-
los. Az elhasználódott matricák pótlását – annak érintett
honvédelmi szervezet általi bejelentése után – az MH ARB
biztosítja.

18. A beszerzett eszközök és készletek külföldön kizá-
rólag az MH általi nemzetközi katasztrófavédelmi segít-
ségnyújtás keretében használhatóak.

19. A beszerzett eszközök és készletek HKR-en belüli
használata, valamint felhasználása a hatályos HKR szabá-
lyozókban meghatározottak szerint történik.
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20. A beszerzett eszközök és készletek intézkedésben
meghatározottak szerinti szabályos használatának, vala-
mint felhasználásának ellenõrzése az évenként végrehaj-
tandó HKR elöljárói felügyeleti szakmai témavizsgálat ré-
szét képezi.

21. A beszerzett eszközök és készletek kötelezõ fenntar-
tási idõszakon belüli megsemmisülése, használhatatlanná
válása esetén, azok azonnali pótlása szükséges.

22. A projektet ellenõrzõ és felügyelõ hatóságok a be-
szerzett eszközök és készletek meglétét, állapotát, továbbá
azok használatának és felhasználásának EU projekt elõírá-
sainak való megfelelõségét a kötelezõ fenntartási idõszak
alatt – az MH ARB vagy a projektmenedzsment kijelölt
állománya kíséretében – ellenõrizhetik az érintett honvé-
delmi szervezeteknél, valamint a beszerzett eszközök és

készletek aktuális használatának, valamint felhasználásá-
nak helyszínén.

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

24. Ez az együttes intézkedés 2022. december 31-én ha-
tályát veszti.

Dr. Firicz László s. k.,
közigazgatási államtitkár

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az együttes intézkedés aláírásának napja 2017. március 22.
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1. melléklet a 30/2017. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

A saját forrásból finanszírozott, támogatás terhére el nem számolható költséget is tartalmazó eszközök
és azok lehetséges HKR-tõl eltérõ alkalmazásának éves mértéke

Fsz. Eszköz megnevezés
Saját forrás
%-os aránya

HKR-tõl eltérõ alkalmazás éves maximuma

kilométer üzemóra
eseményhez kötött
alkalmazás naptári
napban kifejezve

1. Multifunkcionális irodai gépek 20% – – 40

2. Hordozható számítógépek 20% – – 40

3. Hordozható por-, ütés- és cseppálló
számítógépek

20% – – 40

4. EDR kézi terminálok 10% – – 18

5. PTSZ-M közepes lánctalpas úszó gépkocsik 10% – 4 –

6. Üzemanyag szállító/töltõ gépjármûvek 10% 1000 – –

7. HAPSITE ER hordozható vegyi azonosító
mûszer

10% – – 10

8. Tábori konyha készletek 10% – – 10

9. Vízszállító utánfutók (1 m3) 10% – – 10

10. Nehézgép szállító szerelvények (50 t) 20% 3000 – –

11. Tábori térvilágító készlet utánfutón 40% – 100 –

12. Nyílt rendszerû (jelenleg rendszeresített
katonai kivitelûvel kompatibilis)
búvárfelszerelés

50% – – 50

13. Motorral szerelhetõ felfújható
gumicsónakok

50% – 20 –

14. Csónakmotorok

15. Közepes teljesítményû univerzális mûszaki
földmunkagépek

20% – 50 –

16. Sebesült mentesítõ rendszer (utánfutón) 10% – – 3

17. Munkabúvár felszerelés 50% 50

A fent felsoroltakon kívüli, a projekt keretein belül beszerzett eszközök és készletek HKR-en kívüli alkalmazása illet-
ve felhasználása nem engedélyezett.
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2. melléklet a 30/2017. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

A KEHOP projekt keretében eszköz/készlet használatba adással,
valamint készletkezeléssel érintett honvédelmi szervezetek és azok kapacitásbõvítéssel érintett

valamint megalakítandó HKR munkacsoportjai, továbbá a részükre átadandó eszközök/készletek megnevezése
és mennyisége

Fsz. Érintett meglévõ beavatkozó csoport megnevezése Projektbõl biztosított eszköz/készlet

Katonai szervezet: MH 25. Klapka György Lövészdandár, TATA

1. Áramellátást és világítást biztosító csoport
(GENVCS)

+ 2 db tábori térvilágító készlet utánfutón

2. Nehéz kétéltû mentõ csoport (NKMCS)
+ 2 db felújított PTSZ-M közepes lánctalpas úszó gépkocsi

+ 1 db nehézgép szállító szerelvény

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, KAPOSVÁR

3. Áramellátást és világítást biztosító csoport
(GENVCS)

+ 2 db tábori térvilágító készlet utánfutón

4. Tábori ellátó csoport (TECS)
+ 1 db tábori konyha készlet

+ 2 db vízszállító utánfutó
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár, BUDAPEST

5. Tábori ellátó csoport (TECS)
+ 1 db tábori konyha készlet

+ 4 db vízszállító utánfutó

+ 1 db felújított üzemanyag töltõ/szállító gépjármû

MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ, BUDAPEST
6. HAVÁRIA Laboratórium (HAVLAB) + 1 db HAPSITE ER hordozható vegyi azonosító mûszer

MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred, BUDAPEST

7. Robbantó Csoport (ROBCS) + 1 db közepes teljesítményû univerzális mûszaki
földmunkagép

MH 2. Különleges Rendeltetésû Ezred, SZOLNOK

8. Búvár Csoport (BÚVCS)
+ 4 készlet nyílt rendszerû búvárfelszerelés

+ 1 készlet munkabúvár felszerelés

9. Könnyû, vízi mentõ/szállító, vízi utak,
területek zárását biztosító csoport (KVMCS)

+ 3 db motorral szerelhetõ felfújható gumicsónak

+ 3 db csónakmotor

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred, SZENTES

10. Áramellátást és világítást biztosító csoport
(GENVCS)

+ 2 db tábori térvilágító készlet utánfutón

11. Búvár Csoport (BÚVCS)
+ 4 készlet nyílt rendszerû búvárfelszerelés

+ 1 készlet munkabúvár felszerelés

12. Könnyû, vízi mentõ/szállító, vízi utak,
területek zárását biztosító csoport (KVMCS)

+ 3 db motorral szerelhetõ felfújható gumicsónak

+ 3 db csónakmotor
13. Nehéz kétéltû mentõ csoport I. (NKMCS) + 2 db felújított PTSZ-M közepes lánctalpas úszó gépkocsi

14. Nehéz kétéltû mentõ csoport II. (NKMCS)
+ 2 db felújított PTSZ-M közepes lánctalpas úszó gépkocsi

+ 1 db nehézgép szállító szerelvény

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, DEBRECEN

15. Áramellátást és világítást biztosító csoport
(GENVCS)

+ 2 db tábori térvilágító készlet utánfutón

16. Nehéz kétéltû mentõ csoport (NKMCS) + 2 db felújított PTSZ-M közepes lánctalpas úszó gépkocsi
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Fsz. Érintett meglévõ beavatkozó csoport megnevezése Projektbõl biztosított eszköz/készlet

17. Tábori ellátó csoport (TECS)
+ 1 db tábori konyha készlet

+ 2 db vízszállító utánfutó

+ 1 db felújított üzemanyag töltõ/szállító gépjármû

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

18. Nehéz földmunkagép és gépi romeltakarító
csoport (NFMGRCS)

+ 1 db közepes teljesítményû univerzális mûszaki
földmunkagép

+ 2 db nehézgép szállító szerelvény

MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj, SZÉKESFEHÉRVÁR

19. Atom-, Biológiai-, Vegyi sérült mentesítõ
csoport (ABV SÉRÜLT MCS)

2 készlet sebesült mentesítõ utánfutó

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred, KAPOSVÁR

20. Kármentesítõ, átfejtõ csoport (KÁRMENT) 2 készlet 300 m3-es elasztikus üzemanyag tartályok
és a hozzájuk tartozó kármentõ

MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred, BUDAPEST

21. Könnyû, vízi mentõ/szállító, vízi utak,
területek zárását biztosító csoport (KVMCS)

3 db motorral szerelhetõ felfújható gumicsónak

3 db csónakmotor

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred, SZENTES

22. Vízátemelõ és szivattyú csoport (VÍZÁTEM)
4 db nagyteljesítményû benzines hordozható tisztavíz szivattyú

4 db nagyteljesítményû benzines hordozható zagyszivattyú

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, DEBRECEN

23. Könnyû, vízi mentõ/szállító, vízi utak,
területek zárását biztosító csoport (KVMCS)

3 db motorral szerelhetõ felfújható gumicsónak

3 db csónakmotor

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

24. Vízátemelõ és szivattyú csoport (VÍZÁTEM)
4 db nagyteljesítményû benzines hordozható tisztavíz szivattyú

4 db nagyteljesítményû benzines hordozható zagyszivattyú

25. Áramellátást és világítást biztosító csoport
(GENVCS)

3 db tábori térvilágító készlet utánfutón

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár, BUDAPEST
26. Központi készletben tárolás 350 készlet EDR kézi terminál és pótakkumulátor

MH Anyagellátó Raktárbázis, BUDAPEST

27. Központi készletben tárolás
1000 db csizmás védõnadrág, 2500 pár gumicsizma, 100
készlet sátorponyva, 500 db mentõmellény, 800 db
mentõöv/gyûrû
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3. melléklet a 30/2017. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

A projektet hirdetõ táblák típusai és a meghatározott típusú táblák tervezett kihelyezési ideje
az érintett honvédelmi szervezetekhez

A tájékoztató táblák (a továbbiakban: táblák) feladata a lakosság figyelmének felhívása az adott helyen megvalósuló
európai uniós fejlesztésre.

A fentiekre figyelemmel a táblákat az adott helyszínen, a láthatósági szempontból legfrekventáltabb helyen, kültéri te-
rületen, egy épület falfelületén vagy az épületet körülhatároló kerítésen, vagy egyéb erre alkalmas felületen kell
elhelyezni.

A táblák kihelyezésének elõkészítése során a telephely szerint illetékes önkormányzat településképi követelményeit
meg kell tartani. A táblák kihelyezésére vonatkozó szabályozás megismerése és betartása az érintett honvédelmi
szervezetek parancsnokainak felelõssége.

A honvédelmi szervezetek parancsnokainak gondoskodni kell arról, hogy a kihelyezett táblák állandóan jól láthatóak
legyenek, azokat semmi el ne takarja. A táblák megrongálódását haladéktalanul jelezni kell MH ARB parancsnok felé.

Tábla típusa Tábla kihelyezési helyszín
Kihelyezés

Kezdete Befejezés

B típusú
tájékoztató tábla

Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Átvételt követõen

azonnal
2022. december 31.

C típusú
tájékoztató tábla

MH 25. Klapka György Lövészdandár, TATA
Átvételt követõen

azonnal
2022. december 31.

C típusú
tájékoztató tábla

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred,
KAPOSVÁR

Átvételt követõen
azonnal

2022. december 31.

C típusú
tájékoztató tábla

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár, BUDAPEST

Átvételt követõen
azonnal

2022. december 31.

C típusú
tájékoztató tábla

MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs
Központ, BUDAPEST

Átvételt követõen
azonnal

2022. december 31.

C típusú
tájékoztató tábla

MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred,
BUDAPEST

Átvételt követõen
azonnal

2022. december 31.

C típusú
tájékoztató tábla

MH 2. Különleges Rendeltetésû Ezred, SZOLNOK
Átvételt követõen

azonnal
2022. december 31.

C típusú
tájékoztató tábla

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred,
SZENTES

Átvételt követõen
azonnal

2022. december 31.

C típusú
tájékoztató tábla

MH 5. Bocskai István Lövészdandár, DEBRECEN
Átvételt követõen

azonnal
2022. december 31.

C típusú
tájékoztató tábla

MH 5. Bocskai István Lövészdandár,
HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

Átvételt követõen
azonnal

2022. december 31.

C típusú
tájékoztató tábla

MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj,
SZÉKESFEHÉRVÁR

Átvételt követõen
azonnal

2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

Védelmi- és közigazgatási csoport BUDAPEST 2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

Stratégiai Mûveleti Vezetési
Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Törzs

BUDAPEST
2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

Magyar Honvédség Logisztikai Központ
BUDAPEST

2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
BUDAPEST

2018. január 1. 2022. december 31.
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Tábla típusa Tábla kihelyezési helyszín
Kihelyezés

Kezdete Befejezés

D típusú
tájékoztató tábla

MH Összhaderõnemi Parancsnokság Mûvelet Vezetõ
Csoport Katasztrófavédelmi Operatív Csoportja

SZÉKESFEHÉRVÁR
2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

MH 43. Nagysándor József Híradó és
Vezetéstámogató Ezred SZÉKESFEHÉRVÁR

2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

MH Bakony Harckiképzõ Központ VÁRPALOTA 2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

MH Béketámogató Kiképzõ Központ SZOLNOK 2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

MH Pápa Bázisrepülõtér PÁPA 2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis
KECSKEMÉT

2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis SZOLNOK 2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred GYÕR 2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

MH 54. Veszprém Radarezred VESZPRÉM 2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

MH Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani
Mûveleti Központ BUDAPEST

2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

MH Katonai Közlekedési Központ BUDAPEST 2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

MH Altiszti Akadémia SZENTENDRE 2018. január 1. 2022. december 31.

D típusú
tájékoztató tábla

MH Ludovika Zászlóalj BUDAPEST 2018. január 1. 2022. december 31.
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4. melléklet a 30/2017. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedéshez

A projekt keretében a HKR irányítási-vezetési rendszerének
infokommunikációs modernizációja céljából beszerzett eszközök darabszáma

és azok elosztása a HKR elemeket mûködtetõ érintett honvédelmi szervezetek között

HKR vezetési elemet mûködtetõ érintett honvédelmi szervezet/
HKR vezetési elem megnevezése

HKR
vezetési

elem létszám

KEHOP projekt keretében biztosított
eszközök

irodai
laptop

ütés-, por-
és cseppálló

laptop

multifunk-
cionális

irodai gép

HM Tervezési és Koordinációs Fõosztály/Védelmi- és Közigazgatási
Csoport

10 5 3 2

HVK Hadmûveleti Csoportfõnökség/ Stratégiai Mûveleti Vezetési
Csoport–Katasztrófavédelmi Operatív Törzs

9 4 3 2

MH Logisztikai Központ/Katasztrófavédelmi Operatív Csoport 7 4 1 2

MH Egészségügyi Központ/Katasztrófavédelmi Operatív Csoport 6 4 1 1

MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár/Katasztrófavédelmi Operatív Csoport

6 4 1 1

MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ/Ágazati
Információs Központ

6 4 1 1

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred/MH
Összhaderõnemi Parancsnokság Mûvelet Vezetõ
Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Csoportja

12 6 4 2

MH 25. Klapka György Lövészdandár/Operatív Csoport 6 4 1 2

MH 5. Bocskai István Lövészdandár/Operatív Csoport (Debrecen) 6 3 1 1

MH 5. Bocskai István Lövészdandár/Operatív Csoport
(Hódmezõvásárhely)

6 3 1 1

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred/Operatív Csoport 6 3 1 1

MH 93. Petõfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj/Operatív Csoport 6 3 1 1

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred/Operatív Csoport 6 3 1 1

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred/Operatív
Csoport

6 3 1 1

MH Bakony Harckiképzõ Központ/Operatív Csoport 6 3 1 1

MH Béketámogató Kiképzõ Központ/Operatív Csoport 3 1 1 1

MH Pápa Bázisrepülõtér/Operatív Csoport 3 1 1 1

MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõ Bázis, MH Légi-jármû Javítóüzem/
Egyesített Operatív Csoport

6 3 1 1

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis/ Operatív Csoport 6 3 1 1

MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred/Operatív Csoport 6 3 1 1

MH 54. Veszprém Radar Ezred/Operatív Csoport 6 3 1 1

MH Civil-katonai Együttmûködési és Lélektani Mûveleti
Központ/Operatív Csoport

3 1 1 1

MH 1. Honvéd Tûzszerész és Hadihajós Ezred/Operatív Csoport 6 3 1 1

MH Katonai Közlekedési Központ/Operatív Csoport 3 1 1 1

MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ/Operatív Csoport 3 1 1 1

MH Altiszti Akadémia/Operatív Csoport 6 3 1 1

MH Ludovika Zászlóalj/Operatív Csoport 6 3 1 1

Összesen: (db) 82 34 32
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A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

7/2017. (HK 4.) HM VGHÁT
szakutasítása

a 2016. évi zárszámadáshoz kapcsolódó
adatszolgáltatás elkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján
– figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium fejezet köz-
ponti és intézményi gazdálkodásának rendjérõl szóló
24/2015. (VI. 15.) HM utasítás 26. §-ra – a 2016. évi zár-
számadáshoz kapcsolódó intézményi adatszolgáltatás
összeállítására következõ

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter (a további-
akban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szer-
vezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: KNBSZ) fõigazgatóját, valamint a hon-
védelemért felelõs miniszter fenntartói irányítása alá tarto-
zó köznevelési intézmény vezetõjét, hogy szervezete vo-
natkozásában a jelen szakutasításban foglaltak végrehajtá-
sát tegye lehetõvé.

3. A szakutasításban foglaltakat
a) az elemi költségvetéssel rendelkezõ, zárszámadáshoz

kapcsolódó adatszolgáltatásra (a továbbiakban: szöveges
beszámoló) kötelezett 1. és 2. pont szerinti szervezetek
(a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) intézményi
és központi szöveges beszámolóinak,

b) a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdál-
kodással kapcsolatos szöveges beszámolók, valamint

c) a központi költségvetés XIII. fejezete (a továbbiak-
ban: HM fejezet) szöveges beszámolójának
összeállítása során kell alkalmazni.

4. A 2016. évi szöveges beszámolók összeállítását, fe-
lülvizsgálatát és jóváhagyásra történõ felterjesztését a
honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás
mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 346/2009.
(XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Honvédelmi Minisz-
térium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának
rendjérõl szóló 24/2015. (VI. 15.) HM utasítás (a továb-
biakban HM utasítás) rendelkezéseinek figyelembe véte-
lével, jelen szakutasításban meghatározott részletes szabá-
lyok szerint kell végrehajtani.

5. A szöveges beszámolót és mellékleteit
a) az intézményi
aa) pénzügyi- és logisztikai jellegû elõirányzatokkal

történõ gazdálkodásról – ide értve a központi pénzügyi
elõirányzatokkal és az intézményi és központi nemzetközi
feladatok elõirányzataival való gazdálkodást is – a honvé-
delmi szervezetek pénzügyi és számviteli szervezeti eleme
(a továbbiakban: referatúra),

ab) logisztikai gazdálkodásról, alcímre összesítve az
MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiakban:
MH ÖHP), az MH Logisztikai Központ (a továbbiakban:
MH LK) és az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ
Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP)

b) a HM utasítás 36. §-a szerint a központi elõirányza-
tokkal történõ gazdálkodásról

ba) az MH LK,
bb) a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban:

HM VGH),
c) a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gazdál-

kodásról a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal történõ gaz-
dálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biz-
tosításának egyes kérdéseirõl szóló 14/2015. (IV. 30.)
HM utasítás 24. § (1) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zottak szerint – a gazdálkodó szervek adatszolgáltatása,
bedolgozása alapján – a HM VGH,

d) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség
Dandár elkülönített gazdálkodó szervezetkódon kezelt
nemzetközi feladatainak végrehajtásáról, továbbá az MH
Katonai Képviselõ Hivatala, az MH Nemzeti Katonai
Képviselet, az MH Nemzeti Összekötõ Képviselet, az Ön-
álló NATO Beosztásúak, a Magyarország Állandó NATO
Képviselet Védelempolitikai Részleg és a Magyarország
Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet pénzügyi
jellegû elõirányzatai teljesítésérõl a HM VGH,

e) a HM fejezet gazdálkodásáról az a) pont és a b) pont
ba) alpontja szerinti adatszolgáltatások alapján a HM VGH
állítja össze.

6. A szöveges beszámolót az 5. pont
a) esetében az e) pont kivételével a honvédelmi szerve-

zet vezetõje írja alá,
b) e) alpont esetében, amely tartalmazza a bb)–d) alpon-

tok szerinti szöveges beszámolókat is a HM VGH jóváha-
gyásra, aláírás céljából a miniszter részére terjeszti fel.

7. A szöveges beszámolót a referatúra, illetve a szerve-
zeti mûködési szabályzókban e feladatra kijelölt szervezeti
elem

a) a pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi
szervezetek részére is elkészíti,

b) a honvédelmi szervezet szolgálati ágaival, valamint
más szervezeti elemeivel szoros együttmûködésben állítja
össze.
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8. A szöveges beszámoló számszaki adatainak meg kell
egyeznie az éves költségvetési beszámoló számszaki ada-
taival.

9. A szöveges beszámolás során kiemelt figyelmet kell
fordítani a költségvetési maradványok megalapozott és
részletes indokolására, tekintettel arra, hogy a Kormány az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.)
152. § (5) bekezdése és 153. § (1) bekezdése szerinti köte-
lezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvá-
nyokat elvonhatja.

2. A szöveges beszámoló tartalmi követelményei

10. A honvédelmi szervezet szöveges beszámolója tar-
talmazza:

a) a 15. pont a) alpontja szerinti kimutatásban szereplõ
adatokkal címrendkódonként (a továbbiakban: CRK)
számszakilag megegyezõen, a költségvetés teljesítésének
fõ mutatóit és az azokból levonható következtetéseket, kü-
lönös tekintettel az egyes kiemelt feladatokra jóváhagyott
elõirányzatokra és azok teljesítésére;

b) a fõbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggõ
alakulását, így különösen

ba) az eredeti elõirányzat terhére tervezett és megvalósí-
tott feladatokat,

bb) az elõirányzatok évközi változásait,
bc) a tényleges teljesítéseket befolyásoló fõbb tényezõ-

ket, így különösen a többletfeladatokat, a rész/feladatok
törlését, átütemezését és

bd) az év közben kapott célelõirányzatokat külön-kü-
lön, továbbá azok teljes körû felhasználását, azok esetle-
ges maradványát feladatonként;

c) a szervezeti változásokkal összefüggõ évközi felada-
tokat és feladat-átcsoportosításokat, a megszüntetett, vala-
mint megalakított új szervezeti elemek felsorolását;

d) az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról
szóló 1/2011. (I. 11.) HM utasítás, továbbá a honvédelmi
szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elõsegítõ tevé-
kenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékeny-
séggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 19/2015.
(V. 11.) HM utasítás rendelkezéseinek megfelelõen, jogcí-
menként az intézményi saját- és a HM központosított be-
vételeinek összegét;

e) az éves költségvetési beszámoló 07. ûrlapja szerinti
kötelezettségvállalások összegeivel kiemelt elõirányzat
mélységben számszakilag egyezõen,

ea) a korábbi évek költségvetési maradványa felhaszná-
lásának fõbb jogcímeit, az azokhoz kapcsolódó elõirány-
zatokat és azok teljesítését, esetleges maradványuk okait,

eb) a 2016. évi költségvetési maradvány alakulását,
összetételét és keletkezésének okait, külön-külön a kötele-
zettségvállalással terhelt és nem terhelt elõirányzatokra
vonatkozóan, beleértve a kötelezettségvállalások leltárá-
nak I/B részében kimutatott adatokat is,

ec) a 2016. december 31-ig el nem számolt adott és ka-
pott elõlegeket;

f) a gazdaságos mûködés érdekében tett intézkedéseket
és azok eredményeit;

g) a takarékossági intézkedések gazdálkodásra gyako-
rolt hatásait;

h) az éves gazdálkodás tapasztalatainak összegzett érté-
kelését, a következtetések levonását, továbbá a felmerült
észrevételeket és javaslatokat;

i) az éves költségvetési beszámolót – könyvviteli mérle-
get – alátámasztó leltározási tevékenység értékelését, azon
belül külön értékelve a befejezetlen beruházások helyze-
tét, melyben ki kell térni azok leltározásának végrehajtására
és annak bemutatására, hogy a befejezetlen beruházásként
kimutatott tételek miért nem voltak aktiválhatóak 2016.
évben;

j) a követelések év végi állománya elõzõ évhez viszo-
nyított változásának mértékét, a változás okait, az elszá-
molt értékvesztést, valamint az értékvesztés visszaírásá-
nak összegét és a mögötte álló gazdasági eseményeket;

k) a központi feladatok költségvetési elõirányzataira
vonatkozóan a kötelezettségek év végi állományának fela-
datonkénti összetételét;

l) a kölcsönök állományának elõzõ évhez viszonyított
változását, a változás indoklását;

m) a szakágak által végrehajtott, a korlátozottan piacké-
pes eszközök értéke meghatározásának módját és az ahhoz
felhasznált dokumentumok körét, mind a központi mind a
helyi beszerzésû eszközök értékelése vonatkozásában.

3. Az egyes speciális gazdálkodásról szóló
szöveges beszámolók kiegészítõ adatszolgáltatásai

11. A szöveges beszámoló részeként az MH Egészség-
ügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) bemutatja a ré-
szére jóváhagyott mûködési/felhalmozási célú támogatási
bevételek alakulását – az eredeti és módosított elõirányzat,
valamint a teljesítés ismertetésével –, továbbá a tervteljesí-
tésre ható és befolyásoló tényezõket.

12. A HM Vagyonfelügyeleti Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM VFF) kimutatást készít a HM tulajdonosi joggya-
korlása alatt álló és az MNV Zrt.-vel kötött megbízási
szerzõdés alapján kezelt gazdasági társaságok (továbbiak-
ban: Társaságok) mérlegben kimutatott társasági részese-
déseirõl, melyben kitér a Társaságokba apportként bevitt
eszközök értékére, az alaptõke változására, a Társaságok
tevékenységének bemutatására és annak egy példányát
2017. április 03-ig a HM VGH részére megküldi.

13. A közhasznú nkft.-k 2016. évi mûködésérõl a HM VFF,
az MH Szociálpolitikai Közalapítvány tekintetében a
HVK Személyzeti Csoportfõnökség, a Hadigondozottak
Közalapítványát érintõen a HM Társadalmi Kapcsolatokat
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Koordináló Fõosztály készít értékelést, melyet 2017. ápri-
lis 03-ig a HM VGH részére megküld.

14. 12. és 13. pont szerinti értékelés során be kell mutat-
ni a támogatás összegét, felhasználási célját, a tevékeny-
ség fenntartását és a fejlesztését célzó támogatás elkülöní-
tésével kedvezményezettenként, valamint a közhasznú
szervezetek esetében közhasznú tevékenységenként.
Az értékelésnek e mellett ki kell terjednie a 2016. költség-
vetési év szöveges beszámolójával összefüggésben a be-
számolók jogszabályban meghatározott követelmények-
nek történõ megfelelésére is.

4. A szöveges beszámoló mellékletei

15. Az intézményi szöveges beszámoló mellékleteként
a honvédelmi szervezetek

a) elkészítik a kiadási és bevételi elõirányzatok, azok
teljesítése, valamint a költségvetési-maradvány várható
felhasználása kiemelt elõirányzatonkénti alakulását rész-
letezõ kimutatást költségvetési (al-)címenként, illetve
azon belül a CRK-nként, a HM Igazgatás esetében szakfel-
adatonként, az MH Egészségügyi Központ esetében pedig
COFOG kódonként is a melléklet szerint;

b) a melléklet szerinti kimutatásokat a 10. pont e) alpontra,
illetve a kötelezettségvállalások leltárában kimutatott össze-
gekre figyelemmel és azokkal megegyezõen kell elkészíteni;

c) jelentést készítenek a honvédelmi szervezet által kö-
tött biztosításokról, melyben be kell mutatni a biztosítás

ca) jogcímét – élet- vagy vagyonbiztosítás –, tartalmát
és a beszámolási idõszakban kifizetett biztosítási díjak
összegét,

cb) megkötését engedélyezõ honvédelmi szervezet
megnevezését és az engedély számát,

cc) szolgáltatójának megnevezését, a biztosítás érvé-
nyességének határidejét,

cd) szolgáltatója által teljesített szolgáltatásokat, és
azok összegét;

d) összeállítják az MH EK, valamint a Kratochvil Ká-
roly Honvéd Középiskola és Kollégium érdekében összeg-
szerûen felmerült kiadásokat feladatonként bemutatva;

e) elkészítik a honvédelmi szervezetek operatív belsõ
kontrolljai rendszerének kialakításáról, mûködtetésérõl és
fejlesztésérõl szóló 12/2013. (II. 22.) HM utasítás
15. §-ában meghatározott nyilatkozatokat.

16. A fejezeti szintû és központi feladatokra, a nemzet-
közi- és fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó szö-
veges beszámoló mellékleteként be kell mutatni:

a) a 2016. évi elemi költségvetésben külön soron jó-
váhagyott, illetve a költségvetési év során elrendelt új feje-
zeti szintû feladatok elõirányzatait és azok teljesítését;

b) az MH NATO Reagáló Erõk (NRF) és EU BG felada-
tokra biztosított célelõirányzatokat, azok felhasználását –
ide nem értve a hazai illetményeket – és értékelését, a köte-
lezettségvállalással terhelt költségvetési maradványt in-
doklással;

c) az egyéb – a) és b) alpontban nem szereplõ, önálló
CRK-val elkülönített nemzetközi feladatokra biztosított
elõirányzatokat, azok felhasználását – (al)címenként, fel-
adatonként, kiemelt elõirányzatok szerinti bontásban – és
értékelését, továbbá a kötelezettségvállalással terhelt költ-
ségvetési maradványt indoklással;

d) a 2016. évi, Európai Unió támogatásával meg-
valósuló programok elõirányzatainak teljesülését, vala-
mint az EU-s forrást tartalmazó kötelezettségvállalási ke-
ret-elõirányzatok alakulását a Nemzetgazdasági
Minisztérium (a továbbiakban: NGM) által kiadásra
kerülõ zárszámadásra vonatkozó útmutatóban foglaltak
szerinti adattartalommal és határidõre, melyrõl a HM
VGH az érintetteket tájékoztatja.

5. A szöveges beszámolók megküldésének rendje

17. A HM VGH részére
a) a honvédelmi szervezetek a szöveges beszámolót

mellékleteivel – a b)–d) alpontban foglaltak kivételével –
2017. április 3-ig,

b) a HM fejezet összesített költségvetési maradvány el-
számolása érdekében a 15. pont a) alpontja szerint elkészí-
tett mellékleteket – a 2 Magyar Honvédség költségvetési
címhez tartozó katonai szervezetek az MH ÖHP, az MH
LK, illetve az MH HFKP egyidejû tájékoztatásával –
2017. március 17-ig,

c) a központi logisztikai elõirányzatokról, valamint az
alcímre összesített intézményi logisztikai elõirányzatokról
szóló szöveges beszámolót az 5. pont ab) és b) alpontok
szerinti honvédelmi szervezetek 2017. április 10-ig,

d) a 16. pont d) alpont szerinti mellékleteket a HM VGH
külön tájékoztatása alapján,
küldik meg.

18. Az MH LK által elkészítendõ összesített intézmé-
nyi, valamint a központi logisztikai szöveges beszámoló-
hoz és az MH ÖHP, valamint az MH HFKP által elkészí-
tendõ összesített intézményi szöveges beszámolóhoz a ka-
tonai szervezetek adatszolgáltatást teljesítenek.

19. A szöveges beszámolót a honvédelmi szervezetek
kettõ példányban készítik el, melybõl egy példány a hon-
védelmi szervezetnél marad, egy példányt pedig a HM VGH
részére küldenek meg.

20. Az MH EK a szöveges beszámolóját, az MH LK a
központi logisztikai és az összesített intézményi logiszti-
kai beszámolóját és az MH ÖHP, valamint az MH HFKP
az összesített intézményi logisztikai beszámolóját – a HM
utasítás 51. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti feladatok ér-
dekében – a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfõnök-
ség útján küldi meg a HM VGH részére.

21. A szöveges beszámolók elkészítésének érdekében
a) a HM utasítás 1. melléklete szerinti központi ellátó

honvédelmi szervezetek összevont intézményi pénzügyi
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és logisztikai, valamint központi logisztikai elõirányzatai
teljesítésérõl szóló szöveges beszámolóinak összeállításá-
hoz az MH LK a rendelkezési jogosultságába, a HM Had-
felszerelés Fejlesztési Fõosztály pedig a keretgazda jog-
körébe tartozó elõirányzatok vonatkozásában 2017. már-
cius 29-ig,

b) az 5. pont d) alpont szerinti szöveges beszámolók
összeállításához az 5. pont d) alpont szerinti honvédelmi
szervezetek a 10. pont szerinti szempontoknak megfelelõ-
en a HM VGH részére elektronikus úton (hm.vgh.nuk-
po@hm.gov.hu) 2017. március 29-ig
adatot szolgáltatnak.

6. A fejezeti szöveges beszámoló összeállítása
és megküldése

22. A HM VGH
a) a honvédelmi szervezetek által megküldött szöveges

beszámolókat feldolgozza és a költségvetési törvény szer-

kezeti rendjének megfelelõen összeállítja a HM fejezet
szöveges beszámolóját, melyet elõzetes egyeztetés céljá-
ból megküld az NGM illetékes fõosztálya részére;

b) az a) alpont szerint véglegesített szöveges beszámolót
a miniszter aláírását követõen megküldi az NGM részére.

7. Záró rendelkezések

23. Ez a szakutasítás a közzététel napját követõ napon
lép hatályba.

24. Hatályát veszti a 2015. évi zárszámadáshoz kapcsolódó
adatszolgáltatás elkészítésérõl szóló 10/2016. (HK 4.) HM
VGHÁT szakutasítás.

Sulyok János s. k.,
HM védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár
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A Honvédelmi Minisztérium
védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkárának

8/2017. (HK 4.) HM VGHÁT
szakutasítása

magyar katonai szabványok visszavonásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a katonai szabványosítás sajátos szabályairól
szóló 61/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §-ára, a követ-
kezõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetre,
valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire
terjed ki.

2. A szakutasítás 1. mellékleteként kiadom az
SZ/2/2017. (Sz. K. 2.) MSZT számú közleményben meg-
jelent visszavont Magyar katonai szabványok jegyzékét.

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

Sulyok János s. k.,

HM védelemgazdaságért fellelõs helyettes államtitkár

444 HONVÉDELMI KÖZLÖNY 4. szám

1. melléklet a 8/2017. (HK 4.) HM VGHÁT szakutasításhoz

Visszavont magyar katonai szabványok jegyzéke

A B C D

Hivatkozási szám Tárgy Helyettesítõ szabvány Szakutasítás száma

1. MSZ K 1066:1995
A katonai digitális topográfiás térképek

általános követelményei

Nincs. A szabvány nem
STANAG alapján

készült, elavulás miatt
került visszavonásra

–

2. MSZ K 1120:2002
Geodéziai vonatkozási rendszerek

és vetületi síkkoordináta-rendszerek
STANAG 2211 7. kiadás

21/2015.
(HK 1/2016.)

HVKFH szakutasítás

3. MSZ K 1121:2003
Kereten kívüli információk

a szárazföldi, légi navigációs
és fotótérképeken

STANAG 3676 4. kiadás
11/2011. (II. 3.)

HVKFH szakutasítás

4. MSZ K 1125:1999
Vegyi sérültek elsõsegélynyújtásához

szükséges felszerelés
STANAG 2871 4. kiadás

95/2008. (HK 13.)
HM VTI SZÁT

közlemény



HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvéd Vezérkar fõnökének
86/2017. (HK 4.) HVKF

szakutasítása
a Katonai vasúti szállítások tervezése, megszervezése

és végrehajtása címû szolgálati könyv kiadásáról

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

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetre és a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

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

3. A szakutasítás mellékleteként kiadom a Katonai vas-
úti szállítások tervezése, megszervezése és végrehajtása
címû szolgálati könyvet, amelyet az érintettek külön
kapnak meg.

4. A szakutasítás egy elektronikus példányát az MH
Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság elér-
hetõvé teszi az MH Központi Doktrinális Adatbázisban.

5. Ez a szakutasítás 2017. április 28-án lép hatályba.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnökének
87/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2017. március havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
74/2017. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
91/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a határõrizetû célú ideiglenes biztonsági határzár

létesítésére és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett
válsághelyzetre vonatkozó feladatok egészségügyi
biztosításának megtervezésérõl, megszervezésérõl

és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
92/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a 2017. március 15-ei Nemzeti Ünnep

megünneplésével összefüggõ feladatokról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
101/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2017. március havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
74/2017. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
102/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban

2017. április hónapban készenléti szolgálatot ellátó
személyek szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
103/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a NATO tagállamok és PfP tagországok számára

meghirdetett ATP 45 értékelõ tanfolyam
szervezésérõl és végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
104/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2017. március havi

készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl
szóló 74/2017. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
106/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2016. december havi

és 2017. január havi készenléti szolgálat
szolgálatvezénylésérõl szóló

480/2016. (HK 12.) HVKF parancs módosításáról,
továbbá a Stratégiai Mûvelet Központ
2017. február havi készenléti szolgálat

szolgálatvezénylésérõl szóló
30/2017. (HK 2.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
107/2017. (HK .4.) HVKF

szakutasítása
„A Magyar Honvédség egységes alapkiképzési
programja” címû szolgálati könyv kiadásáról

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

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetre és a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

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

3. A szakutasítás mellékleteként kiadom „A Magyar
Honvédség egységes alapkiképzési programja” címû szol-
gálati könyvet, amelyet az érintettek külön kapnak meg.

4. A szakutasítás egy elektronikus példányát az MH
Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Parancsnokság elér-
hetõvé teszi az MH Központi Doktrinális Adatbázisban.

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

6. Hatályát veszti
1. az Önkéntes Mûveleti Tartalékos állomány 2012. évi

kiképzésének elõkészítésével és végrehajtásával kapcsola-
tos feladatokról szóló 1/2012. (HK 10.) HVK KIKCSF
szakutasítás, valamint

2. a „Magyar Honvédség Egységes Alapkiképzési Prog-
ramja” kiadásáról szóló 3/2013. (HK 6.) HVK KIKCSF
szakutasítás.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

A Honvéd Vezérkar fõnökének
109/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a Védelmi- és Közigazgatási Csoportban, valamint a

Stratégiai Mûvelet Vezetõ Csoport –
Katasztrófavédelmi Operatív Törzsben szolgálatot

ellátó személyek kijelölésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
110/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2017. április havi

készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
111/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2017. március havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
74/2017. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
113/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a 2017. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat

ellátásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
125/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központ 2017. március havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló
74/2017. (HK 3.) HVKF parancs módosításáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
126/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûvelet Központban szolgálatot teljesítõ

személyek kijelölésérõl*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
128/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a fizikai állapotfelmérések ellenõrzésérõl

és végrehajtásáról*

A Honvéd Vezérkar fõnökének
129/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a XV. Rendõri és Katonai Mesterlövõ Világkupa

Katonai Versenynapjának elõkészítésérõl
és végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
130/2017. (HK 4.) HVKF

parancsa
a Stratégiai Mûveleti Központ 2017. április havi
készenléti szolgálat szolgálatvezénylésérõl szóló

110/2017. (HK 4.) HVKF parancs
módosításáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
90/2017. (HK 4.) HVKF

intézkedése
a katonai toborzás végrehajtásról szóló

333/2001. (HK 3/2002.) HVKF intézkedés
módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése, a hon-
védelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a külön-
leges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. §
(1) bekezdés c) pontja alapján az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. A katonai toborzás végrehajtásról szóló 333/2001.
(HK 3/2002.) HVKF intézkedés 1. számú melléklete he-
lyébe az 1. melléklet lép.

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

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2017. február 28.
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1. melléklet a 90/2017. (HK 4.) HVKF intézkedéshez

„1. számú melléklet a 333/2001. (HK 3/2002.) HVKF intézkedéshez

______________________
fejbélyegzõ Telefaxon továbbítandó!

Nyt. szám:

JELENTKEZÉSI LAP
katonai szolgálatra jelentkezõk részére

SZEMÉLYES ADATOK

Családi név: Utónév 1:

Utónév 2: Elõtag: Utótag:

Szül. ideje: év hó nap Születési hely:

Anyja neve:

TAJ szám: Adóazonosító jel:

LAKCÍM ADATOK

Lakóhely

Irányítószám: Helység: Közterület neve, jellege:

Házszám: Épület: Lépcsõház: Emelet: Ajtó:

Telefonszám:

Tartózkodási hely

Irányítószám: Helység: Közterület neve, jellege:

Házszám: Épület: Lépcsõház: Emelet: Ajtó:

Telefonszám:

VÉGZETTSÉGI, KÉPZETTSÉGI ADATOK

Legmagasabb polgári iskolai végzettsége*:

általános iskola, szakmunkásképzõ, szakközépiskola, gimnázium, szakképzõ, fõiskola, egyetem,
egyéb:

Szakképzettsége:

Gépjármûvezetõi engedély kategóriája:

NYELVISMERET
1. nyelv megnevezése:

Vizsga típusa*: Szóbeli Írásbeli Komplex

Nyelvvizsga fajtája*: ÁLLAMI STANAG

Vizsga foka*: Alap Közép Felsõ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2. nyelv megnevezése:

Vizsga típusa*: Szóbeli Írásbeli Komplex

Nyelvvizsga fajtája*: ÁLLAMI STANAG

Vizsga foka*: Alap Közép Felsõ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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TELJESÍTETT KATONAI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ ADATOK

Korábban teljesített-e katonai szolgálatot? * Igen Nem

PÁLYÁZOTT BEOSZTÁS ADATAI (Toborzó iroda tölti ki!)

Helyõrség:

Katonai szervezet megnevezése:

Állománykategória*: Legénységi Altiszt Tiszt

Beosztás megnevezése:

Beosztás azonosító száma: Munkakör azonosító kód:

KIEGÉSZÍTÕ ADATOK (Végzettség, képzettség, szakképesítés stb.)

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Nyilatkozat: – Hozzájárulok a megadott és a felvételi eljárás során keletkezõ személyes adataim nyilvántartásához,
illetve belsõ felhasználásához.

Dátum Jelentkezõ aláírása

, év hó nap

* A megfelelõ rész aláhúzandó!
A kért adatok nyomtatott nagybetûkkel, olvashatóan kitöltendõk!”
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
93/2017. (HK 4.) HVKF

intézkedése
a kanyaró megbetegedések elleni védekezés

feladatairól

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján
– figyelemmel a Magyar Honvédségrõl, valamint a külön-
leges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. §
(1) bekezdés f) pontjára, valamint a rendvédelmi szervek,
a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szol-
gálat, az Országgyûlési Õrség, valamint a honvédelemért
felelõs miniszter tulajdonosi jog gyakorlása alatt álló gaz-
dasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait
ellátó egyes szervek kijelölésérõl szóló 4/2014. (I. 10.)
Korm. rendelet 8. §-ára a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke köz-
vetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi minisztériumi
(a továbbiakban: HM) szervekre, valamint a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Fõ-
igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektorát és a
Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Va-
gyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság vezér-
igazgatóját, hogy az intézkedésben foglaltak végrehajtására
szervezete vonatkozásában intézkedni szíveskedjen.

3. A kanyaró elleni védõoltást biztosítani kell a Honvé-
delmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
ról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás 1. melléklet 2. §
(1) bekezdés a), b) és d) pontjaiban meghatározott szerve-
zeti egységek, a honvédelmi miniszter közvetlen aláren-
deltségébe tartozó szervezetek, valamint a honvédelmi mi-
niszter vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok
ezen intézkedésben érintett személyi állománya részére is.

4. A kanyaró elleni védõoltásban kötelezõ jelleggel ré-
szesíteni kell a határvédelmi feladatokban részt vevõ hon-
védeket, akik:

a) 1988-ban vagy azelõtt születtek, és
b) dokumentáltan nem kaptak emlékeztetõ MMR oltást.

5. Dokumentáció nélkül is vélelmezni kell a szükséges
immunitás meglétét azon honvédek esetében, akik

a) 2007 szeptembere után külföldön, a honvédek jogál-
lásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

1. § 10. a), b), d), e), f), h), l), m), o) pontjaiban meghatáro-
zott szolgálatot láttak el

b) a katonai alapkiképzést 1997. évben vagy azt követõ-
en teljesítették, vagy

c) 1997. évet követõen katonai képzésre oktatási intéz-
ménybe vonultak be.

6. A 4. pontban hivatkozott állomány felmérését az ott
és az 5. pontban nevesített szempontok alapján az MH ka-
tonai szervezeteinek személyügyi szervei hajtsák végre
2017. március 20-ig.

7. A meghatározott állomány védõoltását lehetõség sze-
rint úgy kell tervezni, hogy arra az érintett állományilleté-
kes katonai szervezetnél kerüljön sor.

8. Az oltóanyag szétosztását – az ezen intézkedés 2. és
3. pontjaiban nevesített szervek és szervezetek vezetõinek
írásbeli megkeresései alapján az azokban meghatározott
állomány részére is – az MH Egészségügyi Központ Nem-
zetközi Oltóközpont szervezi és bonyolítja le.

9. Az MH katonai szervezeteinek egészségügyi szolgá-
latai az 1. melléklet szerint kötelesek nyilvántartani az ol-
tottakat. Az oltás végrehajtását az egyéni egészségügyi do-
kumentációba, így különösen a nemzetközi oltási igazol-
ványba, az egészségügyi könyvbe, egészségügyi kartonra
be kell jegyezni.

10. Az ezen intézkedés 2. és 3. pontjaiban nevesített szer-
vek és szervezetek személyi állománya esetében az érintett
szervek és szervezetek egészségügyi biztosítását ellátó hon-
védelmi egészségügyi szerv a 9. pontban írtak szerint jár el.

11. A kanyaró-gyanús tünetekkel jelentkezõ betegeket
azonnal el kell különíteni, a megbetegedést az egészség-
ügyi szolgálat azonnal jelenteni köteles az MH Közegész-
ségügyi-Járványügyi Szolgálata (a továbbiakban MH
KJSZ) részére (tel. munkaidõben: 71-891, munkaidõn túl:
06-30-815-0869).

12. A betegtõl a tünetek kezdetének észlelésekor, vagy
az attól számított 1 héten belül víruskimutatás céljából Ví-
rus Transzport Mediumban (VTM) garattörletet és vizelet-
mintát is kell küldeni az Országos Epidemiológiai Köz-
pontba. A beküldött minták vizsgálati eredményét meg
kell küldeni az MH KJSZ részére.

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

14. Ez az intézkedés 2017. december 31-én hatályát
veszti.

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

* Az intézkedés aláírásának napja 2017. március 10.
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1. melléklet a 93/2017. (HK 4.) HVKF intézkedéshez

Kanyaró elleni védõoltások nyilvántartása

Oltóhely: ………………………………..

Fsz. Név Rf.
Születési
dátum

Nemzetközi
oltási

igazolvány
száma

Oltási javallat* Oltás ideje Oltóorvos neve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

* Amennyiben a járványügyi érdekbõl elvégzett oltási indikáción túl van egyéb veszélyeztetõ körülmény, ennek feltüntetése: egészségügyi dolgozó, egész-
ségügyi intézményben tartósan ápolt személy, krónikus légzõszervi betegség, szív-, érrendszeri betegség, krónikus vesebetegség, diabetes, egyéb anyagcse-
re-betegség, betegség vagy orvosi kezelés miatt csökkent immunitású személyek.

Dátum:

…………………………………
parancsnok

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 451



A Honvéd Vezérkar fõnökének
96/2017. (HK 4.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség tûzszerész szabályzata I. rész

kiadásáról szóló
262/2014. (HK 10.) HVKF intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján
a következõ

intézkedést

adom ki:

1 A Magyar Honvédség tûzszerész szabályzata I. rész
kiadásáról szóló 262/2014. (HK 10.) HVKF intézkedés
1. melléklete (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. melléklet
szerint módosul.

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

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

Honvéd Vezérkar fõnök helyettes

1. melléklet
a 96/2017. (HK 4.) HVKF intézkedéshez

1. A Szabályzat 3.1.8.1 pont b) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„b) A szétszereléssel történõ hatástalanítást, épületben,
mûszaki létesítményben történõ megsemmisítést csak a
tûzszerész szakfeladatot végrehajtó katonai szervezet pa-
rancsnoka – az Ügyeletes parancsnok (tûzszerész) szak-
mai javaslatának figyelembevételével – engedélyezheti.
Szükség esetén a katonai szervezet parancsnoka a hatásta-
lanítás vagy megsemmisítés engedélyezését megelõzõen
egyeztessen a tûzszerész szakfeladatokat koordináló
iránytiszttel.”

2. A Szabályzat 3.1.8.2 pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„3.1.8.2 Ügyeletes parancsnok (tûzszerész)
„a) A tûzszerész szakfeladatok végrehajtásának szak-

mai irányítása, tûzszerész járõrök munkaidõn túli kirende-
lése, valamint a robbanószerkezetekrõl érkezõ bejelenté-
sek jogszabályoknak megfelelõ kategorizálása érdekében
a tûzszerész szakfeladatot végrehajtó katonai szervezetnél
Ügyeletes parancsnok (tûzszerész) szolgálatot kell mû-

ködtetni. Az Ügyeletes parancsnok (tûzszerész) a tûzsze-
rész szakfeladatokat végrehajtó alegységek és a bejelenté-
sek vételére létrehozott ügyeleti szolgálat irányítását vég-
zõ szolgálati elöljáró. Tevékenységét laktanyán kívüli ké-
szenléti szolgálat keretében végzi, szolgálati elöljárója a
tûzszerész szakfeladatot végrehajtó katonai szervezet
Ügyeletes parancsnoka.

b) Az Ügyeletes parancsnok (tûzszerész) a szétszerelés-
sel történõ hatástalanításra, valamint épületben, mûszaki
létesítményben történõ megsemmisítésre vonatkozó kérel-
met szakmai javaslatával kiegészítve jelenti a tûzszerész
szakfeladatot végrehajtó katonai szervezet parancsnoká-
nak. A parancsnok a szakmai javaslat alapján dönt a hatás-
talanítás illetve megsemmisítés engedélyezésérõl.

c) Az Ügyeletes parancsnok (tûzszerész) szolgálatba
vezényelt személy minden esetben legalább II. osztályú
tûzszerész osztályos fokozattal rendelkezõ a törzsben szol-
gálatot teljesítõ tiszt, fõtiszt legyen!”

3. A Szabályzat 3.1.8.2.1 pont a), c) és d) alpontjai he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) tûzszerész járõr vagy alegység kirendelésére, szük-
ség esetén átirányítására szakasz erõig;

c) a tûzszerész bejelentések kategóriába sorolására;
d) a tûzszerész szakfeladatok végrehajtásának, valamint

a bejelentések vételére létrehozott ügyeleti szolgálat tevé-
kenységének ellenõrzésére.”

4. A Szabályzat 3.1.8.2.3 pont b) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„b) az általa tett intézkedéseket jelenteni a katonai szer-
vezet parancsnokának (ügyeletes parancsnokának)”.

5. A Szabályzat 5.16.1.1 pontja a következõ szöveg-
részlettel egészül ki:

„Az ideiglenes gyûjtõhelyen elhelyezett robbanószer-
kezetek maximális tárolási idejét az adott feladathoz a Sza-
bályzat 6.5.2.2 pontjában meghatározottak szerint elkészí-
tett Mentesítési Tervben kell meghatározni.”

6. A Szabályzat 5.16.2.1 pontja a következõ i) alponttal
egészül ki:

„i) biztosítsa a robbanószerkezetek külsõ környezeti ha-
tásoktól (tûzõ nap, csapadék stb.) történõ védelmét.”

7. A Szabályzat 7.5.1 pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„Az elõtalált robbanószerkezetek kiképzési, oktatási,
gyakorlási célra történõ végleges hatástalanítása csak ab-
ban az esetben engedélyezhetõ, ha az más forrásból nem
biztosítható. A hatástalanítást a tûzszerész szakfeladatok
végrehajtására kijelölt katonai szervezet parancsnoka en-
gedélyezi. A hatástalanításra tervezett robbanószerkezete-
ket a hatástalanítás végrehajtásáig a Központi gyûjtõhe-
lyen kell elhelyezni és tárolni.”
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A Honvéd Vezérkar fõnökének
108/2017. (HK 4.) HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta

válsághelyzetben való közremûködése esetén,
valamint egyes különleges jogrendi helyzetek

kezdeményezését vagy kihirdetését követõ esetekben
a Stratégiai Mûvelet Központ részleges

aktivizálásáról, valamint a feladatok végrehajtásának
rendjérõl szóló 23/2017. (HK 2.) HVKF intézkedés

egyes pontjainak ideiglenes felfüggesztésérõl*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnökének
112/2017. (HK 4.) 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, va-
lamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedések-
rõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
11. § (3) bekezdése alapján a következõ

intézkedést

adom ki:

1. Hatályát veszti
1. a Magyar Néphadsereg (a továbbiakban: MN) mûsza-

ki fõnöke jóváhagyásával hatályba léptetett Mû/82 cikk-
számú, Tábori vízellátó eszközök,

2. az MN vezérkari fõnöke (a továbbiakban: VKF) jóvá-
hagyásával hatályba léptetett Kt/15 cikkszámú, A terep
mûszaki berendezése harcászati rakétacsapatok részére,

3. az MNVKF általános helyettese jóváhagyásával ha-
tályba léptetett Kt/24 cikkszámú, Használati utasítás a
szögterv készlethez,

4. az MNVKF általános helyettese jóváhagyásával ha-
tályba léptetett Kt/34 cikkszámú, A rakétaosztály tûzveze-
tése támadásban Módszertani segédlet,

5. az MNVKF általános helyettese jóváhagyásával ha-
tályba léptetett Kt/37 cikkszámú, A rakéta dandár tûzveze-
tése a támadó hadmûveletben Módszertani segédlet,

6. az MN hadtápfõnöke jóváhagyásával hatályba lépte-
tett Kt/57 cikkszámú, Málházási utasítás a hadmûvele-
ti-harcászati rakétacsapatok részére,

7. az MN rakéta- és tüzérfõnöke jóváhagyásával hatály-
ba léptetett Kt/66 cikkszámú, Tûzszolgálati utasítás a kilö-
võüteg és a rakétatechnikai biztosítószakasz részére (2K6
komplexum),

8. az MN rakéta- és tüzérfõnöke jóváhagyásával hatály-
ba léptetett Kt/74 cikkszámú, Utasítás a 8K14 rakéta lõele-
meinek elõkészítésére, és

9. az MN rakéta- és tüzérfõnöke jóváhagyásával hatály-
ba léptetett Kt/75 cikkszámú, Utasítás és táblázatgyûjte-
mény a lõelemek kiszámításához UTK-3 (UTK-3M) be-
rendezések alkalmazása esetén

címû szolgálati könyv.

2. A hatályon kívül helyezett nyílt szolgálati könyveket
a Magyar Honvédség katonai szervezetei a Magyar Hon-
védség Egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról,
valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Hon-
védség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata kiadásáról
szóló 11/1996. (HK 7.) HM utasítás szerint saját hatáskör-
ben semmisítik meg.

3. Ez az intézkedés a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A távollévõ HVKF helyett:
Varga János vezérõrnagy s. k.,

HVKF koordinációs helyettese

A Honvéd Vezérkar fõnökének
122/2017. (HK 4.) HVKF intézkedése

a Magyar Honvédség katonai szervezetei magas fokú
fegyelmének fenntartása érdekében végrehajtandó

feladatokról szóló
195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése és 46. §
(5) bekezdése, továbbá a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése alapján az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke
(a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségében mû-
ködõ honvédelmi minisztériumi szervekre és a Magyar
Honvédség (továbbiakban: MH) katonai szervezeteire ter-
jed ki.

2. Az MH katonai szervezetei magas fokú fegyelmé-
nek fenntartása érdekében végrehajtandó feladatokról
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szóló 195/2012. (HK 9.) HVKF intézkedés (a további-
akban: Intézkedés) 2. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„2. Az intézkedés alkalmazása során a HVKF-nek köz-
vetlenül alárendelt és jelentõ állományilletékes parancs-
nok, vezetõ (a továbbiakban: parancsnok):

a) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnok;
b) az MH Logisztikai Központ parancsnok;
c) az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ és Kiképzõ Pa-

rancsnokság parancsnok;
d) az MH Egészségügyi Központ parancsnok;
e) az MH vitéz Szurmay Sándor Helyõrség Dandár

parancsnok;
f) az MH Katonai Rendészeti Központ parancsnok;
g) az MH Geoinformációs Szolgálat szolgálatfõnök;
h) az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Köz-

pont parancsnok.”

3. Az Intézkedés 16. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„16. A fegyelmi helyzet minõsítését a Honvéd Vezérkar
és a hadrend szerinti katonai szervezetek összességére vo-
natkozóan a HVKF minden év február 20-ig tájékoztatásul
felterjeszti a honvédelmi miniszternek.”

4. Az Intézkedés 19. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„19. A Honvéd Vezérkar és a hadrend szerinti katonai
szervezetek összességére vonatkozó fegyelmi helyzet
fõbb jellemzõit, minõsítését a HVKF éves értékelõ és fel-
adatszabó értekezletén kell ismertetni.”

5. Ez az intézkedés az aláírását követõ hónap 1. napján
lép hatályba.*

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

* Az intézkedés aláírásának napja 2017. március 29.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
9/2017. (HK 4.) HVKFH

szakutasítása
NATO egységesítési egyezmény bevezetésérõl

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

szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján,
figyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl,
valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedé-
sekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. ren-
delet 10. § g) pontjára, a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra, a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: minisz-
ter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a
miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerve-
zeteire.

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

3. Jelen intézkedésemmel, eredetben angol nyelven, tel-
jes terjedelemben bevezetem a NATO egységesítési
egyezmények nemzeti elfogadásáról szóló 8/2009.
(XII. 23.) HM HVKFH közleményben fenntartás nélkül
elfogadott STANAG 7204 (EDITION 1) – NATO
MINIMUM REQUIREMENTS FOR PERSONNEL
PROVIDING AIR TRAFFIC SERVICES (ATS) IN
NATO-LED OPERATIONS / NATO által vezetett mû-
veletekben a légi közlekedést biztosító személyi állo-
mánnyal szemben támasztott minimális (NATO) követel-
mények címû NATO egységesítési egyezményt a követke-
zõk szerint:

a) témafelelõs: az MH Összhaderõnemi Parancsnokság
(a továbbiakban: MH ÖHP)

b) témakezelõ: az MH ÖHP Légierõ Hadmûveleti és Ki-
képzési Fõnökség

c) a bevezetés idõpontja: 2017. április 1.
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO

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

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

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

A Honvéd Vezérkar logisztikaicsoportfõnökének
6/2017. (HK 4.) HVK LOGCSF

szakutasítása
a 9M131 METISZ típusú irányítható páncéltörõ

rakéták üzemképességi idejérõl*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.

A HVK Logisztikai Csoportfõnökség
csoportfõnökének

7/2017. (HK 4.) HVK LOGCSF
szakutasítása

a STANAG 2406 és a STANAG 2961 bevezetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Hon-
védség szabványosítási, doktrinális és terminológiai tevé-
kenységének részletes szabályozásáról szóló 104/2016.
(HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés 38. b)
pontjában foglaltakra, az alábbi

szakutasítást

adom ki:

1. A szakutasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra,
a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezetre, és a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági szolgálat fõ-
igazgatóját, hogy szakterületén biztosítsa a szakutasítás-
ban meghatározott rendelkezések érvényesülését.

3. A STANAG 2406 (EDITION 7) – LAND FORCES
LOGISTIC DOCTRINE címû NATO egységesítési
egyezmény nemzeti befogadásra kerül a következõk
szerint:

a) témafelelõs: Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoport-
fõnökség,

b) témakezelõ: MH Összhaderõnemi Parancsnokság
c) a bevezetés idõpontja: 2017. április 1.,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény teljes terjedelemben,

eredetiben angol nyelven kerüljön kiadásra.

4. A STANAG 2961 (EDITION 3) CLASSES OF
SUPPLY OF NATO FORCES címû NATO egységesítési

egyezmény nemzeti befogadásra kerül a következõk sze-
rint:

a) témafelelõs: a Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoport-
fõnökség,

b) témakezelõ: az MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
c) a bevezetés idõpontja: 2017. árpilis 1.,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények:
da) a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi

haderõnél és a légierõnél kerüljön bevezetésre és
db) az egységesítési egyezmény teljes terjedelemben,

eredetiben angol nyelven kerüljön kiadásra.

5. Ez a szakutasítás a közzétételt követõ napon lép ha-
tályba, hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a
STANAG 2406 (EDITION 6) okmány nemzeti bevezeté-
sére kiadott 217/2010. (HK 11.) MH ÖHP pk-i és a
STANAG 2961 (EDITION 2) okmány nemzeti bevezeté-
sére kiadott 582/2003. (HK 22.) MH SZFPKI-i intézkedés.

Kaposvári László dandártábornok s. k.,
mb. csoportfõnök

A Honvéd Vezérkar logisztikai csoportfõnökének
8/2017. (HK 4.) HVK LOGCSF

szakutasítása
az önkéntes tartalékos állomány felkészítési

feladatairól és tényleges szolgálatteljesítésének
logisztikai támogatásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 52. § (2) bekezdésében fog-
laltak alapján az Önkéntes Tartalékos állomány felkészíté-
si feladatai és tényleges szolgálatteljesítése logisztikai tá-
mogatására a következõ

szakutasítást

adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. A szakutasítás hatálya a Honvéd Vezérkar fõnöke
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, vala-
mint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai
szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerve-
zetek) terjed ki.

2. A szakutasítás alkalmazásában az Önkéntes Tartalékos
(a továbbiakban: ÖT) állomány magában foglalja az

4. szám HONVÉDELMI KÖZLÖNY 455



Önkéntes Mûveleti Tartalékos (a továbbiakban: ÖMT), az
Önkéntes Védelmi Tartalékos (a továbbiakban: ÖVT), va-
lamint az Önkéntes Területvédelmi Tartalék (a továbbiak-
ban: ÖTT) állományát.

3. A szakutasítás célja az ÖT állomány felkészítése, ki-
képzése és tényleges szolgálatteljesítése logisztikai támo-
gatásával kapcsolatos feladatok megtervezése és végrehaj-
tása rendjének meghatározása.

4. Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság (a továbbiakban MH KIKNYP) a behívó
parancs kiküldésével egyidejûleg tájékoztatja az ÖT állo-
mányt a feladat végrehajtás idõszakában egyénileg bizto-
sítandó személyi felszerelési anyagokról, így különösen
alsóruházatról, sportfelszerelésrõl, tisztálkodó felszere-
lésrõl.

5. Az ÖT szolgálatot megkezdõ, felszereléssel még nem
ellátott állomány részére szükséges ruházati cikkeket, va-
lamint a felkészítés és kiképzés végrehajtásához kiadandó
– saját készletébõl nem biztosítható – hadfelszerelést az el-
készített Logisztikai Támogatási Tervek alapján a végre-
hajtásra kijelölt katonai szervezetek megigénylik a Honvé-
delmi Minisztérium fejezet béke és békétõl eltérõ idõszaki
logisztikai utaltsági rendje (a továbbiakban: LUR) szerint,
olyan számvetéssel, hogy a készenlét elérésére rendelke-
zésre álljanak.

6. Az ÖT állomány felkészítésére és kiképzésére vonat-
kozó tervek jóváhagyását követõ 5 munkanapon belül a
végrehajtásért felelõs katonai szervezetek – az ellátó szer-
vezet logisztikai vezetõjével együttmûködve – Logisztikai
Támogatási Tervet készítenek a felkészítési és kiképzési
feladatok logisztikai támogatása érdekében.

7. Az ÖTT állomány felkészítés és kiképzés végrehajtá-
sára vonatkozó Logisztikai Támogatási Tervet a kidolgo-
zás folyamatában egyeztetni kell a LUR szerinti ellátó
szervezettel és az infrastrukturális biztosítás érdekében a
helyi kormányzati-, önkormányzati szervekkel, nemzet-
gazdasági szereplõkkel érintettség esetén.

8. Az ÖT állomány felkészítési és kiképzési, valamint a
tényleges szolgálatteljesítési idõszak feladatai végrehajtá-
sával kapcsolatos, az ESZKÖZ program által készített
mozgásbizonylatokon a megjegyzés rovatba, egyéb bi-
zonylatokon piros színnel feltüntetésre kerül az „ÖTR-ak-

tuális év”, vagy ÖTT – Megye – aktuális év felirat.

9. A missziós feladatban résztvevõ ÖT állomány felsze-
relése és ellátása a Magyar Köztársaság határain kívüli
nemzetközi válságreagáló és béketámogató mûveletekkel
kapcsolatos feladatok logisztikai támogatása végrehajtá-
sának részletes szabályairól szóló 67/2011. (HK 17.)

HM KÁT–HVKF együttes intézkedésnek megfelelõen
történik.

10. Az ÖT állomány alapkiképzési és általános katonai
kiképzési feladataiban érintett katonai szervezetek az ÖT
állomány bevonultatását megelõzõen egy héttel érik el a
logisztikai készenlétet a kiképzés támogatására.

11. Az ÖT állomány felkészítési és kiképzési, valamint
a tényleges szolgálatteljesítési idõszak feladatai végrehaj-
tásához használt fegyverzettechnikai eszközök és anyagok
tárolását a „fegyverzeti anyagok megóvásáról” szóló
TÜFE/309 utasítás, valamint a „fegyverzettechnikai esz-
közök és anyagok tárolásáról és megõrzésérõl” szóló
242/2006. (HK 11.) MH ÖLTP intézkedés alapján kell ter-
vezni, szervezni és végrehajtani.

12. Az ÖT állomány gépjármû igénybevételekkel és tí-
pusfelkészítéssel kapcsolatos feladatait a „honvédségi jár-
mû fenntartásáról” szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet,
a „honvédségi jármûvek fenntartásával kapcsolatos fel-
adatok végrehajtásáról” szóló 97/2009. (XII. 11.) HM uta-
sítás, valamint a Gjmû/2 Gépjármû Igénybevételi Szabály-
zat szerint kell tervezni, szervezni és végrehajtani.

13. A felkészítést és kiképzést követõen a felszerelést
végrehajtó katonai szervezet az ÖMT állomány ruházati
felszerelését visszaveszi és a karbantartás végrehajtását
követõen tárolja. Az ÖMT állomány végleges beosztásba
helyezést követõen az állomány illetékes katonai szervezet
elõzetesen egyeztetett idõpontban a HM Egységes Fejezet
Számviteli Politikája vonatkozó pontjainak megfelelõen
veszi át a felkészítést és kiképzést végrehajtó katonai szer-
vezettõl az állományába került ÖMT katonák felszerelését
és intézkedik a további tárolására.

14. Az ÖMT katona pihentetéséhez szükséges fektetõ
anyagot az ellátó katonai szervezet saját készletébõl, vagy
készlethiány esetén a központi ellátó szervezettõl igénye-
léssel biztosítja.

15. A felkészítés és kiképzés végrehajtására kijelölt ka-
tonai szervezetek a rendelkezésre álló haditechnikai esz-
közökkel, hadianyagok biztosításával tervezik és hajtják
végre az ÖT állomány felkészítését és kiképzését.

16. A Honvéd Vezérkar fõnökének a Magyar Honvéd-
ség 1+2 éves kiképzési feladatairól szóló – az aktuális idõ-
szakra vonatkozó – intézkedésében meghatározottak alap-
ján a kiképzés végrehajtására kijelölt katonai szervezetek
tervezik és igénylik a következõ évi ÖT állomány felkészí-
téséhez és kiképzéséhez szükséges hadfelszerelést, vala-
mint kiképzés-technikai szakanyagokat, megosztva az
ÖVT, ÖMT és ÖTT állomány vonatkozásában.
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17. A terven felül elrendelt, ÖT állomány kiképzésének
végrehajtásához szükséges kiképzési lõszer, vegyivédelmi
és mûszaki harcanyag, kiképzés-technikai szakanyagok,
így különösen lõlapok, lemezcélok, oktatási segédanya-
gok és járulékos szakanyagok pótigényeit a kiképzésért fe-
lelõs katonai szervezet a feladat megkezdése elõtt mini-
mum egy hónappal megküldi a LUR szerinti illetékes ellá-
tó szervezetnek.

2. Élelmezési ellátás rendje

18. A felkészítés és kiképzés, valamint a tényleges szol-
gálatteljesítés végrehajtásában résztvevõ ÖT állomány
élelmezési ellátása a „Magyar Honvédség élelmezési ellá-
tásáról” szóló 22/2006. (VIII.8.) HM rendeletben megha-
tározottak szerint kerül tervezésre és biztosításra.

19. Az élelmezési ellátást a LUR-ban ellátási felelõs-
ségre kijelölt katonai szervezet tervezi és biztosítja.

20. Az élelmezési ellátást – az ÖT állomány szolgálat-
teljesítéséért felelõs parancsnok igényének figyelembevé-
telével – úgy kell megszervezni, hogy az alkalmazkodjon
az adott szolgálati, kiképzési feladat jellegéhez.

21. Az ÖT állomány élelmezési ellátásra alapvetõen ter-
mészetben jogosult, melyet a LUR-ban ellátási felelõsség-
re kijelölt katonai szervezet saját logisztikai állományával
biztosít laktanyai elhelyezésben, vagy terepen végrehajtott
foglalkozásokon.

22. Az élelmezési létszámjelentést az ÖTT állomány
vonatkozásában az ellátó szervezetnél kialakított rend sze-
rint kell végrehajtani.

23. Az ÖTT állomány részére meghatározott készenléti
szint – azonnali reagálás – biztosítása érdekében az ÖTT
állomány után számvetett 3 napos – a pékáru kivételével –
hideg élelem tartalékot kell megalakítani a LUR-ban kije-
lölt ellátó katonai szervezet raktárában a helyszíni tárolás
járási vagy megyei feltételeinek megteremtéséig. A kész-
letfrissítés biztosítása érdekében a készételek – pótlásuk-
kal egyidejûleg – felkészítések alkalmával esetenként fel-
használásra kerülhetnek.

24. A felkészítés és kiképzés, valamint a tényleges szol-
gálatteljesítés végrehajtásában résztvevõ ÖTT állomány
esetében, ha a végrehajtás helyszíne a LUR-ban kijelölt el-
látó katonai szervezet béke helyõrségétõl több mint
70 km-re van és az igénybevétel ideje nem haladja meg a
2–5 napot, akkor alapvetõen hideg, egész napos élelmezési
ellátással kell tervezni, biztosítva a változatosságot.

25. Ha az ÖTT állomány folyamatos feladat végrehajtá-
sa meghaladja az elõzõ pontban meghatározott idõinter-

vallumot, akkor a végrehajtó létszám függvényében,
50 fõig elsõsorban helyi vállalkozó bevonásával, 50 fõ fe-
lett tábori ellátó csoport telepítésével kell tervezni és biz-
tosítani a meleg egész napos élelmezési ellátást a LUR sze-
rinti ellátó katonai szervezet által biztosítva.

26. Az ÖTT állomány részére az élelmezési ellátást élel-
miszer-utalványban, vagy készpénzben megváltani nem
lehet.

27. Kereskedelmi- és vendéglátóhelyen történõ ellátás-
ra kizárólag a „Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról”
szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendeletben meghatározott
eljárásrend betartásával van lehetõség.

3. A ruházati ellátásának rendje

28. Az állományilletékes parancsnok az ÖT állo-
mánnyal történõ szerzõdés megkötésével egyidejûleg
igénylést ad le a LUR szerinti ellátó szervezetnek az állo-
mány részére szükséges hímzett név feliratokra.

29. Az MH KIKNYP által az ÖT állomány vonatkozá-
sában a ruhaméret a katonai igazgatás területi szerveinél
történõ felvételét követõen megküldésre kerül a kiképzést
végrehajtó katonai szervezethez.

30. Az ÖT állomány ruházati ellátását és az alapfelsze-
relési ruházati illetménybe tartozó ellátmány összetételét
és mennyiségét a „ruházati ellátásról” szóló 20/2013.
(IX. 16.) HM rendelet, és részleteiben a „Hadtáp Szabály-
zat a ruházati szakterület részére kiadásáról” szóló
188/2015. (HK 8.) HVKF szakutasítás, az öltözet viseleté-
nek rendjét a „Magyar Honvédség Öltözködési Szabályza-
tának kiadásáról” szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet és
az Ált/25 Öltözködési Szabályzat szabályozza.

31. A ruházati ellátás során a normában meghatározott
szakanyagok az MH-ban rendszeresített vagy alkalmazás-
ba vett azonos rendeltetésû cikkekkel helyettesíthetõk.

32. A ruházati felszerelés végrehajtásához szükséges – a
saját készletébõl nem biztosítható – anyagok igénylésénél
a méret szortiment miatt, a katonai szervezetek a tervezett
létszámhoz képest 10% rátartással számvetnek.

33. Az ÖTT állomány egyéni ruházati felszerelését az
illetékes kiképzõ alegység ellátó szervezete igényli és vé-
telezi fel a központi raktárból. Az illetékes kiképzõ alegy-
ség nyilvántartást vezet a hatáskörébe utalt ÖTT állomány
ruházati méreteirõl.
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34. Az ÖTT állomány egyéni ruházati felszerelését az
illetékes kiképzõ alegység vételezi fel és önállóan, vagy az
ellátó szervezet közremûködésével szállítja ki a kiképzés
körzetébe kijelölt beöltöztetõ helyre. A beöltöztetõ helyet
– amely lehet HM kezelésû, önkormányzati, vagy állami
ingatlan - a kiképzést megelõzõen az illetékes kiképzõ al-
egység önállóan, vagy az ellátó szervezet közremûködésé-
vel rendezi be.

35. Az ÖTT állomány a kiképzési ciklus alatt – ha a két
kiképzési foglalkozás között nem telik el egy hónapnál
hosszabb idõ – az egyéni ruházati felszerelését otthonában
tárolhatja. A kiképzési ciklus befejezésekor végre kell
hajtani a felszerelés tételes ellenõrzését és bevonását.

36. Az ünnepélyes tartalékos katonai eskü végrehajtásá-
hoz a résztvevõ ÖT állomány részére felsõruházat eseté-
ben egy öltözet használatba még nem vett I. értékcsoportú
mérethelyes ruházatot kell kiadni, amely az alapfelszerelés
része. Az ellátáshoz szükséges felsõruházati cikkek bizto-
sítása igénylés alapján a központi ellátó katonai szervezet-
tõl történik.

37. Az ÖVT állomány ruházati felszereléssel történõ el-
látása az MH ruházati ellátási rendjében történik a „Hasz-
nálatba Adási Szerzõdés” figyelembe vételével.

38. Az ÖVT állomány behívása esetén a részére kiadott,
évszaknak megfelelõ hadigyakorló öltözetet viseli.

4. Az üzemanyag-ellátás rendje

39. A felkészítés és kiképzés végrehajtására kijelölt ka-
tonai szervezetek, a terven felül elrendelt kiképzés biztosí-
tása érdekében végrehajtott szállítási feladatokhoz fel-
használt üzemanyag pótlása érdekében, pótigényt terjesz-
tenek fel a LUR szerinti ellátó szervezethez.

40. Az ÖTT állomány felkészítése és kiképzése, vala-
mint a tényleges szolgálatteljesítése faladatai üzemanyag
biztosítását – az élelmezésre kialakított elvek szerint – a
gazdaságosság figyelembe vételével a LUR szerinti ellátó
katonai szervezet laktanyájából kiszállítással, vagy üzem-
anyagkártya biztosításával kell tervezni és végrehajtani.
Az üzemanyag elszámolás a hatályos MH szabályzóknak
megfelelõen a bázislaktanya rendszerén keresztül történik.

41. A felkészítés és kiképzés végrehajtására felhasznált
üzemanyag az ellátó, biztosító katonai szervezet éves haj-
tóanyag felhasználási keretét terheli.

42. A havi felhasználási jelentésben az ÖT állományhoz
köthetõ felhasználást elkülönítve jelentsék.

5. Közlekedési támogatás rendje

43. Az ÖT állomány kiképzésével, felkészítésével, és
szolgálatteljesítésével kapcsolatos közlekedési támogatási
feladatok az MH Logisztikai támogatási rendszerében –
alapvetõen a LUR, illetve a katonai szervezetek meglévõ
erõforrásai felhasználásával – kerülnek megtervezésre,
megszervezésre és végrehajtásra.

44. A központi közlekedési támogatást az ÖT állomány
kiképzésével, felkészítésével, és szolgálatteljesítésével
kapcsolatos feladatok logisztikai támogatásáért felelõs ka-
tonai szervezetek – erõforrásaik figyelembevételével –
igényelhetik az LUR és a szolgálati út betartásával.

6. Elhelyezési biztosítás rendje

45. Az ÖMT és ÖVT állomány részére a katonai szerve-
zetek objektumaikban pihenõ körleteket rendeznek be,
melyek biztosítják az állomány elhelyezését, valamint a
részükre kiadott személyi felszerelés megõrzésének felté-
teleit.

46. Az ÖTT állomány elhelyezését békeidõszakban je-
lentkezõ katasztrófa-elhárítási tevékenység és egyéb olyan
– többnapos – feladatnál kell biztosítani ahol az állomány
szolgálati helyét nem hagyhatja el.

47. Az ÖTT alegységek elhelyezésére, munkafeltételei-
nek biztosításához szükséges állami, illetve önkormányza-
ti ingatlanok jegyzékét – amennyiben ilyen nem áll rendel-
kezésre, a célra alkalmas HM kezelésû ingatlanokat az
adott körzetben – járásonként kell összeállítani és beren-
dezésüket megtervezni az MH Hadkiegészítõ, Felkészítõ
és Kiképzõ Parancsnokság (a továbbiakban: MH HFKP)
által kijelölt felelõs által.

48. Ha az ÖMT, ÖVT állomány részére a katonai szer-
vezetek objektumaiban, vagy az ÖTT állomány esetében
állami, illetve önkormányzati ingatlanban nem
biztosítható pihenõ körlet, az állomány tábori körülmé-
nyek közötti elhelyezésével kell tervezni. A felkészítést és
kiképzést végrehajtó katonai szervezet a meglévõ, vagy
ÖTT erõk esetében a LUR szerinti ellátó katonai szervezet
készleteibõl, valamint a központi ellátó szervezetektõl igé-
nyeléssel biztosítja az ÖT állomány tábori elhelyezéséhez
szükséges anyagokat.

49. Az ellátásért felelõs részérõl a saját készletbõl nem
biztosítható elhelyezési szakanyagigény szolgálati úton,
30 nappal a feladat megkezdése elõtt kerül felterjesztésre.

50. A szolgáltatások igénylése a „hazai és nemzetközi
kiképzési rendezvények, gyakorlatok infrastrukturális fel-
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tételeinek biztosítási rendjérõl” szóló 9/2011. (HK 14.)
HM VGHÁT szakutasítás szerint kerül végrehajtásra.

51. A szükséges mértékû õrzés-védelem megtervezése,
megszervezése és megigénylése figyelemmel az elhelye-
zés céljára igénybevett objektum sajátosságaira – meglévõ
katonai szervezetnél történõ elhelyezés; tábori elhelyezés;
õrzött és õrzés nélküli HM kezelésû; illetve állami- vagy
önkormányzati ingatlan – a felkészítés-, kiképzés-, végre-
hajtásért felelõs katonai szervezet feladata, ÖTT kiképzõ
század esetében együttmûködve a LUR szerinti ellátó
szervezet szakállományával.

52. Az ÖTT állomány és szervezet békeidejû feladatai-
nak végrehajtása érdekében az ehhez szükséges elhelyezé-
si és pihentetési valamint anyag-tárolási feltételek kialakí-
tása céljából a felelõsségi, mûködési területen már alap-
helyzetben felmérésre kerülnek az alkalmas állami- illetve
önkormányzati objektumok az MH HFKP szakállománya
által, együttmûködve a védelmi és katonai igazgatás helyi
szerveivel.

7. Az ÖT állomány egészségügyi szakanyag ellátásának
általános rendje

53. Az ÖT állomány felkészítési és kiképzési, valamint
a tényleges szolgálatteljesítési idõszak feladatai végrehaj-
tásához szükséges védelem-egészségügyi szaktechnikai
eszközök, orvosi mûszerek, gyógyszer és egészségügyi
szakanyag mennyiségét az aktuális állománytábla, az
egészségügyi norma, és a felszerelési jegyzék alapján a
megalakításra kijelölt katonai szervezet a LUR szerint el-
különítetten tervezi.

8. Logisztikai gazdálkodási feladatok

54. Az ÖT kiképzési feladatában érintett katonai szerve-
zetek a következõ évi feladataikhoz kapcsolódó nagybani
logisztikai költségvetési igényeiket – katonai szervezet,
költségvetési cím/alcím, feladat és kiemelt elõirányzat
bontásban – az évente kiadásra kerülõ intézményi, köz-
ponti és fejezet kezelésû elõirányzatok költségvetési ja-
vaslat elkészítésének és jóváhagyásának rendjét szabályzó
Körlevélben meghatározottak szerint a szolgálati út betar-
tásával – a HVK Logisztikai Csoportfõnökség (a továb-
biakban: HVK LOGCSF) részére felterjesztik.

55. Az ÖT kiképzési feladatában érintett katonai szerve-
zetek részletes logisztikai költségvetési igényeiket a fel-
adat megkezdése, illetve a beszerzési eljárás kezdeménye-
zése elõtt legalább 40 nappal – a szolgálati út betartásával
– a HVK LOGCSF részére terjesztik fel. A pótelõirányza-
tok biztosítása érdekében a HVK LOGCSF adatot szolgál-
tat a pénzügyi ellátásért felelõs szervezet részére katonai

szervezet, költségvetési cím/alcím, címrendkód, anyag-
nem és fõkönyvi számlaszám szerinti bontásban.

56. A biztosított elõirányzatok felhasználásáról a költ-
ségviselõ szervezetek a feladat befejezését követõ
20. munkanapig jelentést és elszámolást terjesztenek fel a
HVK LOGCSF útján a pénzügyi ellátásért felelõs szerve-
zet részére.

57. A központi beszerzésû szakanyagok vonatkozásá-
ban a központi ellátó szervezetek a teljesítést követõ
20. munkanapig jelentést és elszámolást terjesztenek fel a
HVK LOGCSF útján a pénzügyi ellátásért felelõs szerve-
zet részére.

9. Az ÖVT állomány ellátásának általános rendje

58. A honvédelmi szempontból fontos, vagy fokozott
védelmet igénylõ objektumok õrzését végzõ fegyveres
biztonsági õrök (a továbbiakban: FBÕ) különleges jog-
rend idõszakában, mint ÖVT állomány az MH 2. Honvé-
delmi Dandár (a továbbiakban: MH 2. HVDD) hadi állo-
mánytáblájában rendszeresített beosztásban teljesítenek
szolgálatot. Az állomány ruházati felszerelésével kapcso-
latos ellátási feladatok végrehajtásáért az MH 2. HVDD
megalakításáig a dandár megalakítását végrehajtó katonai
szervezet, azt követõen az MH 2. HVDD a felelõs.

59. Az ÖVT állomány felszereléséért felelõs katonai
szervezetek külön alegység kódon tartják nyilván az állo-
mány hadfelszerelését.

60. Az ÖVT állomány ellátásához szükséges hadfelsze-
relést az õrzést biztosító szolgáltató a HM tárca által meg-
kötött „Használatba Adási Szerzõdés” alapján tartja birto-
kában és használja.

61. Az ÖVT állomány fegyverzeti anyagai tárolása, kar-
bantartása és megõrzése végrehajtásáért és a kiadott had-
felszerelés személyhez kötéséért az õrzést biztosító szol-
gáltató kijelölt területi képviselõje felel.

62. A kiadott hadfelszerelés utánpótlása, karbantartása,
az újonnan felvett állomány ellátása, a tényleges szolgálat-
ból elbocsátott állomány felszerelésének levétele és elszá-
molása, valamint az állomány kártérítési felelõssége a
honvédelmi tárca és az õrzést biztosító szolgáltató közötti
„Használatba Adási Szerzõdés”-ben kerül rögzítésre.

10. Az ÖTT állomány ellátásának általános rendje

63. Az ÖTT parancsnokok részére a logisztikai támoga-
tással kapcsolatos feladatok végzéséhez – gazdálkodás-,
támogatás végrehajtásának megtervezéséhez, káreljárások
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lefolytatásához – a szakmai hátteret a LUR-ban kijelölt el-
látó katonai szervezet logisztikai szakállománya bizto-
sítja.

64. Békeidõszakban az ÖTT állomány, vagy szervezet
alkalmazása esetén a teljes körû logisztikai támogatást a
LUR-ban – területi ellátási felelõsségre – kijelölt ellátó
szervezet biztosítja, figyelemmel az alkalmazás helyszí-
nén elérhetõ erõforrásokra és szolgáltatásokra.

65. A logisztikai támogató rendszernek biztosítania kell
az alap felszereléssel és a feladat végrehajtáshoz szüksé-
ges kiegészítõ eszközökkel történõ ellátást a meghatáro-
zott készenléti idõkre.

66. Az ÖTT állomány felkészítéséhez és kiképzéséhez
és feladat végrehajtásához szükséges fegyverzeti eszköz
és harcanyag készletek megalakítása és tárolása kizárólag
a LUR-ban kijelölt ellátó katonai szervezet objektumában
történhet a helyszíni tárolás – járási, megyei, régiós – felté-
telei megteremtése idõszakáig.

67. Az ÖTT állomány felkészítése és kiképzése, vala-
mint a tényleges szolgálatteljesítése szállítási feladatait
alapvetõen a területileg illetékes kiképzõ katonai szerve-
zet, továbbá a LUR-ban kijelölt ellátó katonai szervezet
eszközeivel, illetve szükséges mértékben, annak rendelke-
zésre állása esetén helyi szolgáltatások igénybevételével
kell tervezni és végrehajtani.

11. Záró rendelkezések

68. Ez a szakutasítás a közzététele napján lép hatályba.

69. Hatályát veszti az Önkéntes Tartalékos állomány
felkészítési feladatai és tényleges szolgálatteljesítése lo-
gisztikai támogatásáról szóló 1/2013. HVK LOGCSF
szakutasítás.

Kaposvári László dandártábornok s. k.,
mb. csoportfõnök

A Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfõnökség
csoportfõnökének

312/2017. (HK 4.) HVK SZCSF
szakutasítása

az Ügyfélszolgálati Rendszer II. ütemének
bevezetésével kapcsolatos személyügyi, humán
és katonai igazgatási feladatok végrehajtásáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.
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SZERVEZETI HÍREK

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

tájékoztatója
honvédségi igazolványok érvénytelenítésérõl

Igazolványszám

S 033052

S 043405

S 050548

N 020426

N 010343

N 023400

K 024984

K 027436

Sztojanov Nikolett százados s. k.,
Katonai Okmánykezelõ Iroda

mb. irodavezetõ

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

tájékoztatója
az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó

Parancsnokság Katonai Okmánykezelõ Iroda
2017. évi igazgatási szünetének megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint
a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl
szóló 2011. évi CXIII. törvény 49. § (1) bekezdésében ka-

pott felhatalmazás alapján, valamint a honvédségi azono-
sító okmányok kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási
szabályokról szóló 26/2015. (VI. 15.) HM utasításban
(a továbbiakban: HM utasítás) 15. § (3) bekezdésében fog-
laltak maradéktalan végrehajtása érdekében, egyben
figyelemmel a közszolgálati tisztviselõk munka- és pihe-
nõidejérõl, az igazgatási szünetrõl, a közszolgálati tisztvi-
selõt és a munkáltatót terhelõ egyes kötelezettségekrõl,
valamint a távmunkavégzésrõl szóló 30/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet 13–15. §-aiban foglalt igazgatási szünetre
vonatkozó rendelkezésekre, az MH Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban:
MH KIKNYP) Katonai Okmánykezelõ Iroda 2017. évi
igazgatási szünetét az alábbiak szerint határozom meg:

Az igazgatási szünet idõtartamát a nyári idõszakban
egybefüggõ öt, a téli idõszakban két egymást követõ hét-
ben állapítom meg.

Nyári idõszakban: 2017. július 17-tõl 2017. augusztus
20-ig

Téli idõszakban: 2017. december 18-tõl 2018. január
1-jéig

A 2017. évi igazgatási szünet elrendelését a kiemelt
ügyek és ügyfélszolgáltatás biztosítása mellett úgy határo-
zom meg, hogy az igazgatási szünet idõszakában az azo-
nosító okmányok kiállítására vonatkozó határidõt a HM
utasítás 15. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével kell alkalmazni.

Szûcs Imre Sándor ezredes s. k.,
parancsnok
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A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
tájékoztatója

szolgálati könyvek és fõnökségi kiadványok árairól

Fsz.
Cikkszám/
Nyt. szám

Cím Ár

1. Üza/7 Üzemanyag-fogyasztási normák 4300
CD: 900

2. Htp/8 Hadtáp Szabályzat az élelmezési szakterület részére 4700

3. Löv/4 Tüzelési fogások egyéni gyalogsági fegyverekkel (pisztoly, géppisztoly,
sörétes puska, kézigránát) 3200

4. Feld-1267/327 Adatgyûjtést koordináló és felderítési követelmények menedzsment
(CCIRM) Kézikönyv 2900

5. Ált-224/165 Szakkiképzési program a katonai rendész állomány és alegységek részére 2900

6. Ált-224/164 Mentor Kézikönyv 3200

7. Ált-M-1526/9/152 A minõsített Elektronikus Adatkezelõ Rendszerek Rendszerbiztonsági
Követelményeire vonatkozó általános szabályok 1300

Szalay László alezredes s. k.,
mb. szolgálatfõnök

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
tájékoztatója

bélyegzõ érvénytelenítésérõl

A

MAGYAR HONVÉDSÉG
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyõrség Dandár

feliratú, címeres, nagyméretû 45. sorszámmal ellátott hivatalos körbélyegzõ elvesztés miatt érvénytelen.

Bendes István alezredes s. k.,
törzsfõnök
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NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT

A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyûjti egységes sorozatba. A válogatás elsõ szem-
pontja az olvasmányosság, a második a sokszínûség, a harmadik pedig nemzeti önbecsülésünk erõsítése.
Mindezt a tartalomhoz illõ nemes kivitelben, a nagy XVIII. századi erdélyi nyomdász, Misztótfalusi Kis
Miklós antikva betûibõl szedve, a világhírû Munken gyár Premium Cream papírján.

56. Balassi-tükör

A Balassa-kódexrõl

A kódexnek magának is története van. A versolvasó közönség – vagyis inkább: az istenes énekeket éneklõ
közönség – évszázadok óta jól ismerhette Balassi néhány istenes versét, melyek egy részét református,
más részét katolikus korszakában írta, továbbá néhány vitézi énekét. Az istenes versek már a XVII. század-
ban több nyomtatványban is megjelentek. A XVII. században kéziratos másolatokban, szûk körben terje-
dõ szerelmes és más verseinek ez a forrása azonban – egy vélhetõen Balassi által összeállított, de a nyom-
dáig el nem jutott verskötet másolata – csak 1874-ben kerül elõ a zólyomradványi könyvtárból. A versek
hitelességének eleinte nem tett jót, hogy a felfedezésrõl éppen a hamisításoktól sem visszariadó Thaly
Kálmán számolt be a Magyar Történelmi Társulat ülésén. A Társulat elhatározta a versek kiadását, és azok
1879-ben meg is jelentek. Balassi költészete ekkor lett közismert.

Megvásárolható a Közlönykiadó Értékesítési Pontján, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. 13 óráig.
Telefon: 1-235-4545.
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MEGRENDELÉS

Megrendelem az

56. Balassi-tükör

címû kiadványt (ára: 2500 forint áfával) ........................... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve, telefonszáma: ..............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma*: ..............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyen-
lítem ki.

Keltezés: ........................................
................................................................

cégszerû aláírás

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.
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NEMZETI KÖNYVTÁR SOROZAT

A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyûjti egységes sorozatba. A válogatás elsõ szem-
pontja az olvasmányosság, a második a sokszínûség, a harmadik pedig nemzeti önbecsülésünk erõsítése.
Mindezt a tartalomhoz illõ nemes kivitelben, a nagy XVIII. századi erdélyi nyomdász, Misztótfalusi Kis
Miklós antikva betûibõl szedve, a világhírû Munken gyár Premium Cream papírján.

57. Asbóth János: Álmok álmodója

»A cím Asbóth regényének, az Álmok álmodójának utolsó mondata. Az akkori és a késõbbi kritikusok fel is
rótták neki, hogy regénye fõhõsét nem hagyta elpusztulni, ahogy azt egy valamirevaló írónak – a kritika
szerint – kötelezõ. Mert ahogy ma is, a kritikus akkor is mindig a pusztulásban látta a mûvészet beteljese-
dését, szerinte kötelezõen el kell buknia egy hõsnek. Széchenyi a hõs, a vátesz, mert elborult elmével,
„látványos” körülmények között pusztult el, Kossuth a megalkuvó, mert életben maradt. És „munkálko-
dott, nem panaszkodott”. Madách Imre Tragédiája is visszhangtalan maradt a megírás idején, egyetlen
ítész írása maradt fenn, aki azt vetette az író szemére, hogy Éva teherbe esett, így lehetséges, hogy „van
tovább”. Micsoda dolog ez? Pusztuljon mindenki. Attól mûvészet a mûvészet.«

Pozsgai Zsolt

Megvásárolható a Közlönykiadó Értékesítési Pontján, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. 13 óráig.
Telefon: 1-235-4545.
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MEGRENDELÉS

Megrendelem az

57. Asbóth János: Álmok álmodója

címû kiadványt (ára: 2500 forint áfával) ........................... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve, telefonszáma: ..............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma*: ..............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállításkor postai utánvéttel egyen-
lítem ki.

Keltezés: ........................................
................................................................

cégszerû aláírás

* Kizárólag gazdasági társaság megrendelõ esetén töltendõ ki.




